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Os eventos II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID Univates 
e o III Seminário Observatório da Educação Univates, com a temática “Formação de professores e Educação Básica”, 
foram organizados numa ação conjunta do PIBID Univates, Observatório da Educação Univates, Programas de pós-
graduação Mestrado e Doutorado em Ensino e Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas bem como com 
os cursos de licenciatura da Instituição. Todos estes segmentos investigam e se preocupam com a melhoria da formação 
inicial e continuada de professores da Educação Básica - tema deste evento!

Os eventos ocorreram de 24 a 27 de maio de 2017, nas dependências do Centro Universitário Univates, Lajeado, 
RS e, neste período, além de palestras, de 6 mesas redondas, de 23 oficinas ministradas por professores da Instituição e 
convidados, foram socializados e discutidos 248 trabalhos (em forma de relato de experiência e comunicação científica) 
das mais diversas regiões do Brasil: Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como do Chile e da Colômbia. 
Tais trabalhos, em forma de resumo expandido, estão reunidos nestes Anais. 

Acreditamos que os momentos organizados durante os eventos foram produtivos para (re)pensar os processos de 
ensino e de aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento e nos diferentes níveis de escolaridade. Ademais, estes 
espaços se constituíram em momentos de troca de experiências, promovendo a interlocução de pesquisadores, alunos 
de graduação, pós-graduação e de professores do Ensino Superior e da Educação Básica que se dedicam à melhora da 
Educação e da formação de professores. 

Gostaríamos de agradecer a CAPES, FAPERGS e UNIVATES pelo apoio para que este evento ocorresse e pela 
oportunidade de contribuir com a formação de professores do país. Da mesma forma, nosso agradecimento se estende 
aos professores da Comissão Organizadora, membros do Comitê Científico pelo empenho e dedicação na avaliação dos 
trabalhos e, de uma maneira especial, à secretaria do Pibid/Univates, aos alunos, professores, escolas parceiras e demais 
participantes.

Boa leitura!

Marli Teresinha Quartieri
Cristiane Antonia Hauschild

Ieda Maria Giongo

Coordenação dos Eventos

APRESENTAÇÃO
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OS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

UM ESTUDO DE CASO EM UMA ESCOLA AGRÍCOLA, 
FLORESTAL E AMBIENTAL

Mateus Lorenzon1

Jacqueline Silva da Silva2

1. Introdução
Este estudo é decorrente de uma monografia desenvolvida enquanto graduando do curso de Pedagogia do Centro 

Universitário UNIVATES, na qual se analisou como ocorrem os processos de Alfabetização Científica e Tecnológica no 
1º Ano do Ensino Fundamental em uma Escola Agrícola, Florestal e Ambiental localizada em um pequeno município 
do Vale do Taquari/RS. A escolha dessa instituição de ensino justifica-se pelo fato de ela atender a uma clientela 
predominantemente proveniente do meio rural e, reconhecendo isso, busca contemplar e legitimar em seus projetos 
pedagógicos o conhecimento proveniente desse grupo social. 

Ao retomar-se a literatura que trata do Ensino de Ciências para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, percebe-
se uma polissemia de termos - Alfabetização Científica (AC), Enculturação Científica e Letramento Científico - que, 
de certo modo, convergem ao apontar a necessidade de os currículos escolares estarem voltados para a formação de um 
sujeito crítico. Sasseron e Carvalho (2011) identificam os pressupostos implicados nessas diferentes polissemias e optam 
por empregar o conceito de Alfabetização Científica, buscando respaldo nas teorizações de Freire (1981), para quem ser 
alfabetizado não corresponde a memorizar visualmente e mecanicamente um sistema de códigos, mas é um processo de 
autotransformação no qual a leitura de mundo vai se tornando mais crítica. 

Logo, para este estudo, compreendemos que ser Alfabetizado Cientificamente compreende a capacidade de realizar 
uma leitura crítica do meio no qual estamos inseridos, empregando para isso alguns conceitos científicos. Entretanto, ser 
alfabetizado nessa perspectiva não compreende ser um racionalista de calças curtas, tal como afirmado por Freire (1990), 
mas sim usar o conhecimento científico para desvelar o mundo no qual o sujeito está inserido, relacionando os diferentes 
fenômenos, a fim de não reconhecê-los como transcendentes. O sujeito alfabetizado cientificamente é aquele capaz de 
valer-se da ciência para uma leitura da realidade, mas que reconhece a existência de outros tipos de saberes que também 
são válidos.

2. Procedimentos metodológicos
A pesquisa desenvolvida apoiou-se em uma abordagem qualitativa, pois essa abordagem favorece a compreensão 

dos fenômenos que estão sendo estudados em sua singularidade (BIKLEN; BOGDAN, 1994). Nessa perspectiva, as 
informações resultantes da investigação não buscam ser generalizadas, mas sim elucidar um processo que ocorre em 
uma realidade específica, desvelando as nuances que estão implicadas nele. Para que esse objetivo fosse atingido, optou-
se pode desenvolver um Estudo de Caso, e para complementar as informações obtidas, realizou-se ainda uma Pesquisa 
Documental.

O corpus da pesquisa foi constituído de entrevistas realizadas com o Gestor da instituição, a Coordenadora 
Pedagógica, o Coordenador da Área Técnica e a professora titular do 1º Ano do Ensino Fundamental, registros fotográficos, 
observações dos participantes, filmagens de situações cotidianas e gravações de áudio esporádicas. As informações obtidas 
por meio desses instrumentos de investigação foram registradas em um Diário de Itinerância. Posteriormente, a fim de 
qualificar o material citado, analisaram-se, ainda, as seguintes fontes documentais: Projeto Político Pedagógico, Planos 

1 Graduado em Pedagogia. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ensino do Centro Universitário UNIVATES, 
mateusmlorenzon@gmail.com 

2 Doutora em Educação - UFRGS. Professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino do Centro Universitário UNIVATES, 
jacqueh@univates.br 
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de Estudo, Plano de Trabalho, Planos de Aula, Plano Individual Pedagógico e reflexões produzidas pela docente em 
decorrência de suas práticas. 

O material citado anteriormente foi analisado mediante o uso da técnica de Análise Textual Discursiva (MORAES; 
GALIAZZI, 2011). Seguindo as proposições desses autores, inicialmente o corpus da pesquisa foi unitarizado, isto é, 
produziram-se pequenas unidades de análise. Após a atribuição de significado e sentido, esses fragmentos foram dispostos 
em conjuntos lógicos abstratos construídos a partir de uma lógica indutiva (MORAES, 2011) e foram articulados com 
teorizações já existentes, o que permitiu novas compreensões para o fenômeno observado. 

3. Apresentação e análise dos resultados
A partir da análise do corpus da pesquisa, os dados foram dispostos em três categorias. A primeira delas refere-se 

ao modo como a escola organiza o trabalho pedagógico, sendo que no ano em que a pesquisa foi desenvolvida, foram 
trabalhados quatro grandes temas: a água e os solos, meio ambiente, cultura gaúcha e família. Percebe-se que esse modo 
de organização aproxima-se da ideia de planejamento por temas geradores. Essa metodologia de trabalho encontra 
respaldo em Freire (2011), que defende que os tópicos que serão abordados no currículo precisam ser emergentes do 
contexto de vida e é a partir do diálogo em torno deles que se torna possível o desvelamento da realidade. Visto que para 
Sasseron e Carvalho (2011) o sujeito alfabetizado cientificamente é aquele capaz de compreender as inter-relações entre 
Ciência, Sociedade e Ensino, pensa-se que quando se parte da problematização do real, tal como feito na abordagem por 
temas geradores, é possível levar o educando a compreender o entrelaçamento dessas esferas.

Na segunda categoria, reúnem-se unidades de significado que abordam a temática da investigação. Percebeu-se que, 
ao longo da pesquisa de campo, em diversos momentos a docente fazia uso de estratégias de investigação com as crianças. 
A pesquisa, quando desenvolvida como um princípio educativo, leva as crianças a participarem ativamente no processo 
de construção, criando assim, uma oportunidade para que elas percebam que o conhecimento é uma produção social. 
Novamente relaciona-se com as ideias de Sasseron e Carvalho (2011), quando estas afirmam que o sujeito alfabetizado 
é aquele capaz de compreender minimamente os processos de produção da ciência, isto é, seu processo epistemológico.

O terceiro eixo estruturante da Alfabetização Científica foi contemplado em atividades de campo. Este eixo, 
para Sasseron e Carvalho (2011), refere-se à concepção de ciência como linguagem. Para ser alfabetizado, o indivíduo 
deveria saber, mesmo que minimamente, operar alguns conceitos e ideias científicos. Contudo, apresentar esses conceitos 
de forma bancária faz com que eles sejam tomados como algo dogmático (FREIRE, 2011). Nas práticas investigadas, 
é por meio do trabalho de campo - cultivo de hortas, visitas a feiras, cuidado de animais - que as crianças são levadas a 
reconhecer alguns fenômenos que, posteriormente, irão nomear.

4. Considerações Finais
Neste breve texto, buscou-se apresentar os resultados de uma pesquisa desenvolvida pelos autores que, conforme 

já afirmado anteriormente, visava identificar como ocorrem os processos de alfabetização científica de crianças do 1º 
Ano do Ensino Fundamental de uma escola que atende crianças provenientes do campo. Ao longo do estudo, tornou-se 
perceptível que a instituição e os sujeitos investigados compreendem o conhecimento científico como uma das formas de 
ler e compreender o mundo que não anula as demais. Esse reconhecimento faz com que as práticas de ensino se voltem 
para uma análise do real, para compreender e desvelar os diferentes fenômenos que nele ocorrem. É por meio dessa 
compreensão crítica do real que se abrem possibilidades de uma intervenção ética e que garanta melhor qualidade de 
vida aos envolvidos.

Percebe-se, assim, um projeto político pedagógico que reconhece a pluralidade dos saberes e potencializa 
as possibilidades de os sujeitos utilizá-los em um sistema interativo. Destaca-se que essa forma de compreender 
o conhecimento legitima diferentes modos de expressão cultural, dando a eles visibilidade. Em consonância com o 
pensamento de Freire (2011), entende-se que o sujeito formado a partir dos processos observados consegue refletir 
acerca do seu mundo e dos fenômenos que nele ocorrem, tomando atitudes que permitem a ele superar situações-limites 
e visualizar um inédito-viável.

Palavras-chave: Alfabetização Científica. Estratégias de Ensino. 1º Ano do Ensino Fundamental.
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PERCURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE UM GRUPO DE 
PRIMEIRO ANO: DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA 

FONOLÓGICA ATRAVÉS DE JOGOS E ATIVIDADES 
LÚDICAS

Virgínia Dornelles Baum1

Fernanda Lanhi2

Clarice Lehnen Wolff3

Introdução
A presente pesquisa surgiu da necessidade de um acompanhamento do desenvolvimento da aquisição da linguagem 

escrita das crianças de uma turma de primeiro ano de ensino fundamental mediante sua participação em atividades lúdicas 
que contemplavam a consciência fonológica. Essa perspectiva já havia sido aplicada em anos anteriores, também com 
crianças de primeiro ano, porém não havia sido realizada uma coleta sistemática de dados para evidenciar a relevância de 
tais atividades nesse processo, ainda que estas sejam sustentadas por inúmeras pesquisas da área da linguagem.

Ao longo do ano de 2016, realizou-se, então, uma coleta sistemática de dados do desenvolvimento da linguagem 
escrita e leitura de uma turma de primeiro ano do EF, além do registro de observações qualitativas de seu desenvolvimento, 
como comentários sobre escrita feitos em sala de aula e episódios de reconhecimento da relação entre fonemas e grafemas 
expressos oralmente, os quais evidenciaram seu desenvolvimento da palavra ao texto.

Objetivos
Esta pesquisa objetivou evidenciar os impactos do trabalho com a consciência fonológica no desenvolvimento da 

linguagem escrita de crianças de primeiro ano do EF.

Referencial teórico
A presente pesquisa-ação fundamentou-se em três princípios teóricos básicos: a importância do desenvolvimento 

da consciência fonológica para a aquisição da linguagem escrita e leitura; a ludicidade; e a metodologia de projetos. Tais 
princípios são expostos a seguir.

Quanto à consciência fonológica, décadas de pesquisas apontam para a sua importância no processo de alfabetização. 
Esta constitui um dos níveis de conhecimento da consciência linguística ou metalinguagem, que também abrange os 
aspectos morfológico, semântico, sintático e pragmático da linguagem. Na consciência fonológica, a percepção é dirigida 
intencionalmente aos segmentos sonoros da fala, permitindo seu reconhecimento e manipulação (ÁVILA, 2004). É 
uma capacidade que evolui em diferentes graus de complexidade, da identificação de sílabas e rimas à possibilidade da 
identificação de elementos discretos (fonemas) que existem na fala. A correspondência grafo-fonológica na identificação 
de palavras escritas supõe a habilidade para reconhecer segmentos fonêmicos destas (GOMBERT, 1992). O contato 
com a escrita e leitura é especialmente importante no desenvolvimento da habilidade da consciência fonêmica, que 
não constitui uma aquisição automática (LIBERMAN et al., 1980; MORAIS, 1996; ÁVILA, 2004; MANN, 2005). 
Dessa forma, o incentivo ao contato com a cultura escrita e brincadeiras com a linguagem em seu nível fonológico são 
importantes oportunidades de reflexão linguística que auxiliam a criança em seu processo de alfabetização. 

1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação PUCRS. Técnica em Assuntos Educacionais do Colégio de Aplicação 
da UFRGS.

2 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. Professora dos Anos Iniciais do Colégio de Aplicação da 
UFRGS.

3 Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da PUCRS. Fonoaudióloga do Curso de Fonoaudiologia da UFRGS/
Colégio de Aplicação.
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Em segundo lugar, destaca-se o uso do princípio da ludicidade na educação. Esse vai muito além do uso de jogos 
e brincadeiras nas intervenções pedagógicas. A compreensão da ludicidade permite perceber os processos interacionais 
sob uma perspectiva diferenciada, uma ótica que vai ao encontro da forma como a criança percebe e interage no mundo, 
uma vez que, segundo Macedo, Pety e Passos (2005), para a criança “apenas o lúdico faz sentido” (p.16). Por tal razão, a 
inserção da dimensão lúdica nos projetos pedagógicos surge como forma de tornar o aprendizado - nesse caso, da leitura e 
da escrita - algo significativo. No entanto, os mesmos autores reforçam que nem sempre o lúdico é agradável ou divertido. 
Existem atividades lúdicas que geram tensão e, até mesmo, desconforto, mas que preservam em si o espírito da ludicidade. 
O jogo também acrescenta benefícios específicos quanto à linguagem e preparo para a alfabetização (CHRISTIE & 
ROSKOS, 2006), contribuindo como um processo de letramento e de desafios para a compreensão e ampliação dos 
recursos de linguagem da criança.

Por fim, como forma de proporcionar momentos mais ativos, nos quais as crianças pudessem exercer sua ação 
e autoria no desenvolvimento de sua alfabetização, utilizou-se a organização didática do trabalho sob a metodologia 
de projetos. Conforme Barbosa (2000), tal perspectiva prevê uma construção ativa dos sujeitos e o desenvolvimento 
da autonomia de todos os envolvidos; a compreensão do conhecimento sob uma perspectiva interdisciplinar, criativa e 
flexível; levar em conta as características, necessidades e potencialidades do grupo, promovendo a atitude reflexiva. 

Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido ao longo de um ano letivo, na modalidade de pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2009), a qual prevê uma ação no meio onde o fenômeno está inscrito. Para tanto, ao longo do ano letivo 
de 2016, foi realizado planejamento da sequência didática a ser desenvolvida, a qual contemplava os princípios teóricos 
apontados acima, de forma conjunta entre as pesquisadoras, além da realização de coleta de material escrito e de leitura 
periódica. Com base nos dados coletados, utilizou-se a metodologia de análise de conteúdo (BARDIN, 2011) para 
averiguação dos resultados alcançados. 

Resultados alcançados 
Percebeu-se ao longo do ano letivo de 2016 o aumento da capacidade de reflexão sobre a escrita e a leitura pelas 

crianças, com ampliação de sua consciência linguística, base dessas aprendizagens, verificadas em questões, observações 
e produções realizadas pelas crianças. Houve paulatinas desacomodações cognitivas em diversas áreas, em interação 
com as intervenções na linguagem, gerando impactos em outras áreas além da específica da linguagem, como no uso 
de estratégias cognitivas, na construção de autonomia, na socialização, e na ação reflexiva diante dos diversos objetos de 
aprendizagem. 

Pode-se afirmar que as crianças que iniciaram o ano letivo de 2016 com hipóteses pré-silábicas e silábicas o 
concluíram em um nível de escrita, na sua maioria, alfabético para a escrita de palavras e silábico-alfabético para escrita 
de frases e pequenas narrativas. Destaca-se que na leitura a maioria desenvolveu a decodificação e compreensão no nível 
da palavra e parte do grupo avançou para a compreensão de pequenas narrativas.

Palavras-chave: Alfabetização. Consciência Fonológica. Ludicidade.
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CONTRIBUIÇÕES DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA

Ilda Renata da Silva Agliardi1

Anilda Machado de Souza2

Estudos comprovam que “[...] é possível trabalhar com leitura e escrita contando histórias a seus alunos, pedindo 
para que eles mesmos contem, escolham livros que gostariam de ler, escrevam e leiam suas próprias histórias [...]” 
(BITTENCOURT et al. 2015, p.27), que a leitura é fundamental para o desenvolvimento humano, pois é a partir dela 
que se formam cidadãos conscientes do mundo em que vivem. Nesse sentido, desde a Educação Infantil, a contação de 
histórias é imprescindível para que os alunos descubram o mundo da leitura de forma prazerosa. “Lemos para dar conta 
da realidade e de todos os desafios que dela recebemos ou a ela impomos. A cidadania é a referência maior” (DEMO, 
2006, p.9). Ao ler nos tornamos cidadãos aptos para conviver e participar da sociedade, por isso o ato de ler é essencial para 
nossa sobrevivência. O ato de ler transforma o sujeito, auxilia num melhor entendimento do mundo que o rodeia. Nesse 
sentido, a alfabetização é um processo individual que ocorre de acordo com o tempo necessário para a aprendizagem 
de cada um (SOARES, 2015, p.15). Na tentativa de aprofundar conhecimentos sobre esta temática no contexto da sala 
de aula, este estudo buscou compreender como a contação de histórias contribui para o processo de aquisição de leitura 
e escrita dos alunos do segundo ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Osório/RS. As 
produções dos alunos e as constatações sobre o desenvolvimento destas práticas, registradas em um portfólio, compõem 
os dados analisados neste estudo, considerando uma abordagem de pesquisa qualitativa exploratória. A atividade de 
contação de histórias, realizada na sala de aula pela bolsista do PIBID/Pedagogia/UNICNEC, foi proposta como uma 
estratégia para desenvolver habilidades de leitura e escrita. Durante o período de alfabetização, os alunos entram em 
contato com a leitura propriamente dita, com livros, jornais, revistas. Nas séries iniciais, o ensino da leitura e escrita, 
muitas vezes, precede de frases sem sentido ou fora do contexto dos alunos. Por isso, é essencial uma observação prévia 
sobre os assuntos que fazem parte do seu cotidiano e uma leitura do contexto em que estão inseridos. Dessa maneira, 
rodas de leitura, contação de histórias, cantinhos com livros foram propostos com a finalidade de instigar os alunos a 
aprender a ler. Considerando a realização de cinco práticas de contação, foi possível perceber um avanço dos alunos em 
relação à leitura e à escrita. A cada atividade de leitura e escrita, propostas após a contação das histórias, alguns alunos 
demonstraram maior interesse pelos livros, leram e escreveram palavras, produziram pequenos textos, de acordo com as 
suas possibilidades e níveis de aprendizagem. Nos momentos de contação de histórias, as práticas foram realizadas em 
roda, fazendo com que a interação entre alunos e professor fosse maior. As crianças questionaram, conversaram, leram e 
recontaram as histórias a seu modo. Também, ampliaram o nível de comunicação. Para Demo (2006), o ato de ler é muito 
mais do que decodificar códigos. O ato de ler é uma atividade formativa, que gera comunicação, socialização entre os 
indivíduos e quem lê consegue produzir seus escritos. De acordo com Soares (2015), muitas vezes os momentos de leitura 
e escrita ofertados nas escolas levam a uma desaprendizagem, pois os alunos apenas reproduzem textos e escritos que para 
eles não têm significado. “O sentido do texto é mais relevante que o som do texto. A aprendizagem parte de palavras com 
significado afetivo e efetivo para o leitor” (DEMO, 2006, p.23). Nas práticas de contação, a escolha das histórias partiu de 
assuntos que surgiram durante as observações que faziam sentido para os alunos. Assim, contação de histórias como uma 
estratégia mobilizadora para a leitura garantiu um ambiente divertido e possibilitou avanços no processo de alfabetização 
do segundo ano, pois os alunos ouviram histórias, leram, formaram palavras e produziram pequenos textos a partir de um 
contato mais direto com os livros e a leitura, potencializando assim seus escritos.

Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Escrita. Contação de Histórias.
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EPÊNTESE VOCÁLICA NA ESCRITA INFANTIL

Bruna Rafaela dos Santos1

Camila Cristina Martins Fonseca2

Daiane Cristina Appel3

Grasiela Kieling Bublitz4

Introdução
Fenômeno típico da oralidade, a chamada epêntese vocálica é caracterizada pela inserção de uma vogal inexistente 

entre consoantes, a fim de “normalizar” um som que é mais incomum em nossa pronúncia. Sabendo-se que na fase inicial 
de aquisição da escrita a oralidade é o referencial da criança, a epêntese vocálica costuma ser reproduzida também na 
escrita infantil, diminuindo a ocorrência conforme o progresso na escrita. Este trabalho visa investigar a ocorrência desse 
fenômeno na escrita infantil e observar como ele se apresenta, ou seja, quais as vogais utilizadas nessa inserção. Nossa 
pesquisa foi realizada com alunos do 4º e 6º ano do Ensino Fundamental de duas escolas diferentes da região do Vale do 
Taquari, também com o intuito de analisar se há diferenças progressivas conforme o nível escolar. 

Objetivos
Investigar a ocorrência e as características do fenômeno da epêntese vocálica na escrita infantil.

Referencial teórico
É fato que no português brasileiro existem vários registros dessas palavras que contêm agrupamentos “ilegais”, 

como as palavras “advogado”, “pneu” e “psicólogo”. Para tais casos, costuma-se então inserir uma vogal epentética, na 
maioria das vezes o /i/. Alguns autores afirmam ser uma forma de colaborar para uma maior estabilidade dos intervalos 
vocálicos. Para Coutinho (2005), a epêntese é definida como sendo um tipo de acréscimo de um fonema no interior da 
palavra, sua classificação seria metaplasmo por aumento (modificações que as palavras sofrem conforme sua evolução). O 
autor ainda cita algumas palavras em que pode ocorrer esse acréscimo, como: obter, abnegado, absoluto, óbvio, admirar, 
psicose, etc. 

Cagliari e Massini-Cagliari (2000) apresentam uma denominação bem simples e completa da epêntese:

Os elementos intrusivos caracterizam-se por adicionar um segmento a uma palavra sem justificação etimológica. 
Em outros termos, isto significa que ocorre apenas um ajustamento fonético e, em geral, determina uma pronúncia 
estigmatizada ou não-padrão. Os segmentos intrusivos têm, em geral, o efeito de facilitar uma pronúncia ou a 
percepção de sequências de segmentos sonoros, adequando-se foneticamente ao contexto em que ocorrem, por 
exemplo, revelando um fenômeno de assimilação, como a presença de consoantes homorgânicas. (CAGLIARI; 
MASSINI-CAGLIARI, 2000, p. 164) 

Alguns estudiosos têm visto esse fenômeno sob outras perspectivas, como a epêntese perceptual (fenômeno sobre 
os aspectos presentes na produção fonética e que provoca um efeito ilusório no entendimento do interlocutor) (SILVA; 
SILVA, 2012). 

Para Collischonn (2004), a epêntese é variável de lugar para lugar, além disso, em sua pesquisa também se mostra 
evidente a diminuição da ocorrência de epêntese vocálica conforme aumenta o nível de escolarização do indivíduo, já que 
com a evolução da aprendizagem e contato com a escrita, percebemos que muitas palavras são escritas de uma forma e 
faladas de outra.
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Metodologia
Para analisarmos a ocorrência de epêntese vocálica na escrita infantil, desenvolvemos uma atividade que também 

tem como propósito averiguar se a afirmação de Collischonn (2004) se concretiza, ou seja, se com o avanço dos alunos nas 
etapas escolares pode-se notar diferenças significativas em relação ao tema. Por isso, optamos por realizar nossa pesquisa 
com uma turma de 4º ano e outra de 6º ano de duas escolas públicas em dois pequenos municípios da região do Vale do 
Taquari, sendo extraídos os resultados de 9 alunos do 4º ano e 11 alunos do 6º ano.

Nossa atividade consistiu na elaboração de um texto que apresentasse algumas palavras que serviriam para analisar 
se a escrita de vogais para desfazer encontros consonantais realmente se efetivaria. Escolhemos as palavras “advogado”, 
“helicóptero”, “obstáculo” e “pneu” e, para distraí-los da real intenção do teste, colocamos duas palavras avulsas que não 
tiveram relação com o que estávamos pretendendo investigar. Colocamos em uma folha as seis figuras que representavam 
as palavras e ao lado suas respectivas letras iniciais e finais, para facilitar a identificação de cada uma, além de nomearmos 
as figuras com números, observando a ordem em que iriam aparecer no texto. Fizemos dessa forma para que não houvesse 
influência nossa na escrita dos alunos. Pedimos que prestassem atenção e fomos lendo calmamente o texto e dizendo o 
número que a palavra tinha na folha deles. Então, ao final do texto, solicitamos aos alunos que identificassem quais eram 
as palavras e que as escrevessem em meio ao espaço deixado entre as letras iniciais. 

Análise dos dados
Antes de discutir os resultados, vejamos o gráfico a seguir para ilustrar melhor: 

Como podemos ver no gráfico acima, é possível notar uma diferença significativa da diminuição da ocorrência 
de epêntese vocálica na escrita em relação ao aumento do nível de escolaridade das crianças. Podemos constatar que 
a ocorrência da inserção da vogal [i] é maior do que a vogal da [e] em ambas as turmas. Como não fizemos uso da 
linguagem oral das palavras para não haver interferência nos resultados, aceitamos também a palavra “objeto” no lugar de 
“obstáculo”, e percebemos que houve mais acertos na primeira palavra, talvez pela complexidade da segunda. 

Outro fato que não está ilustrado acima, mas que também é relevante, no 4º ano a palavra que teve mais escritas 
com epêntese vocálica foi “pneu”, já no 6º ano foi “advogado”. A escrita não analisável que corresponde aos 8% dos 
alunos do 4º ano, corresponde a palavras que não puderam ser analisadas em virtude de letras fora de ordem e palavras 
diferentes das que foram pedidas, todas na palavra “helicóptero”, como por exemplo: “haeroporto”, “havião”, “helicomtero” 
e “helelopero”. 
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Resultados
Ao final desta pesquisa, podemos concluir a partir dos resultados apresentados na sessão anterior, que a ocorrência 

da epêntese vocálica na escrita infantil é frequente, porém diminui de acordo com o nível de escolaridade. No 4º ano a 
ocorrência da epêntese se sobrepõe à escrita correta, somando 61% do total analisado, já no 6º ano a ocorrência torna-
se minoria, somando apenas 32% do total. Pode-se dizer que a escrita é, na maioria das vezes e principalmente na fase 
de aquisição da escrita, a representação da fala, o que explica a ocorrência de epêntese vocálica nos casos apresentados. 
Nas palavras “advogado”, “helicóptero”, “obstáculo” e “pneu”, geralmente na fala dizemos com a vogal [i] entre as duas 
consoantes, e justamente foi essa a vogal mais frequente nas escritas com epêntese, comprovando a influência da oralidade 
nesses casos.

Palavras-chave: Epêntese vocálica. Escrita. Linguagem.
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ALFABETIZAR LETRANDO: UMA EXPERIÊNCIA 
POSSÍVEL

Juliana Milcharek1

Anilda Machado de Souza2

Vivemos numa sociedade letrada, por isso não basta apenas ser alfabetizado, é preciso compreender e viver o 
mundo letrado. Letramento implica trabalhar os usos e práticas de leitura e escrita presentes no cotidiano dos sujeitos, 
alfabetizados ou não. Ser um sujeito letrado significa, essencialmente, comunicar-se com o mundo, viajar pelo universo 
sem sair do lugar, compreender o sentido das palavras, sentir-se, por vezes, personagem de uma história, ler diferentes 
tipos de texto, como placas de trânsito, de ônibus, anúncios, notícias em jornais, sites da Internet, gráficos do tempo. 

O letramento é visto por Soares (1998) como a capacidade do indivíduo de praticar a leitura e a escrita socialmente, 
de forma a corresponder às demandas que surgirem na vida cotidiana, enquanto a alfabetização é a apropriação do 
sistema de escrita, demonstrada pelo indivíduo como a capacidade de ler e escrever. Diante desse panorama, a escola 
precisa oportunizar momentos de inserção de práticas letradas, de uso da leitura e da escrita no dia a dia da sala de aula, 
por meio de práticas pedagógicas que privilegiam o alfabetizar letrando, levando em conta as experiências e vivências dos 
alunos, pois de acordo com Freire (1971, p. 21), “Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender 
a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica 
que vincula linguagem e realidade”. 

Por se tratar de uma discussão recente na área educacional, esse estudo buscou aprofundar o entendimento sobre 
os conceitos de letramento e de alfabetização, por meio de uma pesquisa exploratória, tendo como elementos de análise 
dados registrados em um portfólio, referente à prática pedagógica vivenciada com uma turma do 1º ano do Ensino 
Fundamental em escola pública do município de Santo Antônio da Patrulha/RS, na condição de bolsista do PIBID/
Pedagogia/UNICNEC. Essa prática pedagógica, na qual estes conceitos foram evidenciados, envolveu exploração de 
textos de diferentes gêneros. No decorrer de trinta e dois dias letivos, 22 alunos experienciaram práticas de alfabetização 
e letramento por meio de atividades de leitura e escrita de cantigas de roda, de músicas, de receitas pesquisadas por eles, 
de rótulos de embalagens, de histórias e de jogos, a fim de fortalecer o vínculo entre alfabetizar e letrar, garantido pelas 
experiências e contexto da turma. 

A vivência desta prática permitiu compreender, na condição de bolsista do PIBID inserida no universo da 
alfabetização, a importância de utilizar materiais do cotidiano dos alunos envolvidos para aprofundar as habilidades de 
leitura e escrita, dando destaque ao que eles leem e escrevem. Outro aspecto importante foi descobrir-se como educadora 
alfabetizadora, articulando a prática de letramento ao processo de alfabetizar, pois a demanda social exige alunos leitores 
e produtores de texto, capazes de interagir no mundo por meio da leitura e da escrita. Foi possível também entender que 
a criança, antes mesmo de chegar à escola, já está inserida numa cultura letrada, exigindo da professora alfabetizadora 
a articulação de práticas que sistematizem o ensino da leitura e da escrita com práticas que ocorrem fora do universo 
escolar.
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PRÁTICA DOCENTE DE LETRAMENTO MULTIMODAL: UM 
ESTUDO INVESTIGATIVO 

Bianca Pinto Baracchini1

Noara Bolzan Martins2

O professor de línguas, no exercício de sua função, entende que é necessário um trabalho mais criterioso e que 
fortaleça o letramento multimodal crítico em sala de aula. Nessa via, cresceu o desejo de buscar investigar a seguinte 
questão: como o professor de língua portuguesa procede no letramento multimodal em aulas de língua portuguesa? Para 
responder a essa problemática, nosso objetivo geral foi investigar as práticas metodológicas e teóricas de professores 
de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental, de escolas estaduais de Santa Maria, RS, no intuito de 
compreender o processo de letramento multimodal em produtos textuais. Para tal estudo, aplicamos um questionário 
a três professores da rede estadual do ensino fundamental de Santa Maria, RS, com o propósito de questionar sobre 
conceitos e sobre a prática docente a respeito do processo de letramento multimodal; efetuamos observações nas escolas 
nas turmas de nono ano do ensino fundamental para reforçar e atestar as respostas dos questionários. Tais procedimentos 
permitiram-nos entender como os professores procedem nas suas práticas de letramento multimodal em sala de aula. Em 
uma perspectiva atual (DIONÍSIO, 2011), por conta, principalmente, da propagação das tecnologias de comunicação 
e das novas formas de relação social por meio dos gêneros (MARTINS et al, 2014), surgiram algumas modificações no 
conceito de Letramento, cujo propósito principal foi quebrar com as práticas pedagógicas que limitavam o uso dessas 
competências linguísticas à condição de meras atividades escolares. Conforme Brandão e Calland Rosa (2005), nas 
unidades escolares brasileiras, o ensino da leitura e da escrita se limitava ao contexto educacional, isto é, aos propósitos 
escolares, não levando em conta as práticas sociais. Nesse contexto, a ideia de letramento vai muito além, portanto, da 
alfabetização, uma vez que esta compreende o “domínio ativo e sistemático” das habilidades de leitura e produção de 
textos enquanto aquela se relaciona às práticas sociais que envolvem funções de leitura e escrita (SANTOS, 2006). Neste 
estudo, pautamo-nos no defendido por Prediger e Kersch (2013), que não basta somente ensinar os alunos a ler e a 
escrever textos de inúmeros gêneros que utilizam variados recursos semióticos. Os docentes precisam também aprimorar 
a qualidade textual dos alunos, utilizando-se de práticas criteriosas e pedagógicas de letramento multimodal e afastando-
se de práticas intuitivas de ensino com os textos. O aluno necessita produzir textos de modo seguro não apenas em 
situações cotidianas da esfera privada, mas também em esferas públicas de atuação social. Dessa forma, o currículo dos 
professores de língua portuguesa deve estar preparado para esse novo tipo de contexto de ensino e aprendizagem que 
leva em conta um processo de letramento multimodal (MARTINS, 2015). Da análise dos questionários e registro de 
aulas, verificamos que, mesmo os professores tendo noção da prática de letramento e multiletramento (o que se apercebeu 
pelos questionários), não há a prática sendo materializada em sala de aula (o que se notou pelos registros de aula). Nos 
questionários, os professores reconheciam a importância de um trabalho efetivo com e no texto, ou seja, levando em 
conta a análise de práticas sociais, linguísticas e multimodais (já que o texto é o todo - modalidade verbal e imagética). 
Contudo, no que concerne às práticas ativas em sala de aula, os professores ainda “quebram” o texto e trabalham apenas 
a modalidade verbal, sem considerar aspectos contextuais do texto e sem levar em conta todos os recursos semióticos 
que foram utilizados para dar conta da sua significação. Soares (2012) defende que uma vez que a análise da modalidade 
verbal é privilegiada e da modalidade imagética é superficial, muitas representações e informações são perdidas e, assim, 
o texto não é entendido. O que percebemos, neste estudo, foi exatamente esta questão: o estudo das unidades textuais 
(modalidade verbal e visual) pelos professores participantes não leva a um processo de letramento multi, pois como 
seus estudos privilegiam a modalidade verbal (análise estrutural e linguística) e tratam a visual de modo superficial, 
algumas representações são perdidas, o que compromete a qualificação da interpretação textual e, por consequência, do 
entendimento do aluno. De modo geral, essa pesquisa mostrou-nos a importância de se pensar com mais cuidado em 
uma formação docente que leve em conta as mudanças linguísticas e discursivas da contemporaneidade.

1 Acadêmica do Curso de Letras, UNIFRA, biancapibid@gmail.com.
2 Mestre Orientadora do estudo. Professora do curso de Letras da UNIFRA, noarabolzan@gmail.com.
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ALFABETIZAÇÃO E ESTUDO DE CASO POR BOLSISTA 
DO PIBID NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Beatriz dos Santos Lima1

Rosane de Carvalho2

Introdução
Cada vez mais a escola torna-se incapaz de realizar a sua primeira função, a de ensinar a todos os alunos conforme 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96, “educação direito de todos, dever do Estado e da família”. De 
acordo com Cortella (2012), a educação faz parte da formação humana e a escolarização é um pedaço da educação, pois 
quem faz escolarização é o professor e quem educa é a família. Ao observar a constituição das famílias tem-se a impressão 
de uma inversão da ordem na sociedade contemporânea, que, de certa forma, afeta o processo de ensino e aprendizagem.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso para investigar as causas de um aluno 
especificamente não alfabetizado na idade certa, em uma escola pública do Estado de São Paulo, por um Bolsista do 
PIBID (Programa de Bolsas de Iniciação à Docência) com um aluno que possui um histórico de retenção de quatro 
anos consecutivos no 6º ano. O mesmo não está alfabetizado, é agressivo, rejeita as orientações do professor quanto à 
aprendizagem, pois fica explícito que está desmotivado e sem autoestima para aprender. Segundo o PNAIC (Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), há um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito 
Federal, dos estados e municípios de assegurar que as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, evitando 
que isso seja postergado para o Ensino Fundamental II.

De acordo com Visca (1991), não se pode mascarar a dificuldade de aprendizagem, ela precisa ser vista com olhar 
cuidadoso, propondo encaminhamentos necessários a fim de que o indivíduo aprenda a superar os obstáculos ou aprenda 
a lidar com a dificuldade, partindo da ideia de um sujeito que aprende. Ignorar o problema do aluno apresentado no 
1º, 2º ou 3º ano não é a solução; é necessário tratar. Quanto mais tempo se passa, mais sedimentado fica, carregado de 
sofrimento emocional, com menores chances de resgate da autoestima e do aprender efetivo. Isso leva o aluno em fase de 
aprendizagem a não ter vontade de aprender, pois entendeu pelos estímulos recebidos, tal atividade como desnecessária 
para continuar vivo ou até mesmo ser feliz. Pois com o passar do tempo, o ambiente confirma o fracasso a esse aluno 
através dos risos dos colegas e impaciência do docente, que por algum tempo (primeiras experiências escolares) passou 
despercebido. Além disso, quando chega à adolescência, a sociedade passa a exigir mais (“nossa, você deste tamanho, não 
sabe ler?”). Nesse caso, como temos visto na rotina de escolas do ensino fundamental II, o aluno estigmatizado como o 
“burro” da turma passa a ser altamente agressivo.

Objetivos
Com este estudo pretende-se refletir sobre a prática de ensino e a aprendizagem oferecida ao aluno em estudo, 

revendo conceitos e a metodologia de ensino de maneira a pensar nas possíveis causas deste quadro de não aprendizagem 
sistematizada. Desta forma, espera-se analisar como o aluno construiu seu conhecimento até o presente momento. Além 
disso, a intenção é contribuir com a comunidade científica no que se refere à alfabetização e ao letramento. 

Referencial Teórico
Para atingir os objetivos da pesquisa, pauta-se em Ferreiro (1986), para quem “Um dos maiores danos que se 

pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar”. Embora haja níveis de 
aprendizagem apresentados pela autora e outro por Piaget, é necessário entender que a criança não passa exatamente 
por esses estágios e fases no período estimado. A influência e estímulos do meio também colaboram para essa não 
nivelação. Cada criança tem um tempo para aprender e isso varia, pois cada um recebe estímulos diferentes e em algumas 
organizações familiares ela não tem importância. 

1 UNIFAI - Centro Universitário de Adamantina, Pedagogia, CAPES, beatrizdossantoslima123@hotmail.com
2 Especialista, Unoeste; Faculdade Eficaz, rosane123@hotmail.com
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O Ensino Fundamental I, conforme o artigo 32º da LBD, tem por objetivo o desenvolvimento da capacidade de 
aprender; nessa fase, o foco deve ser maior na aprendizagem e, para qualquer tipo de problema que a criança demonstre, 
de forma implícita ou explícita, o diagnóstico precisa ser o mais precoce possível, pois há uma flexibilidade muito maior 
em se trabalhar a dificuldade enquanto se possui um único professor e a faixa etária contribui.

O processo de escolarização das crianças que apresentam dificuldade em aprender ainda é muito complexo, pois 
elas ficam inibidas do direito de aprender, sendo incapazes de utilizar-se dos próprios recursos. Esse pensamento está 
de acordo com Souza (1995), que discute o processo de construção do conhecimento, de maneira a compreender o que 
permite a criança a querer adquirir conhecimentos e entender quais fatores são bloqueadores deste processo. 

Metodologia
A metodologia empregada para a execução deste trabalho será um estudo de caso de um aluno com 14 anos de 

idade, residente na zona rural, estudante da EE. DR. Pércio Gomes Gonzales, que se encontra pela quarta vez no 6° ano. 
André (1995) relata que quando se opta por utilizar a metodologia de um estudo de caso é porque se tem a necessidade 
de fazer um estudo mais aprofundado sobre o caso desse aluno, além do que o estudo de caso procura apresentar, com 
base em dados obtidos pelo pesquisador, apenas uma das possíveis versões do caso. Diante do exposto, ainda é muito cedo 
para identificar o diagnóstico verdadeiro em relação ao não aprender desse aluno.

Para atender aos objetivos metodológicos da pesquisa, seguiremos as seguintes etapas: 1) Entrevista com o aluno 
(sobre o que pensa sobre a escola e história escolar); 2) Entrevista com os pais (anamnese); 3) Entrevista com os professores 
da turma, funcionários e equipe gestora sobre o comportamento do aluno; 4) Acompanhamento individualizado por 
um Bolsista (PIBID) um dia por semana; 5) Atividades adaptadas do Currículo do Governo do Estado de São Paulo; 
6) Encaminhamento para um profissional da saúde (pediatra) e este fará os demais encaminhamentos para outros 
profissionais, que julgar necessário; 7) Análise dos dados; 8) Produção de um artigo com os resultados; 9) Disponibilizar 
o artigo para a comunidade escolar e acadêmica. Cabe esclarecer que os questionários serão mistos com perguntas abertas 
e fechadas. 

Análise de Dados
A análise de dados será feita após a coleta dos dados por meio das entrevistas com os pares participantes do 

processo de ensino e aprendizagem; acompanhamento individualizado e observação do aluno. Por enquanto, só temos 
os resultados de observação do professor supervisor do PIBID e do Bolsista. Nessas observações, pode-se constatar que 
o aluno possui certo conhecimento em junções de sílabas simples e até consegue realizar a escrita de algumas palavras, 
estando em um nível silábico com valor sonoro. A defasagem é um fator que implica muito durante todo o processo 
de aprendizagem. Apesar de ser um aluno agressivo, até o presente momento não demonstrou rejeição em relação ao 
Bolsista e em algumas vezes até solicita ajuda. Espera-se que a cada bimestre concluído tenhamos crescimento gradativo 
quanto à aprendizagem do aluno, de forma que possa ser feito um paralelo condizente em relação ao que ele demonstra 
saber hoje e o que demonstrará ter evoluído ao concluir o ano letivo. 

Resultados Esperados 
Espera-se com este trabalho desvendar as possíveis causas do não aprender de modo que a partir do momento em 

que o pré-adolescente se veja aprendendo recupere a autoestima e a confiança em seu potencial. Estima-se contribuir 
também com a comunidade científica, a fim de fazer parte do processo de ação, reflexão e ação necessárias para o 
desenvolvimento do docente, que também aprende durante o processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Escolarização. Alfabetização. Família.
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RELAÇÃO INTERSEMIÓTICA DE TEXTOS MULTIMODAIS: 
UM ESTUDO IDEACIONAL CONFORME AS GRAMÁTICAS 

SISTÊMICO-FUNCIONAL E DO DESIGN VISUAL

Jeniffer Streb da Silva1

Noara Bolzan Martins2

Introdução
Quando o assunto é o processo de ensino de leitura de imagens, percebemos que a compreensão da construção e da 

articulação dos diferentes recursos semióticos de um texto é fundamental para qualificar o entendimento desses recursos 
nos diversos gêneros, dada a sua natureza multimodal (KRESS; van LEEUWEN, 2006). Dessa maneira, entendemos 
a importância de um estudo criterioso para a compreensão de textos multimodais. Nessa perspectiva, nossa pesquisa 
consistiu em analisar como as modalidades verbal e visual se apresentam e se articulam em texto multimodal de uma 
seção de leitura de um livro didático de língua portuguesa do 7º ano.

Por meio do nosso estudo, verificamos que ainda há lacunas em trabalhos com análise de textos multimodais em 
livros didáticos, mesmo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa 
(BRASIL, 1998) defendendo que, em relação às atividades de leitura, o trabalho de reflexão sobre a língua deve possibilitar 
a discussão sobre diferentes sentidos atribuídos aos textos e sobre os diferentes elementos discursivos que validam ou 
não essas atribuições de sentido. Sendo assim, nossa pesquisa considera as exigências dos PCN (BRASIL, 1998) quando 
se preocupa, justamente, em analisar os elementos imagéticos vinculados às atividades de leitura em livros didáticos de 
Língua Portuguesa.

Referencial teórico
Na medida em que buscamos compreender a experiência do mundo, tanto material quanto interior, manifestada 

em um texto verbal, enfocamos a metafunção ideacional (MI). Para Halliday e Matthiessen (2004), os significados 
desencadeados pela MI associam-se com o que se faz no mundo. A categoria gramatical que está relacionada à MI é 
reconhecida como sistema de transitividade, isto é, uma ferramenta que nos possibilita estudar e descrever a oração. 

Quanto à construção de análise imagética, a metafunção representacional (MR) objetiva perceber a imagem 
conforme a representação da sua ação e da realidade que foi exposta. A MR divide-se em representações narrativas e 
conceituais (KRESS; van LEEUWEN, 2006). As narrativas caracterizam-se por significar acontecimentos do mundo 
material e suas representações subdividem-se em ação e reação. Quanto às representações conceituais, Kress e van 
Leeuwen (2006) afirmam que são imagens que conceituam alguma ideia.

Quanto às relações entre modalidades verbais e visuais, Martinec & Salway (2005) produziram classificações 
dividindo-as em dois tipos: relações de status e relações lógico-semânticas que se combinam ao mesmo tempo. Com base 
nesses autores (2005), o status de equivalência entre verbal e visual pode caracterizar uma relação de independência ou 
de complementaridade (igualdade). Já o status de não equivalência causa uma relação desigual. 

Metodologia
Este estudo é desenvolvido, principalmente, a partir da Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004) e da Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). O objeto de análise 
corresponde a um texto multimodal coletado em uma seção de leitura do livro didático de língua portuguesa para o 
7º ano, intitulado “Tecendo Linguagens”, das autoras Teresa Amaral Oliveira, Elisabeth de Oliveira Silva, Cícero de 
Oliveira Silva e Lucy Aparecida Melo Araújo (2015).

1 Graduada em Letras: Língua Portuguesa, Centro Universitário Franciscano - UNIFRA; jeniffer_streb@hotmail.com
2 Professora do Curso de Letras: Língua Portuguesa e Inglesa, Centro Universitário Franciscano - UNIFRA; noarabolzan@gmail.com



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 34SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Os passos de análise foram: (a) exame da modalidade verbal do texto (GSF, 2004), o que nos levou a identificar a 
representação das experiências e as figuras criadas por cada oração; (b) verificação da modalidade visual, a qual classificamos 
de acordo com as categorias dos processos narrativos e conceituais, com base na metafunção representacional (KRESS; 
van LEEUWEN, 2006); (c) análise das relações que se estabelecem entre as modalidades verbal e visual, com base nas 
categorias de status (MARTINEC; SALWAY, 2005).

Análise de dados
O texto verbal analisado tem como gênero textual o diário, o qual apresenta um relato pessoal de uma menina sobre 

a guerra. Nesse sentido, percebemos, pela análise do sistema de transitividade, que quando a menina relata seu convívio 
com a guerra, os processos, conforme a metafunção ideacional (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004), mais utilizados 
foram os materiais. Quando a menina identifica e caracteriza situações vividas, e conceitua elementos envolvidos com a 
guerra, o processo utilizado foi o relacional. Contudo, na medida em que ela revela os sentimentos que a guerra provocou 
nela e na sua família, o processo que a autora busca é o mental.

Na análise do texto imagético, compreendemos que a Figura 1 é narrativa sob a perspectiva da metafunção 
representacional (KRESS; van LEEUWEN, 2006). Quando analisamos essa imagem, a princípio, separada da 
modalidade verbal do texto, a consideramos narrativa de reação não transacional, na medida em que a menina é 
Reator e reage por meio do Vetor de linha determinado pelo olhar a um fenômeno não determinado no quadro 
da imagem. Como o olhar do participante representado (PR) se dirige diretamente ao leitor, cria-se um vínculo 
direto entre PR e quem lê, gerando uma empatia entre ambos interactantes.

A Figura 2 é uma representação narrativa, segundo Kress e van Leeuwen (2006), porque representa uma 
ação, uma mudança de estado de uma Meta. A ação desta imagem não está retratada por meio de um olhar, 
mas por meio do elemento fogo, que é responsável por destruir o prédio. Assim, o PR é o prédio (delimitado 
no quadro amarelo), elemento Meta, o Ator é indefinido na imagem e os Vetores desta imagem são o fogo e as 
chamas (quadro preto), pois são elas que representam o movimento (para cima), a ação de destruição.

Figura 1- Menina com olhar triste

Figura 2 - Prédio em chamas
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Resultados alcançados
O gênero textual que a seção de leitura I, do Livro Didático “Tecendo Linguagens”, traz é um diário pessoal. 

Esse gênero é de caráter pessoal e apresenta um ponto de vista particular sobre algo. O que o texto verbal nos mostra é 
a narração, em primeira pessoa, de uma menina que convive na e com a guerra. Os trechos 1, 2 e 3, do diário, narram o 
processo de destruição da guerra, enquanto o trecho 4 narra o resultado da destruição causada pela guerra.

Entendemos que a Figura 1 está associada aos trechos 1, 2 e 3. O PR (menina) materializa um elemento fundamental 
desses trechos do diário: a narradora. Com base em Martinec e Salway (2005), a leitura que fizemos conduz para uma 
relação intersemiótica de status de igualdade entre trechos 1, 2 e 3 e o PR da Figura 1.

Compreendemos que a Figura 2 está associada ao trecho 4. O PR (prédio em chamas) materializa um elemento 
fundamental desse trecho do diário: a cidade destruída. Com base em Martinec e Salway (2005), a leitura que fizemos 
conduz para uma relação intersemiótica de status de igualdade entre a Figura 2 com o trecho 4.

O que consideramos interessante é o fato de o texto verbal ser de um autor determinado, e o texto visual ser de 
outro autor e outra fonte. Quando os organizadores da seção de leitura do livro didático em questão resolvem selecionar 
o texto verbal “Diário” e aliá-lo ao texto visual (Figura 1 e 2), eles compõem, na verdade, um outro texto, que nesse caso, 
estruturam uma relação intersemiótica de igualdade, de coesão e acabam por configurar um processo de retextualização 
e redimensionamento textual.
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DESIGN VISUAL: UM OLHAR DIFERENCIADO NO PAPEL 
DA IMAGEM NO LIVRO DIDÁTICO

Denise Jorgens1

Introdução 
Muito se tem discutido, atualmente, sobre as inúmeras possibilidades de trazer para a sala de aula elementos que 

fazem parte das relações sociais e do contexto histórico e social em que estamos inseridos, bem como possibilitar ao 
educando relacionar o conhecimento prévio com as novas situações de aprendizagem. Sabemos que, ao longo do trabalho 
em sala de aula, o livro didático é um norteador das atividades planejadas. Em muitos contextos educacionais o livro 
assume a postura de fonte de consulta primordial e única para professores e alunos (CORACINI, 1999). 

Nesse sentido, estabelecemos como ponto de partida da nossa caminhada reflexiva uma imagem presente em 
um livro didático e a maneira como pode ser explorada como texto potencialmente impregnado de significados. 
Fundamentamos nosso estudo no processo de leitura de imagens proposto pelos teóricos Gunther Kress e Theo van 
Leeuwen (2006), denominada Gramática do Design Visual, que analisa a forma como as imagens se relacionam com as 
pessoas, os lugares e os objetos que nelas estão representados.

Palavras-chave: Livro Didático. Gramática do Design Visual. Leitura de Imagens. 

Objetivos
O objetivo deste trabalho será 1) Analisar uma atividade com fotografia, presente em um livro didático de Inglês – 

Língua estrangeira, a fim de verificar como o recurso visual pode ser explorado além da proposta feita pelo livro; 2) aplicar 
a essa fotografia a proposta de análise da metafunção interativa da Gramática do Design Visual.

Referencial Teórico

2.2 A Gramática do Design Visual
Na sociedade contemporânea experimentamos diversas maneiras de significar o mundo. Desde o momento em 

que nascemos, antes mesmo de aprendermos a falar, estamos expostos a um mundo imagético. Os autores Kress; van 
Leeuwen (2006) propõem na Gramática do Design Visual (GDV) três metafunções: a representacional, a interativa e a 
composicional. Neste trabalho focaremos na metafunção interativa. 

A metafunção interativa transmite os significados interpessoais, ou seja, relações estabelecidas entre os participantes 
representados e o observador, que se encontra exterior à imagem: i) contato: interação social (oferta ou demanda), ii) 
distância social: refere-se ao tipo de enquadramento (plano fechado, plano aberto e plano médio) e atitude, a qual revela 
o tipo de relação social estabelecida, de acordo com o poder dos participantes.

Metodologia
O corpus analisado neste trabalho é uma fotografia que pertence ao segundo capítulo da terceira unidade do 

livro didático Caminhar e transformar – língua estrangeira moderna: (inglês e espanhol), dos autores José Pablo Zatti e 
Sirlene Aparecida Aarão, editado em 2013. A seguir se buscará analisar a proposta da atividade didática que envolve essa 
fotografia e aplicar as metafunções interativas propostas pela Gramática do Design Visual. 

Análise de dados
O capítulo Labor Issues (questões trabalhistas) propõe três objetivos: 1) Discutir as condições de trabalho durante 

os diferentes momentos da história. 2) Ler notícias em inglês e elaborar gráficos baseados em dados. 3) Ler textos em 
inglês baseados em escravidão moderna e tráfico moderno. 

1 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, denisejorgens@gmail.com 
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Na página há um pequeno texto biográfico sobre o autor inglês Charles Dickens e seu personagem mais famoso: 
Oliver Twist. A fotografia analisada está localizada logo abaixo e, pelo enquadramento e posição em relação ao texto, 
parece estar relacionada a ele. 

Entretanto, a atividade na qual insere-se a imagem (figura 1) está localizada na página seguinte do livro didático e 
propõe a observação da imagem e duas perguntas: 1) What do you imagine those children were subjected to? 2) Compare the 
situation depicted in the image with the child labor situation nowadays.

Com o propósito de ampliar a leitura da imagem e explorar as propostas do livro didático, se aplicará leitura da 
imagem a partir da metafunção interacional proposta pela Gramatica do Design Visual. 

A imagem retrata três meninos trabalhando em uma fábrica na Carolina do Norte (EUA), no ano de 1908. Esta 
fotografia foi tirada por Lewis W. Hine, fotógrafo investigativo e sociólogo. O objetivo de Lewis era, através das imagens, 
retratar um contexto carregado de injustiças, onde crianças e imigrantes trabalhavam em condições subumanas. 

Ao aplicar à Figura 2 a metafunção interacional, percebemos que, quanto ao contato, há uma relação de oferta, 
pois o participante representado não está olhando diretamente para o leitor. Ao estabelecer essa relação, o produtor da 
imagem cria um vínculo com o leitor, que passa a ser sujeito da imagem. 

Podemos analisar sob duas perspectivas: no contexto em que a imagem foi produzida e no livro didático. No 
contexto de produção da imagem, o produtor chamava a atenção para os problemas sociais vividos pela sociedade na 
época. Se analisarmos no contexto do livro didático, e sobretudo no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
percebemos que, mesmo que as condições de trabalho infantil tenham mudado, ainda existem crianças que precisam 
parar de estudar para ingressar no mercado de trabalho e auxiliar no sustento da família. 

Quanto à distância social, o enquadramento da imagem caracteriza-se pelo plano médio. O participante 
representado ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda há na imagem o ambiente. O leitor não faz parte da 
imagem, mas não está distante dela. 

Quanto à atitude, o ângulo é oblíquo. A imagem retrata a dura realidade de uma época em que crianças viviam 
em regime de semiescravidão. O produtor da imagem queria fazer essa denúncia através da imagem, retratando a qual 
atividade as crianças estavam expostas na fábrica. Elas não estavam lá para esperar os pais terminarem a jornada de 
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trabalho, elas também estavam inseridas no processo de trabalho. Os participantes representados na imagem estão no 
nível dos olhos do leitor. Essa atitude pode ser característica pela preocupação social do produtor. O realismo da imagem 
se dá pelo contexto onde foi produzida, neste caso a fábrica e pelas cores (preto e branco). 

A imagem captura e coloca em evidência um período, um momento em que crianças não seguiam um curso 
natural na vida, não estudavam, não estavam sorrindo ou brincando, estavam trabalhando, expostas a acidentes e doenças. 
A imagem “congela” um contexto histórico e social e, mesmo que as condições de trabalho infantil não sejam as mesmas 
dessa época, ainda acontecem.

Resultados alcançados
Procuramos, neste trabalho, proporcionar uma reflexão sobre o livro didático e de que forma podemos utilizá-lo no 

contexto escolar, não somente seguindo as atividades propostas, mas sobretudo com possibilidades de explorar a leitura 
visual. Trata-se, portanto, de reconhecer o texto visual como visível, sobretudo para os alunos, deixá-los dialogar com a 
imagem, identificarem-se com ela e construir novos significados.

Acreditamos que a proposta aqui apresentada possa enriquecer o nosso trabalho em sala de aula e direcionar o 
nosso olhar para as contribuições de Gramática do Design Visual aplicada ao material didático. 
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AVALIAÇÃO MEDIADORA: PERSPECTIVAS PARA O 
ENSINO

Paulo Henrique Simon1

1 Introdução
Ao se tratar da avaliação no âmbito escolar, discute-se esta como um instrumento que possibilita suporte no modo 

de concebê-la em sala de aula. Ao monitorar as práticas que envolvem o processo ensino/aprendizagem no contexto 
educacional – aqui entendido desde a formação inicial que o aluno recebe na pré-escola até a sua chegada ao ensino 
superior –, questiona-se a existência de um método que auxilie professor/aluno na obtenção de melhores resultados ao 
longo do percurso educacional.

2 Objetivos
Esta investigação tem o objetivo de identificar se há alternativas que possam subsidiar o professor dentro da escola 

a aperfeiçoar suas práticas tornando o processo de avaliação um método eficaz, pensado em uma perspectiva que integre 
o aluno no contexto educacional da escola, além da própria necessidade de antecipar questões quanto à condição a ser 
criada, aos objetivos a serem alcançados e à proposta que se efetiva para os dois protagonistas desse processo: professor 
e aluno.

3 Referencial Teórico
Inicialmente, recorre-se três modelos de avaliação, sendo eles a Provinha Brasil, O Saeb-Sistema de Avaliação da 

Educação Básica e o Enem, pois possibilitam a estruturação da investigação como indicativos que condicionam a revisão 
do trabalho de ensino atualmente adotado pela escola em sua didática. Essas três abordagens possibilitam compreender 
a avaliação como um processo essencial, mas principalmente capaz de mediar o conhecimento e organizar as políticas de 
trabalho no ambiente escolar.

Segundo Luckesi (2011), a avaliação tem operado como um padrão de verificação e por isso “tem sido incapaz 
de retirar do processo de aferição as consequências mais significativas para a melhoria da qualidade e do nível de 
aprendizagem dos educandos”. O termo avaliação aqui defendido vem a ser um ponto que possibilita a recondução das 
ações no ambiente escolar.

A partir disso, reflete-se sobre a expectativa da reorganização da educação em uma abordagem de avaliação 
mediadora que seja capaz de garantir maior autonomia na complexidade do cenário exposto pela educação no país.

4 Metodologia 
Uma das etapas desta pesquisa foi a construção de um arquivo com textos que permitissem pensar a questão da 

avaliação como um instrumento complementar ao processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Inicialmente, 
recorre-se três modelos de avaliação: a Provinha Brasil, o Saeb-Sistema de Avaliação da Educação Básica e o Enem, 
pois possibilitam a estruturação da investigação como indicativos que condicionam a revisão do trabalho de ensino 
atualmente adotado pela escola em seu processo didático. A partir disso, reflete-se sobre a expectativa da reorganização 
do trabalho escolar em uma abordagem mediadora que seja capaz de garantir maior autonomia nesse cenário complexo 
que se tornou a educação.

5 Análise de dados 
A primeira referência de avaliação a ser considerada é a Provinha Brasil. Conforme o portal do Instituto Nacional 

de Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), trata-se de uma avaliação diagnóstica que visa investigar o desenvolvimento das 

1 Instituto Federal Sul-rio-grandense – IFSUL – Câmpus Passo Fundo. Aluno do curso de especialização em Linguagens e 
Tecnologias na Educação, paulo.henriquesimon@gmail.com. 
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habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, voltada para matriculados no 
2º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas brasileiras.

Já o segundo sistema aqui estudado, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc, objetiva avaliar a 
qualidade e eficiência do ensino através de amostragens de alunos que cursam o 5º ano e o 9º ano do Ensino Fundamental. 
Também é conhecida como Prova Brasil, e apenas as escolas com no mínimo 20 alunos matriculados nos anos avaliados 
é que participam dessa modalidade. Nesse âmbito, essa sistemática garantiu o acompanhamento da evolução do aluno 
ao longo do ensino fundamental como uma estratégia para avaliar o nível de conhecimento adquirido ao longo dos nove 
anos. Além disso, a avaliação assume função diagnóstica. Sobre esse particular, Luckesi (2011, p. 168) aponta que

[...] a avaliação da aprendizagem é um mecanismo subsidiário do planejamento e da execução. É uma atividade 
subsidiária e estritamente articulada com a execução. É uma atividade que não existe nem subsiste por si 
mesma. Ela só faz sentido na medida em que serve para o diagnóstico da execução e dos resultados que estão 
sendo buscados e obtidos. 

Ao levar em conta Luckesi, na perspectiva da avaliação como um sistema articulado às práticas de ensino, é notável 
que o Saeb não tenha como foco apenas o aluno em si, mas permite analisar, segundo o Inep, o sistema educacional como 
um todo, tendo em vista as taxas de aprovação, repetência e evasão nos estados brasileiros.

Ao considerar que a Provinha Brasil e o Saeb têm a finalidade de classificar a qualidade do ensino ministrado na 
escola, o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, ocupa-se, segundo o Inep, de avaliar o desempenho do estudante ao 
fim da educação básica. Criado em 1998, só a partir de 2009 passou a ser utilizado como sistema de seleção nas instituições 
de ensino superior do País. Também passou por adaptações para possibilitar o ingresso do aluno em Instituições Federais.

Logo, o Enem foi uma ideia inovadora na forma como apresentou sua metodologia para testar o conhecimento do 
aprendiz. Possibilitou enfoque estratégico à interdisciplinaridade no processo de relacionar os temas em uma perspectiva, 
que segundo o Inep, é transversal, e capaz de despertar a atenção para questões que exigem interpretação e raciocínio na 
resolução de suas problematizações. No entanto, ao considerar os três últimos anos do ensino médio, percebe-se que a 
preparação do aluno ainda tem se dado de forma fragilizada.

6 Resultados Alcançados
O Enem, embora represente a sua intencionalidade atual de condicionar o ingresso às instituições de nível superior, 

induz, segundo o Inep, “a reestruturação dos currículos escolares” e evidentemente exige a mudança de comportamento 
de práticas com o intuito de elevar o trabalho da escola a uma linha dialógica/contextual, operando silenciosamente na 
atitude de ensino incorporado pelas escolas.

Nesse nível, a proposta do Enem no seu surgimento apresentou o principal objetivo de ser um elemento capaz de 
mediar, como caminho mais curto, a reelaboração das políticas para o alcance de um processo de ensino/aprendizagem 
mais eficaz. No entanto, as práticas de avaliação permaneceram formatadas, em sua grande maioria, em um modelo preso 
ao passado, vivenciado pelos educadores em seu percurso educativo no modo de avaliar e que ainda os amedronta ao 
pensar a aplicação da avaliação no ensino básico.

Essas características fazem com que o cenário da educação careça de atitude, devido à sua complexidade e também 
devido à proporção descontrolada que tomou no contexto brasileiro. É evidente que não há um modelo pronto a ser 
seguido para melhor avaliar, mas o caminho da mudança pode ser pensado a partir da tomada de decisões através da 
gestão democrática em avaliar as competências adquiridas pelos alunos, por exemplo, ao longo de um processo de estudo.

Assim, para que a avaliação mediadora seja de fato empregada pela escola como reflexo inclusivo de suas práticas 
no ensino/aprendizagem, é necessário que a gestão democrática escolar provoque a mudança de comportamento dos 
sujeitos que dela participam. Essa alteração tem o intuito não apenas de saber avaliar e direcionar o aprendiz a refletir 
sobre o seu conhecimento, mas principalmente de fazer com que os profissionais da educação se desprendam dos modelos 
de avaliação protagonistas em seu passado e implantem uma nova cultura de trabalho nas instituições de ensino.

Além disso, é muito importante que educadores e alunos participem efetivamente de projetos dentro da escola 
para que a aprendizagem seja dirigida e garanta a fixação do conhecimento de forma dialogada, capaz de aproximar ainda 
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mais professor e aluno, os protagonistas deste cenário. Incentivar a criação de grupos de estudo/pesquisa também pode 
condicionar o oferecimento de um trabalho mais centrado e capaz de promover a autonomia do aprendiz. 

Palavras-chave: Avaliação. Mediação. Ensino/aprendizagem. Cultura.
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A PEDAGOGIA EM UMA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E CUIDADO

Andréa Chancho de Lima1

Tania Micheline Miorando2

A interdisciplinaridade é um conceito que tem estado em destaque nas reflexões escolares, mas não se trata de 
um tema recente e tampouco se restringe ao espaço escolar. A Pedagogia contemporânea atua em diversas dimensões 
da Educação, sendo essas escolares ou não, buscando metodologias capazes de possibilitar aprendizagens significativas. 
O pedagogo, no contexto escolar e não escolar, contribui para a qualificação e oportuniza a aprendizagem, atendendo às 
exigências atuais, afinal a função do pedagogo é desenvolver a formação humana dos indivíduos em diferentes lugares, 
dado que, segundo a Resolução do Conselho Nacional de Educação para o Curso de Pedagogia, de 2006 (CNE/CP 
n. 1/06), entre as diversas funções em que um pedagogo atua, inclui-se também “atividades de produção e difusão do 
conhecimento científico tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não escolares” (BRASIL, 2006). 

Esses avanços representam não apenas conquistas, mas, sobretudo, desafios para o curso de Pedagogia e seus 
egressos. Essa compreensão resulta da educação ser um processo presente em diversos lugares e de diferentes formas, ou 
seja, um fenômeno de características variadas e peculiares. A prática educativa ocorre em todo e qualquer espaço, contudo 
é necessário o olhar atento e sensível do pedagogo para que haja uma prática de profunda aprendizagem. Para tanto, é 
necessário um estudo e um bom planejamento “para” e “com” os interessados para assim atingir os objetivos desejados. 
Sendo assim, o pedagogo vê no trabalho interdisciplinar possibilidades de enriquecer seus conhecimentos, ampliando 
ainda mais o seu modo de ver e pensar o sujeito. Nesse sentido, esta escrita objetiva apresentar a atuação do pedagogo em 
um espaço de Saúde, atuando nas questões pedagógicas conforme demandas, partindo da sua atuação em discussões de 
planejamentos em equipes interdisciplinares. 

O espaço escolhido para o estudo foi a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde – CURES. Situada 
em Lajeado/RS, a Clínica Universitária é um espaço de Saúde e Educação que oferece atendimento aos usuários 
referenciados pela rede de serviços públicos locais, provindos do SUS - Sistema Único de Saúde, SUAS - Sistema Único 
de Assistência Social e o Sistema Educacional. A Clínica-Escola mantém convênio com os municípios de Lajeado/RS, 
Estrela/RS e Arroio do Meio/RS e está vinculada ao Centro Universitário Univates. Desde o início de suas atividades, 
a CURES integra estudantes e estagiários de diferentes cursos da Educação e da Saúde. A oportunidade de estágio 
ou disciplina curricular nos espaços da Cures tem o intuito de qualificar e potencializar grupos interdisciplinares nos 
atendimentos de usuários com diferentes necessidades, através do planejamento e discussões em grupo. Além disso, 
a interdisciplinaridade neste espaço de Educação e Saúde proporciona aos profissionais um amplo conhecimento, no 
qual os saberes das diferentes áreas do conhecimento são utilizados, evitando o pensamento fragmentado de um saber 
unificado. 

O estudo deste tema é fruto da minha participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), no Estágio Supervisionado no Ensino Médio, no Estágio na Clínica Universitária Regional de Educação 
(CURES) e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 1 e 2). A interdisciplinaridade tem na junção do ensinar e do 
aprender, um movimento importante capaz de potencializar as aprendizagens, se assumida como uma atitude. 

Na interdisciplinaridade, as disciplinas conversam entre si, elas têm conexão, ou seja, existe uma articulação entre 
as áreas do conhecimento, sem que esses percam seus interesses próprios. Nesse viés, busca-se por diferentes perspectivas 
que impulsionem e facilitem as aprendizagens, promovendo assim uma atitude mais crítica e reflexiva dos envolvidos e 
essa ação deve tornar-se permanente para que de fato possa-se começar a entender o processo interdisciplinar. 

Seguindo esta linha de pensamento sobre a interdisciplinaridade, Hartmann (2007, p. 12) também nos chama 
a atenção para que possamos pensar que “a interdisciplinaridade constitui uma inovação pedagógica, mas para que ela 

1 Centro Universitário UNIVATES, Pedagogia, andreachancho@bol.com.br
2 Orientadora. Mestre em Educação, Centro Universitário UNIVATES, tmiorando@gmail.com
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tenha êxito é necessário abandonar velhas práticas consolidadas, o que não é fácil. Experimentar o novo significa coragem 
para enfrentar o desconhecido”. Para trabalhar interdisciplinarmente, é preciso desconstruir estereótipos tão constituídos 
na nossa sociedade e em nós, é preciso fazer o exercício de pensar profundamente no “Ser” e em “Ser”. 

Ao corroborar com Juares Thiesen, entendemos que a interdisciplinaridade está em construção tanto no campo 
epistemológico como no campo da Educação através da seguinte citação:

Quanto à definição de conceitos, ou de um conceito para interdisciplinaridade, tudo parece estar ainda em 
construção. Qualquer demanda por uma definição unívoca e definitiva deve ser a princípio rejeitada, por tratar-
se de uma proposta que inevitavelmente está sendo construída a partir das culturas disciplinares existentes e 
porque encontrar o limite objetivo de sua abrangência conceitual significa concebê-la numa óptica também 
disciplinar (THIESEN, 2008, p. 547).

Já na ótica de Ivani Fazenda, a interdisciplinaridade é “uma forma de compreender e de modificar o mundo” 
(FAZENDA, 1979, p. 52), mas, para tanto, é preciso antes fazer um autoconhecimento de si, tentando perceber através 
do diálogo, da parceria e da observação a aceitação do outro e, assim, de fato atuar interdisciplinarmente.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é a qualitativa, por compreender que na pesquisa 
qualitativa o pesquisador envolve-se de forma intensa com a pesquisa, com o objetivo de produzir novas informações e 
permite ao pesquisador uma flexibilidade, pois conforme o seu envolvimento, pode redefinir as questões que são apontadas 
em seu trabalho. 

Nesse sentido, o método escolhido para a realização deste estudo foi o etnográfico, que parte do princípio do senso 
que o etnógrafo consegue desenvolver, levando em conta tudo que está implícito e explícito na pesquisa. A pesquisa nos 
leva a refletir sobre o tema da interdisciplinaridade nas questões pedagógicas em espaços não escolarizados, tendo em vista 
a possível dificuldade de interpretação e compreensão em se fazer um trabalho interdisciplinar no campo educacional, 
assim como no campo de saúde. Esse procedimento metodológico não tem como preocupação a representatividade 
numérica, mas a compreensão das relações humanas dentro de um espaço de Saúde. 

Para a geração de dados, este trabalho utilizou-se de vários recursos, como por exemplo: observação participante, 
diário de campo e depoimentos em vídeo. Ao procurar atender às características do método etnográfico, “um método 
ainda preocupado em entender o sentido que os sujeitos conferem à sua própria acção [...]” (SILVA, 2003 p 27-28), 
busquei por cinco sujeitos do curso de Pedagogia do Centro Universitário Univates, que tivessem passado pelo estágio 
interdisciplinar no espaço não escolar da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde – CURES. A análise de 
dados é de forma descritiva, partindo das transcrições do material de pesquisa coletado, das anotações do diário de campo 
e da corroboração com autores.

Este trabalho ainda está sendo desenvolvido e, por isso, como resultado parcial podemos dizer que em tempos 
em que os movimentos egocêntricos fragilizam o social, busca-se através da Educação um caminho de reconstrução 
da consciência pessoal em que um dos desafios é o trabalho parceiro. A interdisciplinaridade emerge da coletividade, 
incitando no docente uma reformulação e um sério comprometimento para pensar o ser em uma nova abordagem 
de ensino. No entanto, quando o docente consegue sair de uma perspectiva disciplinar, tendo como culminância o 
engajamento, consegue, mesmo que só, desenvolver aprendizagens profundas e significativas no outro e em si mesmo, 
através do trabalho pedagógico de cuidado interdisciplinar.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Educação e Saúde. Pedagogia. Pibid. Cures.
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O ENFOQUE CIÊNCIA – TECNOLOGIA – SOCIEDADE 
NAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA E PARA AS LICENCIATURAS

Jucelino Cortez1

José Claudio Del Pino2

Introdução
Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, o governo federal começa 

um novo período de mudanças no ensino em todos os níveis de escolaridade. Estas visam propor uma nova formatação 
para o processo educativo, tornando-o contextualizado, interdisciplinar e voltado para o desenvolvimento de valores 
éticos e sociais (BRASIL, 1997).

Desde então, vários documentos foram publicados pelo Ministério da Educação, oferecendo informações e 
orientações quanto às características desse novo perfil da educação. Em vigor, até este momento, temos as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) para a Educação Básica, de 2013, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para as 
Licenciaturas, de 2001 (BRASIL, 2001). Esses documentos reforçam e ampliam o que já se delimitava para constituir 
um novo ensino. Segundo essas orientações: “Uma formação integral, portanto, não somente possibilita acesso a 
conhecimentos científicos, mas também promove a reflexão crítica sobre padrões culturais” (BRASIL,2013).

Paralelas e contemporâneas a essas orientações, diversas técnicas e formas de abordagem que visam à melhoria da 
aprendizagem têm estado em voga em diversos estudos sobre o ensino de ciências. Uma delas é a abordagem Ciência 
– Tecnologia – Sociedade (CTS). Para Santos e Mortimer, CTS pode ser caracterizado como o ensino do conteúdo 
de ciências no contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os estudantes integram o conhecimento 
científico com a tecnologia e o mundo social de suas experiências do dia a dia (SANTOS E MORTIMER, 2002).

Frente às possibilidades dessa abordagem e às orientações das diretrizes, surge o interesse em identificar o quanto 
esse enfoque está presente nos documentos oficiais, pois acreditamos que, através desta pesquisa, poderemos entender, no 
futuro, quais os fatores e condições que influenciam na utilização dessa abordagem pelos professores.

O objetivo deste trabalho é relatar, após o estudo do referencial teórico e da análise dos documentos oficiais, alguns 
itens nas diretrizes que possuem relação com o enfoque CTS, possibilitando assim entender o quanto essa abordagem 
corrobora com as orientações governamentais.

Para construir este relato, citamos, inicialmente, pontos importantes do referencial teórico, descrevendo na 
sequência a metodologia do estudo, buscando assim as relações necessárias para realizarmos uma análise dos dados 
relacionados, encerrando com os resultados obtidos até aqui.

Referencial Teórico
O enfoque CTS no ensino das ciências surgiu, de forma muito lenta, após as primeiras publicações sobre o uso 

inconsequente da ciência e da tecnologia, opondo-se, portanto, à visão positivista do cientificismo. Este movimento 
deu seus primeiros passos por volta de 1960, possuindo na América uma característica mais militante enquanto que na 
Europa seu perfil era mais acadêmico (CEREZO, 1998).

Com o passar do tempo, em sua análise, foi diminuindo o compromisso militante, migrando para o ethos 
acadêmico, ocorrendo, com os estudos CTS, o desenvolvimento de níveis mais complexos e sofisticados, tanto 
de teorização, quanto de métodos de indagação e análise. A militância deu lugar à formação de especialistas 
(AULER, 2002, p. 28).

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência: Química da Vida e Saúde. 
Email: jucelinocortez@gmail.com.

2 Professor Doutor do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciência: Química da vida e saúde da UFRGS. Email:  
delpinojc@yahoo.com.
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Ainda considerando os estudos de Cerezo (1998), é possível apontar uma vasta gama de programas, independente 
das tradições, com características de mesmo núcleo comum. Para Miranda (2013), todas as vertentes abordam o 
construtivismo social, o contextualismo, a problematização e a democratização. Esses itens, segundo Santos e Mortimer 
(2002), criam novos currículos que valorizam a ciência como atividade humana, relacionando-a com as questões sociais, a 
fim de qualificar a sociedade para a tomada de decisões acerca da relação CTS, formando um aluno crítico e um professor 
comprometido com o desenvolvimento intelectual e ético do educando.

São essas citadas acima as principais características que buscamos em nosso referencial e que irão nortear a análise 
das diretrizes.

Metodologia
A pesquisa realizada foi de natureza aplicada, considerando que objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática. A abordagem foi qualitativa, estando caracterizada pela objetivação do fenômeno, com objetivo e procedimento, 
respectivamente, exploratório e bibliográfico (Gerhardt e Silveira, 2009). Iniciamos com a leitura das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) para a educação básica, de 2013, passando após, para as DCNs dos cursos de licenciatura 
em Química, Física e Ciências Biológicas de 2001.

Como as DCNs estão divididas em capítulos, optamos por seguir as limitações impostas em cada item, destacando 
e explicitando os pontos que acreditamos ter alguma relação com o enfoque proposto. Após identificarmos estes pontos, 
procuramos nos autores que são referência no estudo da abordagem CTS, quais seriam as concomitâncias em termos de 
orientações para os educadores.

Análise de dados
Apontamos somente dois exemplos que se relacionam com o enfoque estudado. Esses, juntamente com os demais 

itens encontrados, nos permitiram identificar nas DCNs orientações que corroboram com os principais pontos da 
abordagem CTS. 

É possível identificar a valorização pela formação cidadã, com uso da ciência e da tecnologia, observando a 
orientação:

Isto porque o conhecimento científico, nos tempos atuais, exige da escola o exercício da compreensão, valorização 
da ciência e da tecnologia desde a infância e ao longo de toda a vida, em busca da ampliação do domínio do 
conhecimento científico: uma das condições para o exercício da cidadania (BRASIL, 2013, p. 26).

Também percebemos um cuidado com o desenvolvimento crítico do educando ao propor que o ensino possibilite 
para ele “Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua natureza epistemológica, compreendendo 
o processo histórico-social de sua construção” (BRASIL, 2001, p. 6).

Nesta pesquisa, percebemos que existe concordância entre as DCNs e o enfoque CTS, evidenciando uma 
preocupação referente ao desenvolvimento de um ensino contextualizado com despertar crítico e cidadão. Mas também 
é possível identificar que o vínculo existente é muito discreto, deixando um tanto vago a forma de fazer tais proposições.

Resultados
Percebe-se, após este estudo, que as relações existem tanto nas DCNs da Educação Básica quanto nas Licenciaturas, 

sendo mais expressivas na primeira, demonstrando a preocupação do governo federal em construir um novo ensino nos 
diferentes níveis de escolaridade. Nota-se também, por essas relações, que o enfoque CTS constitui uma excelente 
abordagem para o ensino das ciências, concluindo assim, que o objetivo deste trabalho está sendo alcançado, ao identificar 
tais coerências que servem de apoio para os educadores no intuito de despertarmos um ensino crítico, ético e cidadão 
para as futuras gerações.

Palavras-chave: Enfoque CTS. Ensino de Ciências. Diretrizes.
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ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO E 
INTERDISCIPLINARIDADE: PERCEPÇÕES DE 

PROFESSORES E COORDENADORES DO 3º ANO DO 
ENSINO MÉDIO

Vitória Nyland1
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José Claudio Del Pino5

Miriam Ines Marchi6

Introdução
Este trabalho é fruto da pesquisa “Um estudo sobre a relação da integração disciplinar na organização do currículo 

na escola básica e a aprendizagem significativa”, desenvolvido com o intuito de avaliar o currículo escolar proposto 
pela SECRS (Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul), denominado Ensino Médio Politécnico, visando à 
interdisciplinaridade. 

O Ensino Médio Politécnico é uma proposta educacional vinculada à realidade social e ao desenvolvimento 
científico-tecnológico e integra as quatro áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências 
humanas. A proposta não provoca a extinção das disciplinas, apenas complementa com projetos que incluem atividades 
práticas e vivências relacionadas com o cotidiano (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade se faz importante visto que articula e fortalece os conhecimentos 
disciplinares. Na disciplina de Seminário Integrado (SI), os alunos elaboram projetos que dão vida aos conhecimentos 
formais e os relacionam com o mundo real (RIO GRANDE DO SUL, 2011). Fazenda (1992, p. 27) coloca que 
interdisciplinaridade é a interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação 
de ideias à integração mútua dos conceitos.

Metodologia
Esta pesquisa é de natureza qualitativa e trata-se de um estudo de caso (YIN, 2003). Ela foi realizada com cinco 

professores do 3º ano do Ensino Médio e três coordenadores pedagógicos de uma escola de Ensino Médio na qual foi 
implantado o Politécnico, a fim de analisar os resultados que os mesmos puderam alcançar ao longo de um período de 
três anos. 

A estratégia metodológica de coleta de informações foi entrevista semiestruturada. Os entrevistados trabalharam 
diretamente com o Politécnico através da disciplina de Seminário Integrado (SI) e a interdisciplinaridade. As questões 
abordadas buscam conhecer o entendimento por parte dos entrevistados sobre a interdisciplinaridade, o Ensino Médio 
Politécnico e o Seminário Integrado, bem como o envolvimento dos professores e alunos no projeto do Politécnico, a 
formação e experiência dos participantes da pesquisa, as práticas e os instrumentos que auxiliaram no desenvolvimento do 
projeto, a avaliação sobre o Ensino Médio Politécnico e proposição de melhorias para os próximos anos. As informações 

1 Centro Universitário UNIVATES, Química Industrial, Fapergs, vitoria.nyland@univates.br
2 Centro Universitário UNIVATES, Psicologia, UNIVATES,luana1996_schneider@hotmail.com
3 PPGEnsino, PPGECE, Centro Universitário UNIVATES, eniz@univates.br
4 PPGEnsino, Centro Universitário UNIVATES, seduc.profevanessa.vian@gmail.com
5 PPGEnsino, Centro Universitário UNIVATES, delpinojc@yahoo.com.br
6 Doutora em Química, Centro Universitário UNIVATES, mimarchi@univates.br
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coletadas nas respostas receberam tratamento qualitativo baseando-se na análise textual discursiva de Moraes e Galiazzi 
(2011). 

Resultados e discussões
Analisando dados empíricos da pesquisa, percebe-se que os professores destacam a importância da realização desses 

trabalhos e salientam que os alunos estão muito mais participativos do que no primeiro ano do projeto (1º ano do ensino 
médio). P1 diz: “quando eu olho para os alunos que estão hoje no terceiro ano, eu penso que quando a gente fala hoje nas aulas de 
seminário, contextualiza, comenta os trabalhos de cada aluno, percebo neles o quanto agora conseguem olhar e pensar como é legal 
poder estudar um assunto extra. A gente não estaria estudando isso se a gente não tivesse a disciplina de seminário”. Pensando 
nisso, é possível destacar a importância dos projetos desenvolvidos nestas áreas, pois é a aplicação do conhecimento que 
propicia a aprendizagem (RIO GRANDE DO SUL, 2011).

Mesmo com esses relatos positivos de professores, foi possível perceber que alguns alunos não estão habituados a 
pesquisar, conforme aponta P1: “nosso aluno não gosta de pesquisar, ele não está habituado a fazer isso”. Porém, por mais que 
haja falta de interesse por parte de alguns, a grande maioria está participando. Nessa perspectiva, pode-se pensar em um 
processo ativo de ensino.

De maneira geral, os professores consideram muito importante trabalhar com o SI, mas colocam algumas 
dificuldades, como por exemplo, esperavam muito mais dos alunos, como diz P4: “é muito relativo, isso depende muito do 
aluno, tem alunos que se puxam que vão atrás, que trabalham, tem outros que não tem interesse”. Também, tem professores que 
apontam em vários momentos que não se sentem preparados para trabalhar com o SI. P5 diz: “o que eu acho ruim ou está 
sendo um incômodo para nós é trabalhar com eles, sabe, eu não tenho habilitação (formação), eu não me sinto preparada para 
coordenar um trabalho desses. Eu auxilio mais na correção, na produção”. Hartmann e Zimmermann (2007) confirmam essa 
ideia ao afirmarem que a própria falta de um entendimento claro do real significado de interdisciplinaridade e de como 
a mesma pode se desenvolver são obstáculos a serem superados. Portanto, colocar a disciplina de SI em prática não é de 
todo simples.

Os coordenadores foram questionados sobre o que pensam a respeito do Ensino Politécnico e percebeu-se que 
todos avaliaram a proposta boa, porém não tiveram auxílio no início. C2 coloca que tiveram “dificuldade de implantar na 
escola em função da resistência, mas a gente percebe que o objetivo do politécnico é o ideal, de o aluno estar envolvido em todas as 
áreas a partir do seu projeto”. Nesse mesmo sentido, Pátaro e Bovo (2012) trazem o significado da interdisciplinaridade 
como uma possibilidade de romper com as fronteiras disciplinares, que quando isoladas podem não oferecer respostas 
aos problemas que afetam diretamente a sociedade. Os coordenadores destacam também que o fato de os professores 
ainda terem dificuldade de trabalhar de forma interdisciplinar e estarem sobrecarregados são fatores que tem limitado o 
desenvolver da pesquisa na escola. 

A entrevista aconteceu no final de 2014 e os participantes da pesquisa destacaram que provavelmente para os 
próximos anos seria significativo que houvesse um melhor preparo dos mesmos, apesar de a proposta já ter evoluído desde 
o primeiro ano.

Analisadas as respostas dos coordenadores e dos professores, foi possível observar que, apesar de um começo difícil, 
com certa resistência tanto por parte de alguns professores como de alunos, a proposta do Ensino Médio Politécnico é 
uma boa maneira de integrar as disciplinas contemplando a interdisciplinaridade, apresentando aos alunos uma proposta 
diferente de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino Médio Politécnico. Seminário Integrado.
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O QUE SABEMOS SOBRE OS SABERES DA ESCOLA? 
JOVENS ESTUDANTES E SEUS DISCURSOS

Jaqueline Maria Conrad1

Suzana Feldens Schwertner2

Introdução: Este trabalho integra o projeto de pesquisa “A escola e as novas configurações da contemporaneidade: 
a voz de estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental” (CNPq/UNIVERSAL 14/2014), vinculado ao 
Mestrado em Ensino do Centro Universitário UNIVATES. Possui como aporte teórico autores como Michel Foucault 
(2015; 2002), Júlio Groppa Aquino (2000), Paula Sibilia (2012), Jan Masschlein e Maarten Simons (2014), buscando 
propor um espaço de escuta e produção dos estudantes em meio a uma escola contemporânea que tem sido chamada 
a cumprir diferentes papéis na sociedade atual. Discute-se com os alunos concluintes do Ensino Médio e Ensino 
Fundamental as funções e os sentidos da escola na atualidade. Objetivos: Este trabalho objetiva apresentar as propostas, 
ideias e opiniões de estudantes da 3º ano do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental acerca da organização da 
escola sobre os saberes e conhecimentos. Referencial teórico: Hoje são muitos aqueles que julgam ter conhecimento sobre 
a escola: as mídias, os administradores, empresários, psicólogos, famílias e comunidade em geral, todos apresentando suas 
inúmeras teorias e opiniões e questionando sobre a crise da escola moderna e os desafios da escola contemporânea, bem 
como a formação docente. Mas poucos são aqueles que se comprometem a pensar sobre o cotidiano da escola e sobre 
todos os atores que participam deste universo, além de outros tantos temas relevantes, como o espaço destinado aos 
estudantes. Como pensar o lugar da escola em um tempo em que os lugares de aprender têm se multiplicado e que a crise 
da autoridade docente tem apresentado uma série de novas perguntas à escola? (FISCHER, 2004; DUFOUR, 2005; 
SCHWERTNER; FISCHER, 2012; SCHWERTNER, 2012). A partir dessas discussões iniciais, a investigação busca 
escutar os estudantes, a partir de seu lugar de participante deste processo educacional. O que eles têm a dizer sobre o 
modo como a escola organiza seu currículo? Além disso, quais disciplinas e atividades eles destacam como importantes ao 
seu ensino e aprendizagem e quais deveriam fazer parte do universo escolar que vivenciam durante tantas horas semanais 
por, no mínimo, doze anos? Metodologia: Os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino 
Médio, de duas escolas, uma de ensino público e uma de ensino privado, são convidados a participar voluntariamente da 
investigação. A partir desse convite, são combinados os horários em que os quatro encontros serão realizados: frequência 
mensal e com duração de 45 a 50 minutos. Os encontros ocorrem no espaço da escola e cada grupo é acompanhado por 
uma professora pesquisadora e uma bolsista de iniciação científica. A pesquisa é de cunho qualitativo, por meio das técnicas 
de grupo focal (BAUER; GASKELL, 2015) e photo elicitation (BANKS, 2001). O grupo focal, realizado no primeiro 
e segundo encontros, permite uma discussão coletiva dos estudantes a partir de um tema previamente selecionado. No 
caso desta pesquisa, no primeiro encontro pergunta-se aos estudantes sobre as funções da escola hoje. Já no segundo 
encontro a pergunta versa sobre como eles entendem a organização e a divisão dos conhecimentos realizada no universo 
escolar. O terceiro encontro é marcado pela produção de uma fotografia no ambiente da escola. Quanto à técnica de photo 
elicitation, desenvolvida no último encontro, os estudantes contemplam coletivamente todas as fotografias produzidas e a 
partir delas discutem sobre as imagens. Participaram da pesquisa, no ano de 2016, quarenta e sete estudantes. Conforme 
os procedimentos éticos de pesquisa, os estudantes foram informados sobre as etapas da mesma, bem como sobre o 
sigilo e o anonimato e tiveram a autorização dos responsáveis para participar, por meio do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Todos os encontros foram gravados com gravador digital e posteriormente transcritos 
na íntegra. O tratamento dos dados é realizado por meio da análise de discurso foucaultiana (2002), que articula as 
relações poder-saber-verdade, questionando: o que é dito sobre o modo como a escola organiza seus saberes? Não se 
busca levantar “discursos verdadeiros” sobre a escola e seus estudantes; intenta-se, com este objetivo, analisar e identificar 
possibilidades enunciativas acerca do que os alunos entendem como aspectos importantes de seu processo de ensino e 
aprendizagem. Análise de dados: Destaca-se, neste trabalho, as falas dos estudantes sobre a organização que a escola faz dos 

1 Bolsista de Iniciação Científica da FAPERGS e do Centro Universitário UNIVATES. Acadêmica do Curso de Psicologia (Univates).
2 Psicóloga. Doutora em Educação. Docente do Curso de Psicologia (UNIVATES) e do Mestrado em Ensino (UNIVATES).
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conhecimentos, como esses conhecimentos são divididos dentro da carga horária escolar, além de sugestões de temáticas 
que parecem não ter espaço em meio ao universo escolar. Os estudantes defendem a importância das artes (música, teatro, 
dança) no currículo, como aspectos que enriquece sua formação. Além disso, sugerem que as artes poderiam incentivar 
a aprendizagem de outras disciplinas, como uma forma de compreender o conteúdo por meio de outras metodologias. 
Os estudantes apontaram para a necessidade de existir uma relação mais intensa entre as disciplinas que compõem a 
grade curricular da escola. Segundo o discurso deles, seria papel da escola promover ações interdisciplinares: os conteúdos 
deveriam ser abordados ao mesmo tempo em diversas disciplinas para ser possível estabelecer uma relação entre eles. Já 
os estudantes concluintes do Ensino Médio destacaram as disciplinas de Português e Matemática como fundamentais, 
responsáveis pelo maior número de horas na grade curricular, juntamente com o ensino do Inglês. Contudo, não deixaram 
de argumentar que as disciplinas que ensinam a pensar e a filosofar são importantes na sua formação e muitas vezes não 
têm recebido a devida atenção nas salas de aulas. Como destacou um dos estudantes: “(...) eu acho que a escola está formando 
pessoas quadradas. (Pausa). Tipo... a gente não pensa muito na sociedade ou viaja na Filosofia, sabe? Porque a gente quase não 
tem matérias disso. Tipo... como é que tu vai pensar? Como é que tu vai refletir sobre a sociedade que tu vive?”. Resultados: O 
desejo dos estudantes de falar, pensar e discutir sobre a escola foram os aspectos que mais chamaram a atenção nesta 
investigação. Bastava lançar a pergunta inicial que os estudantes começavam a debater, a expor suas ideias, a discordar da 
opinião dos colegas, mostrando-se interessados e participativos em todas as etapas da pesquisa. Demonstraram conhecer 
apropriadamente sobre o cotidiano escolar, a organização do currículo e mostraram suas habilidades de discutir e sugerir 
novas propostas. A partir dos enunciados apresentados neste trabalho é possível perceber a variedade de discursos que são 
levantados pelos estudantes quando convidados a falar sobre a escola e sua organização: uso das Artes como estratégia 
metodológica, a importância de trabalhar a interdisciplinaridade a partir das múltiplas disciplinas, bem como a defesa 
de espaços que incentivem o senso crítico e a reflexão, por meio de disciplinas como Filosofia e Sociologia. Trata-se de 
incentivar aquilo que os jovens solicitam: participar da vida da instituição escolar, como destaca uma das estudantes: “É 
exatamente a proposta do teu projeto que é extremamente falha aqui na escola, sabe? E se a escola, se a base da escola é a gente, se 
quem constrói a escola é a gente, então para melhorar a escola, então deveria ser ouvido o que a gente fala. Sabe, a proposta do teu 
projeto é exatamente o que a gente tenta”. A pesquisa segue em andamento até o final de 2017, ouvindo os jovens estudantes 
e ampliando as discussões acerca das funções da escola na atualidade.

Palavras-chave: Escola. Estudantes. Currículo.

Referências

AQUINO, Júlio G. Do cotidiano escolar: ensaios sobre a ética e os seus avessos. São Paulo: Summus, 2000.

BANKS, Marcos. Visual methods in social research. London: Sage, 2001.

BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 13.ed. Petrópolis: 
Vozes, 2015.

DUFOUR, Danny Robert. A arte de reduzir as cabeças – sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia 
de Freud, 2005.

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Na companhia de Foucault: multiplicar acontecimentos. Educação & Realidade, 29 (1), 215-227, 2004.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2015.

FOUCAULT, Michel. A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002.

MASSCHLEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da escola. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

SCHWERTNER, Suzana Feldens; FISCHER, Rosa Maria Bueno. Juventudes, conectividades múltiplas e novas temporalidades. 
Educação em Revista, 28 (1), p. 395-420, 2012.

SCHWERTNER, Suzana Feldens. Palavras e imagens sobre amizade jovem na contemporaneidade. Educação & Realidade, 37 (1), 
p. 163-185, 2012.

SIBILIA, Paula. Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 54SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

NA CONTRAMÃO DAS PRESCRIÇÕES OFICIAIS PARA 
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: A 

REDAÇÃO COMO DISCIPLINA ESCOLAR

Fabiana Veloso de Melo Dametto1

Jeferson Luís Carvalho2

Introdução
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs) de 1997, durante as décadas de 

70 e 80, o objetivo maior da política educacional brasileira foi a expansão do acesso à escolarização, ou seja, o direito à 
educação. Nesse mesmo período, foram anunciadas mudanças na disciplina de Língua Portuguesa (LP). Uma delas diz 
respeito à intervenção direta do Estado no currículo escolar; a outra trata-se da elaboração de documentos oficiais de 
referência para o ensino (DE PIETRI, 2012). 

Hoje, garantido o acesso à educação básica, as políticas públicas educacionais se voltam para outro foco: garantir o 
direito ao aprendizado de competências cognitivas básicas e gerais que permitam ao aluno “atuar crítica e reflexivamente 
no contexto em que se insere, como cidadão cônscio de seu papel”, ou seja, competências “que lhe permitam o exercício 
de sua cidadania” (PDE, 2009, p.4). 

Inserida nesse movimento, surge a atual preocupação do governo federal em propor uma base nacional comum 
curricular para as escolas de Educação Básica. Esse documento ainda está em desenvolvimento e tem por base os 
pressupostos teóricos e práticos já defendidos pelos PCNs. No que diz respeito especificamente à disciplina de LP, a 
proposta preliminar da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2016) chama atenção por reforçar um alerta que já 
constava nos PCNs: a não dicotomização do ensino da língua materna em estudos gramaticais, estudos literários e redação. 

Na BNCC (versão preliminar, 2016, p.523-524), há uma orientação clara referente à necessidade de o componente 
curricular Língua Portuguesa “lidar com o agravamento da fragmentação do conhecimento”. Entretanto, nos últimos 
anos, na contramão das diretrizes nacionais de ensino, diversas escolas de Educação Básica vêm implantando uma 
disciplina denominada Redação, a qual atua de forma independente das aulas de Língua Portuguesa.

De acordo com Dametto e Carvalho (no prelo), sabe-se que, em diferentes estados e cidades brasileiros, há escolas 
privadas e públicas (estaduais e federais) que ofertam, na grade curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 
a disciplina de Redação. Dependendo da instituição, o nome da disciplina varia: Produção de Texto; Leitura e Produção de 
texto; Laboratório de Redação ou Oficina de Redação.

Este é o caso dos seguintes estados/cidades já consultados pelos pesquisadores: SP/São Paulo; CE/Fortaleza; PI/
Teresina; MG/Belo Horizonte; DF/Brasília; RJ/Petrópolis; PE/ Recife; RS/Santa Maria; PR/Curitiba; BA/Feira de 
Santana. Algumas dessas escolas aumentaram a carga horária da área de Linguagens e, com isso, conseguiram encaixar a 
Redação. Outras, porém, diminuíram a carga horária de Língua Portuguesa, cedendo, neste caso, um período à Redação.

Objetivos
A Redação, como disciplina emancipada, tem como objetivo ensinar exclusivamente produção textual escrita aos 

alunos de diferentes séries/anos da Educação Básica. Partindo desse fato, este estudo, vinculado à linha de pesquisa 
Linguagem e Interação do PPGL/UFSM e sob a orientação da Profa. Dr. Marcia Cristina Corrêa, propõe-se a analisar 
e a discutir esse movimento contrário às orientações oficiais e as suas implicações para o ensino de língua materna em 
nosso país. 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Doutoranda em Letras-Estudos Linguísticos, Bolsista Capes. E-mail:  
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2 Universidade de Santa Cruz do Sul, Professor Substituto – Curso de Letras, Mestre em Letras (UNISC). E-mail:  
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Justificativa
Essa problemática se justifica na medida em que se admite que “a presença de cada uma das disciplinas escolares 

no currículo, sua obrigatoriedade ou sua condição de conteúdo opcional e, ainda, seu reconhecimento legitimado por 
intermédio da escola, não se restringe a problemas epistemológicos ou didáticos”, mas articula-se a questões maiores, 
tais como “o papel político que cada um desses saberes desempenha ou tende a desempenhar, dependendo da conjuntura 
educacional” (BITTENCOURT, 2003, p. 10). 

Referencial teórico-metodológico
A realização deste estudo tem como ponto de partida pesquisas realizadas no Brasil, na área da História da Educação, 

com enfoque na constituição da disciplina de LP. São analisados também documentos oficiais que norteiam o ensino no 
país. Quanto ao aporte teórico, conta fundamentalmente com os pressupostos teóricos-metodológicos do Interacionismo 
Sociodiscursivo (ISD), de Bronckart e Machado, por este levar em consideração o caráter sócio-histórico da linguagem e, 
precisamente, por entendê-la como mediadora da atividade social. Além destes, busca-se analisar o trabalho do professor 
à luz da Ergonomia da atividade docente, de Clot e Faïta (2000). 

A partir desta perspectiva, cumpre destacar que, segundo Chervel (1990, p.180), o termo disciplina, empregado 
para designar os conteúdos de ensino, surgiu no início do século XX. O autor esclarece que, comumente, acredita-se que 
esses conteúdos “são impostos como tais à escola pela sociedade que a rodeia e pela cultura na qual ela se banha”. 

De acordo com Scherer, Schneiders e Martins (2015, p. 77), com base nas ideias de Chiss e Puech (1995), “a 
noção de disciplina serve para designar um corpo de saber entendido como articulação de um objeto, de um método 
e de um programa de um lado e, de outro, como modo de ocupação reconhecível em uma configuração maior”. Além 
disso, as autoras destacam que “pensar o disciplinar é também pensar o processo de institucionalização, por meio do qual 
certo domínio ganha visibilidade e possibilita/resulta na disciplinarização de determinados saberes em condições sócio-
históricas e ideológicas específicas”.

Análise de dados e resultados preliminares
As investigações iniciais evidenciaram que, atualmente, passou-se a ter, em inúmeras instituições, uma carga-

horária específica destinada ao ensino-aprendizagem da produção textual escrita. O resultado desse processo tem sido 
uma aparente fragmentação do processo de ensino-aprendizagem da competência comunicativa/linguística, uma vez que 
há no currículo disciplinas distintas responsáveis por desenvolvê-la: Literatura (LT), Língua Portuguesa (LP) e Redação 
(RD). O desafio dos profissionais da área passou a ser ministrar uma disciplina nova, sem plano de ensino e sem material 
didático. Esse contexto, aqui brevemente apresentado, tem gerado uma infinidade de dúvidas e angústias aos professores 
envolvidos. Isso acabou, entretanto, por amplificar os questionamentos e tem mostrado as implicações decorrentes dessa 
prática, ou seja, quando há uma disciplina escolar, é preciso pensar, entre outros aspectos: I) na denominação da disciplina; 
II) nas profissionais envolvidos; III) na concepção de língua, de linguagem, de texto e de escrita; IV) nos objetos, 
conhecimentos e habilidades: V) no programa, sistematização do ensino da produção escrita; VI) na metodologia e 
operacionalização das práticas de ensino; e VII) em como avaliar a proficiência em produção textual escrita.

Cumpre destacar que responder aos questionamentos aqui suscitados é o desafio de nossas pesquisas daqui para 
frente. Isso porque, ao respondermos a tais questionamentos, acreditamos que poderemos nos aproximar de um caminho 
a ser seguido dentro de um campo, hoje, repleto de incertezas.

Palavras-chave: Prescrições. Língua Portuguesa. Redação. Produção Textual. 
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CENSURA E REPRESSÃO: A EDUCAÇÃO NO VALE DO 
TAQUARI – RIO GRANDE DO SUL – NO CONTEXTO DO 

ESTADO NOVO

Jéferson Luís Schäeffer1

Natália Sarmento2

Tania Micheline Miorando3

Introdução 
Este trabalho foi desenvolvido por acadêmicos do curso de História do Centro Universitário UNIVATES a partir 

da realização de estudos nas disciplinas de História do Brasil Republicano e Pedagogia e Diferenças, cujo objetivo 
foi tensionar a Educação em contextos que provoquem pensar as diferenças na Escola, problematizando ordenações 
governamentais sobre as identidades culturais das pessoas em suas comunidades e escolas.

A proposta consistiu na elaboração de uma pesquisa sobre a Educação no Vale do Taquari4 - Rio Grande do Sul, 
durante o regime político intitulado “Estado Novo (1937-1945)”, dando ênfase à campanha de nacionalização na Era 
Vargas. Para isso, aplicou-se uma análise qualitativa dos dados pesquisados, bem como fez-se uso de referencial teórico-
metodológico de autores que trabalham questões relacionadas à Educação e Era Vargas. Profícuos debates durante as 
aulas também agregaram e instigaram o direcionamento das escritas.

Censura, repressão, medo e proibições foram conceitos importantes que encontramos ao descrever o movimento 
social e político da época. Do estudo emergiram questionamentos como: Acontecimentos consequentes desta situação 
atingiram o Vale do Taquari/RS? Quais foram as consequências deste período no âmbito escolar? Que mudanças a 
conjuntura provocou no cotidiano da população?

Desenvolvimento
O Estado Novo – que teve vigência de 1937 a 1945 – foi instaurado no Brasil após a Revolução de 1930, em 

um período entre guerras, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, tendo sido voltado estritamente para as classes 
populares com a finalidade de promover o controle social e o progresso da nação. Para isso, o então Presidente Vargas, 
assegurou sua legitimidade fazendo uso de estratégias, como a propaganda política e a repressão aos opositores.

Nesta mesma época, criara-se o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que produzia materiais que 
enalteciam o Presidente. Assim, diferentes campos artísticos – cinema, teatro, música, artes plásticas – transformaram-se 
em elementos formadores de massas populares. Evocando a educação, o livreto “O Brasil é bom” evidenciava a constante 
preocupação do governo com a formação de uma identidade coletiva:

[...] O menino, para ser um bom brasileiro, deve também saber ler. Um homem sem instrução é um homem 
infeliz... Por isso o governo não quer que haja brasileiros que não saibam ler. Por que o governo não quer? 
Por que o governo é amigo dos brasileiros e não gosta da ignorância [...]. (CAPELATO, 1998, p. 219 apud 
CAPELATO, 2003, p. 124)

De acordo com CAPELATO (2003), os meios de comunicação foram proibidos de expressar suas opiniões 
em relação ao regime, devendo exaltar a figura do Presidente, situação que evidencia a prática da censura no governo 
Varguista. Nas escolas, imagens e símbolos eram difundidos com o objetivo de conscientizar o jovem cidadão.

1 Centro Universitário UNIVATES, História, jeferson.schaeffer@univates.br
2 Centro Universitário UNIVATES, História, natalia.sarmento@universo.univates.br
3 Orientadora. Mestre em Educação, Centro Universitário UNIVATES, tmiorando@gmail.com
4 Território que passou a figurar o mapa do Estado do Rio Grande do Sul após a Criação dos Conselhos Regionais - COREDES 

(1994).
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O Estado do Rio Grande do Sul, conforme resultado do projeto colonizador, foi povoado por grupos étnicos 
diversos, os quais, largados à margem dos grandes centros agrário-exportadores – sem alcance às políticas públicas –, 
organizaram-se ao seu modo, o que explica a demora na interação junto à comunidade nacional e a predominância de seus 
dialetos de origem. SYDOW (1987, p. 32) evidencia o emprego da língua alemã no município de Marques de Souza/RS 
antes dos desdobramentos do Estado Novo, nos dizendo que “A língua, a escola, a igreja, a sociedade e toda vida ocorre 
na língua alemã dos antepassados. O português era lecionado como hoje, o inglês, uma língua estrangeira [...]”.

Conforme GERTZ (2007), entre os anos de 1938 a 1943 iniciou-se o período mais típico do Estado Novo no 
Rio Grande do Sul – período em que assume o governo Cordeiro de Farias –, tendo seus respaldos sido enormemente 
percebidos aos olhos daquelas minorias que estavam à margem das políticas públicas. A Campanha de Nacionalização, 
favorecida pela Nova Constituição Federal (1937), agiu de forma a intervir nas escolas – para que nada fizesse alusão 
a outras etnias senão a nacional – bem como, fazendo perseguições àqueles que não eram considerados “verdadeiros” 
brasileiros.

Nesse contexto, o processo de nacionalização promovido pelo Estado Novo possibilitou uma intervenção federal no 
ensino escolar, “[...] agora compulsória, expressa em proibições quanto ao uso das línguas alemã e italiana, vigilância sobre 
atividades socioculturais, material didático, livros em geral e imprensa” (FALEIRO, 2005). Assim, a escola transmitia o 
que era considerado importante para o governo da época, em prol do culto ao Estado e suas lideranças máximas.

As escolas, periodicamente monitoradas, recebiam constantemente decretos e orientações. Na década de 1940, 
foram condicionadas a nomear um patrono ou mudar sua denominação, “[...] por um nome ‘genuinamente brasileiro’, 
‘para que nada lembre ou evoque a Alemanha’ [...]” (GERTZ, 2007, p. 52).

De acordo com dados da obra organizada por Tau Golin (2007), no Rio Grande do Sul, após a Campanha 
de Nacionalização, das 2.418 escolas particulares existentes no estado, 241 fecharam suas portas definitivamente. 
Documentos escritos e materiais impressos em língua alemã, entre outros indícios, possibilitavam o encerramento das 
atividades de muitas escolas, conforme atesta FALEIRO (2005) em relação ao Colégio Evangélico Alberto Torres 
(CEAT), de Lajeado/RS, na década de 1940: “Fiscalizei hoje este Colégio. Chamei a atenção em aula do 1º, 2º e 3º 
curso por desobedecerem as ordens recebidas, isto é, na hora do recreio os alunos falaram em alemão” (LA n. 8, p.3 apud 
FALEIRO, 2005, p. 61).

Nestas circunstâncias, nota-se que os aspectos pedagógicos não possuíam relevância no ensino em sala de aula, 
o que importava era que não se ouvisse falar outros idiomas na escola, ou seja, que tudo funcionasse “bem”. Para isso, o 
cenário educacional era constantemente acompanhado através do trabalho dos inspetores, os quais faziam intervenções 
periódicas.

Considerações finais
A partir desta pesquisa, pôde-se evidenciar os gritantes respaldos do Estado Novo no Rio Grande do Sul, inclusive 

no Vale do Taquari. Uma conjuntura de medos, incertezas, censura e repressão, que provocaram mudanças no cotidiano 
amainado de uma população à margem das políticas públicas.

Da mesma forma, a pesquisa permitiu evidenciar a crescente intervenção federal no ensino escolar, cuja instituição 
passava a transmitir o que era considerado importante para o governo da época, em prol do culto ao Estado e suas 
lideranças máximas, bem como notou-se as consequências que a intervenção do Estado provocara nas escolas.

De acordo com as revisões bibliográficas realizadas, também foi possível constatar uma analogia entre os 
desdobramentos do período do Estado Novo, no que se refere à educação e às tentativas contemporâneas de intervenção 
federal no ensino escolar no Brasil. Assim, podemos citar o Projeto de Lei do Senado nº 193/2016 “Programa Escola 
Sem Partido” e a recente Reforma do Ensino Médio.

A similitude entre os contextos e a forma como foram estipulados podem evidenciar a prática de “censura” e 
“repressão” na atualidade, mesmo estando suas inserções no cotidiano sulista separadas por quase oito décadas. Censura 
e repressão? Talvez as referidas palavras tenham caído em desuso, mas podem estar presentes nos espaços de ensinar e 
aprender da atualidade, camufladas por sinônimos ou outras ações, que por vezes, não nos damos conta.

Palavras-chave: Educação. Estado Novo. Rio Grande do Sul.
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CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA: POSSÍVEIS 
ARTICULAÇÕES ENTRE PROPOSTA CURRICULAR, 

GESTÃO ADMINISTRATIVA/PEDAGÓGICA E INSERÇÃO 
DOS EGRESSOS NO MERCADO DE TRABALHO

Jeferson Ilha1

Andréa Forgiarini Cecchin2

O presente estudo busca analisar as percepções que estudantes e egressos do curso de Pedagogia a distância da 
Universidade Federal de Santa Maria têm de seu percurso formativo, levando em consideração as seguintes esferas: a 
proposta curricular, a gestão administrativa/pedagógica e as demandas do mercado de trabalho. A pesquisa está em 
andamento desde o início de 2016 e tem como público-alvo estudantes, egressos, docentes, tutores, coordenadores de 
polo, de curso e de tutoria.

O tempo estimado para a realização da investigação é de 48 (quarenta e oito meses). A opção metodológica é a 
Análise Compreensiva de Base Fenomenológica, descrita e utilizada por Bernardes (1989) e utilizada por Cechin (2006). 
Fundamenta-se no pensamento filosófico fenomenológico, principalmente de Merleau-Ponty (1971) e opera com o 
método fenomenológico psicológico proposto por Giorgi (1978, 2001) e com a sistematização elaborada por Suransky 
(1977) para realizar a aproximação do mundo da vida dos sujeitos e compreender a articulação entre os horizontes 
externos e internos da experiência (BERNARDES, 1989).

Para melhor estruturar o processo investigativo, o objetivo geral desdobra-se nos seguintes específicos: (1) 
Avaliar limites, possibilidades e adaptações realizadas para a execução do atual currículo do Curso de Pedagogia EAD, 
considerando a escuta dos sujeitos envolvidos e a legislação pertinente; (2) Investigar as estratégias, organização do 
conhecimento e avaliação dos processos pedagógicos no Curso de Pedagogia a distância em uma perspectiva da gestão 
administrativa e pedagógica e (3) Analisar o impacto gerado pela inserção dos egressos do Curso de Pedagogia a distância 
no mercado de trabalho.

Ao iniciar o estudo tomamos por base os objetivos, as questões norteadoras e o cronograma previamente 
estabelecido. No entanto, a instabilidade política nacional e a falta de perspectivas para a UAB causou grande receio de 
que o curso pudesse ser extinto antes de finalizarmos a investigação. Dessa forma, adiantamos algumas etapas da coleta 
de dados, antes previstas para o segundo ano da pesquisa. Esse trabalho trata de uma tentativa inicial de analisar os 
resultados obtidos até o presente momento.

O Curso de Pedagogia EAD foi criado em 2007, com oferta em nove polos do Rio Grande do Sul. Seu 
Projeto Pedagógico foi adaptado da Pedagogia Presencial: o perfil do profissional, objetivos, matriz curricular, tempo 
de integralização curricular são os mesmos. As estratégias pedagógicas, a forma de acesso (vestibular simplificado) e 
os recursos humanos e administrativos são diferentes. Talvez em função disto, assim que a execução deste projeto foi 
iniciada, começaram a surgir algumas incongruências e dificuldades, tais como o excesso de disciplinas a serem cursadas 
por semestre, a impossibilidade de organizar o curso em módulos, entre outras. Algumas adaptações foram feitas para dar 
conta desses problemas e também para responder as novas regulamentações propostas pelo INEP ao avaliar os Cursos 
de Graduação. 

Há algum tempo, a coordenação do curso, especialmente através do NDE (Núcleo Docente Estruturante), do 
testemunho de estudantes, egressos, professores e tutores tem se questionado sobre o Projeto Pedagógico de Curso e 
sua capacidade de dar conta da formação de professores para atuar em uma realidade em constante transformação. Está 
claro para a maioria desses sujeitos que o projeto pedagógico necessita de uma reformulação objetivando um currículo 
mais contextualizado e que vá ao encontro das especificidades da modalidade de ensino, sem perder de vista as Diretrizes 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Pedagogia Ead, Prolicen, jeferson.ilha@yahoo.com.
2 Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Professora Associada do Departamento de 

fundamentos da Educação, Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Maria, afcechin@gmail.com.
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Curriculares Nacionais. Entendemos que, para que a mesma ocorra, é necessária a escuta de todos os sujeitos nele 
implicados.

Apesar de não termos realizado uma análise sistemática do material coletado, alguns dados já foram tabulados 
e dão uma ideia de como a pesquisa pode se desenhar. A seguir, procuraremos descrever, brevemente, esses resultados 
preliminares. Esses dados foram coletados através de questionário on-line via Google Docs. Foram enviados 939 
questionários para estudantes e egressos. Destes, 123 retornaram até o momento. 

Os sujeitos que responderam ao instrumento cursaram/cursam Pedagogia nos seguintes polos: Cruz Alta, Restinga 
Sêca, Faxinal do Soturno, Agudo, São Lourenço do Sul, Santana do Livramento, Três de Maio, Três Passos, Tapejara, 
Sobradinho, Cacequi e Palmeira das Missões. A maioria (93%) é do sexo feminino. Isso parece reforçar a percepção 
vigente em nossa sociedade de que a educação da criança pequena é função da mulher. Essa associação faz com que, 
muitas vezes, os estudantes do sexo masculino sintam-se discriminados por suas colegas e também pelas escolas em que 
vão pleitear estágios. 

Quando perguntados sobre a frequência com que acessam/acessavam o ambiente virtual, a maioria (40,4%) disse 
acessar uma vez ao dia, seguidos de 21,3% que afirmam conectar-se duas vezes ao dia. Um número significativo de 
sujeitos afirma realizar essa atividade em dias alternados. Ainda não foi possível estabelecer nenhuma relação entre o 
número de acessos ao ambiente e o rendimento dos estudantes. Entre os principais motivos que os fizeram optar por 
um curso a distância, a grande maioria (70,8%) apontou a flexibilidade de horários como sendo fator determinante. Isso 
vai ao encontro da percepção de que muitos não teriam condições de frequentar um curso presencial por se tratarem de 
alunos trabalhadores.

Os sujeitos relacionam as dificuldades encontradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem aos seguintes fatores: 
organização do tempo para acessar todas as disciplinas; quantidade de conteúdos disponibilizados e problemas de acesso 
à internet. Os dois primeiros fatores parecem ter a ver com o excesso de disciplinas ofertadas semestralmente pelo curso 
(de oito a nove componentes curriculares). Percebe-se que, ao criar o curso com a matriz curricular igual ao da Pedagogia 
presencial, não se levou em conta que o tempo disponível de um estudante que cursa a distância é bem menor. Uma 
das possíveis soluções apontadas pelos próprios estudantes é a de ampliar o tempo de curso e diminuir o número de 
disciplinas oferecidas a cada semestre.

Em 2017, daremos prosseguimento à pesquisa, incluindo outros instrumentos de coleta de dados: questionário com 
professores e gestores das escolas que recebem os egressos, entrevistas, visita as cidades dos polos, etc. Por considerarmos 
exitosa, pretendemos manter a mesma metodologia de trabalho envolvendo reuniões semanais do grupo de pesquisa, 
alternando encontros de estudo com encontros de sistematização da pesquisa. Além disto, pretendemos agregar outros 
sujeitos, especialmente estudantes, que tenham interesse nos estudos propostos por esta pesquisa.

Palavras-chave: Educação a Distância. Formação de Professores. Mercado de Trabalho.
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CURRÍCULOS E ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DA 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 746 E DA BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR

Sabrina Crisóstomo da Silva1

Ieda Maria Giongo2

O presente trabalho apresenta resultados preliminares de uma investigação que busca centralmente compreender 
as mudanças que têm ocorrido no currículo do Ensino Médio nos últimos anos. Por conta disso, o material de pesquisa 
analisado constitui-se da Medida Provisória (MP) n° 746 e da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). A referida medida, criada em 22/09/2016, define um “Novo Ensino Médio” com alterações na carga horária, 
na seleção e organização dos conhecimentos e na opção de escolha de formação (linguagens, matemática, ciências da 
natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional). Porém, as modificações receberam muitas críticas de 
alunos, professores e demais integrantes da comunidade educativa por excluir a obrigatoriedade das disciplinas de 
ciências humanas e por promover o ensino objetivando a preparação do aluno para o mercado de trabalho. Para analisar 
as muitas modificações foi necessária, também, a leitura da BNCC (2ª versão), disponibilizada em 03/05/2016, pois é 
citada na MP como um componente do novo currículo. Em especial, na investigação, as análises serão dirigidas ao ensino 
de Matemática. 

O referencial teórico que sustenta a pesquisa baseia-se em estudos foucaultianos que objetivam compreender e 
problematizar o significado de currículo, que, de acordo com Sandra Corazza (2001), é uma linguagem, portanto tem 
voz e vontade. Logo, possui um intuito, o qual “encontra-se na linguagem de sua época e lugar, na qual está enredado” 
(CORAZZA, 2001, p, 11). Moreira e Candau (s/d) complementam esse significado quando afirmam que o currículo é 
um espaço organizado para afetar e educar pessoas, oportuno para inserir os alunos na sociedade. E, ainda segundo os 
autores, há um conjunto de valores e regras transmitidos, como, por exemplo, levantar a mão para falar na sala de aula e 
sentar-se de forma adequada. Compreendendo que o currículo tem um intuito e um sujeito que deseja formar, acredita-
se, portanto, que ele possui, como mecanismo para alcançar seus objetivos, o disciplinamento dos corpos e dos saberes, 
que tem como função moldar os educandos para integrarem o corpo social (FOUCAULT, 1987).

Metodologicamente, a investigação ocorreu por meio de análises da Medida Provisória e da 2ª versão da Base 
Nacional Comum Curricular, ambas desenvolvidas em 2016, de acordo com o referencial teórico estudado e com as 
ferramentas foucaultianas de disciplinamento dos corpos e dos saberes. O disciplinamento dos corpos tem como papel 
tornar o corpo do aluno manipulável e, consequentemente, obediente. Já o disciplinamento dos saberes forma o sujeito 
por meio da seleção de determinados conteúdos em detrimento de outros. Esse mecanismo faz uma seleção, conforme 
alguma convicção, do conteúdo ensinado na instituição escolar (FOUCAULT, 1999).

Com relação aos resultados preliminares, na Medida Provisória (MP) foi possível verificar que “a carga horária 
mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e 
quatrocentas horas” (BRASIL, 2016b). 

Por meio da análise foi possível também inferir que se encontram presentes nas citações o que deverá ser aos alunos 
do Ensino Médio em especial quando demonstra como serão organizados os conteúdos, pois 

Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e 
adotar o sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade específica, observada a Base Nacional Comum 
Curricular, a fim de estimular o prosseguimento dos estudos (BRASIL, 2016b, p. 03).

Ademais, na BNCC há a demonstração da importância de uma formação integral do sujeito, desde o conteúdo 
das disciplinas até questões sociais relevantes no contexto atual, como sustentabilidade, política e economia. Afirma, 
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também, que o aluno deve ser capaz de questionar e analisar criticamente a sociedade e que, por meio da Matemática, 
há como alcançar essa formação desejada, pois seu ensino possibilita formular hipóteses e desenvolver diferentes tipos de 
raciocínio. No material examinado também está expressa a ideia de que o aluno deve ser capaz de criar relações entre os 
conteúdos matemáticos com os outros do currículo, resultando em uma formação plena para uma cidadania consciente 
e ativa.

Nessa ótica, o currículo é um espaço para afetar e educar pessoas, objetivando a inserção do aluno no mundo social 
(MOREIRA; CANDAU, s/d). Nota-se, também, como afirma Sandra Corazza (2001), que um documento que rege o 
ensino tem uma voz contextualizada ao seu tempo e, consequentemente, uma vontade de verdade. Em especial, no que se 
refere ao ensino de Matemática, é possível encontrar também o disciplinamento dos saberes quando há a demonstração 
de como o ensino de matemática será organizado no Ensino Médio. Em efeito: 

Na BNCC, a Matemática está organizada em cinco unidades de conhecimento: Geometria, Grandezas e 
Medidas, Estatística e Probabilidade, Números e Operações, Álgebra e Funções, refletindo o que tem sido feito 
nos documentos curriculares brasileiros mais atuais Essas unidades de conhecimento, no Ensino Médio, são 
contemplados em cada uma das cinco Unidades Curriculares em que se organizam os objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento do componente Matemática e, em cada uma delas, recebe uma ênfase diferente, dependendo 
do avanço na etapa, buscando garantir que os/as estudante desenvolvam raciocínios cada vez mais sofisticados, 
em Matemática, ao longo dos anos de escolarização. (BRASIL, 2016a, p. 561).

Porém, vale ressaltar que o Novo Ensino Médio entrará em vigência somente quando a BNCC for finalizada, pois 
ainda está sendo modificada e estudada. Dessa forma, as mudanças nos anos finais do Ensino Básico poderão ocorrer por 
volta de 2019. 

Palavras-chave: Currículo. Ensino Médio. Matemática.
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UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINARIA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LENGUA ESPAÑOLA BASADA EN LA 

PELÍCULA EL SECRETO DE SUS OJOS

Pâmela Lopes Vicari1

Viviane Sbruzzi2

Flávia Zanatta3

Cuando se habla de la enseñanza de lenguas extranjeras, generalmente la discusión recae sobre cuáles son los 
mejores enfoques y abordajes para que el aprendizaje ocurra de forma satisfactoria. Una opción para el profesor llevar a 
cabo una enseñanza efectiva de la lengua extranjera es utilizar materiales auténticos, o sea, materiales cuya creación no 
tenga como propósito la enseñanza.

Para esta propuesta de trabajo, escogimos trabajar con una película, pues ese tipo de material auténtico está 
presente en el cotidiano y, en general, es del gusto de todos. Además, las películas son un material muy rico en cuestión 
de temáticas que pueden ser discutidas en clase y que permiten el desarrollo de unidades pedagógicas amplias que 
demandan, incluso, un trabajo interdisciplinario. 

La interdisciplinaridad es, hoy día, uno de los tópicos más discutidos en términos de educación. Eso porque el 
trabajo interdisciplinario permite abordar diversos aspectos que estén relacionados a un tema de forma integrada, sin que 
haya separación de contenidos, apuntando para una enseñanza y un aprendizaje que establezcan un diálogo entre la vida 
particular y el contexto social. Bonatto et al (2012, p. 3) consideran que, para desarrollar un trabajo interdisciplinario, 
no se trata de aislar las asignaturas, sino de hacerlas comunicarse, concibiéndolas como procesos históricos y culturales. 

Las películas son, por naturaleza, recursos perfectos para el trabajo interdisciplinario, y, con base en eso, elegimos El 
secreto de sus ojos, película argentina lanzada en el año 2009, porque permite un diálogo entre las áreas de lengua española, 
de historia, de lengua portuguesa, de artes, de filosofía y de sociología. A continuación, presentamos la descripción de 
nuestra propuesta de proyecto interdisciplinario basado en la película.

El objetivo general del proyecto es partir de la película, en una perspectiva interdisciplinaria, para promover un 
aprendizaje significativo que permita que los alumnos desarrollen, además de las cuatro destrezas básicas en el aprendizaje 
de español (escribir, escuchar, leer y hablar), sus pensamientos críticos. 

De acuerdo con los objetivos establecidos, proponemos la realización de un jurado simulado a partir de una escena 
específica de la película que involucra personajes en una situación de justicia por mano propia. Se trata de la escena que 
ocurre a los 116 minutos de la película, en la que los personajes Espósito y Morales discuten sobre la conducta de Morales. 
La actividad objetiva desarrollar la comprensión auditiva, la escritura, el pensamiento crítico y el habla de los alumnos. 

La actividad del jurado será realizada con alumnos de tercer año de la enseñanza secundaria, totalizando cinco clases 
de 50 minutos cada una. Sin embargo, para que ésta alcance los objetivos y sea concluida con éxito, es imprescindible que 
haya sido desarrollado un trabajo interdisciplinario, organizado como un proyecto, que deberá ser adaptado al contexto 
de aplicación y que ocurra a lo largo de un trimestre.

Para que se pueda llevar a cabo la propuesta del jurado, es necesaria la participación previa de las siguientes 
asignaturas con estas posibles contribuciones: a) Historia: trabajará los grandes y famosos jurados. También puede 
trabajar el momento histórico en el que la película fue ambientada; b) Artes: abarcará la escenografía y producción teatral 
del jurado simulado; c) Lengua Portuguesa: trabajará el género oral “debate público reglado”; d) Lengua Española: tratará 
de desarrollar la compresión auditiva, además de la producción escrita y la organización de un guión del jurado simulado; 
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e) Filosofía y Sociología: trabajarán cuestiones sobre el comportamiento humano tratando, de comprender la conducta 
de los personajes.

Lo esperado con esa propuesta interdisciplinaria es que los alumnos puedan percibir distintos comportamientos 
sociales y tomar posiciones críticas frente a situaciones del cotidiano por medio de varios puntos presentados por cada 
asignatura, aumentando aún más el interés por la lengua española y desarrollando un aprendizaje que les sea significativo.

Palabras-clave: Enseñanza de lengua española. Interdisciplinaridad. Material auténtico.
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O FAZER DOCENTE E O CURRÍCULO: ONDE ATUAM E O QUE 
PENSAM AS ALUNAS EGRESSAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UNICNEC OSÓRIO

Andriza Cunha de Jesus1

Eliane Cristina Araujo Schneider2

Tássia Rodrigues Telles3

Este estudo apresenta resultados da pesquisa realizada com professoras egressas do curso de Pedagogia da 
UNICNEC Osório sobre o fazer docente e as concepções de currículo, objetivando analisar as concepções presentes nos 
discursos de egressas, assim como investigar as concepções de currículo considerando as teorias contemporâneas, além de 
avaliar os reflexos da formação teórica a respeito de currículo proposto pelo curso de Pedagogia da UNICNEC. A 
pesquisa realizada utilizou como caminho metodológico a linha qualitativa, de cunho exploratório, com levantamento de 
dados por meio de entrevistas realizadas com nove professoras egressas do curso de Pedagogia. A entrevista semiestruturada 
procurou saber o que pensam sobre o fazer docente e o currículo e onde atuam nove professoras egressas do curso de 
Pedagogia da FACOS, aprovadas no concurso da prefeitura Municipal de Osório de 2007, concurso este dirigido à 
seleção de professoras dos anos iniciais. Assim, foi sugerido que as professoras entrevistadas discorressem sobre seu 
entendimento do tema proposto, teorias em que se fundamentam e as principais transformações na concepção de 
currículo. Os estudos bibliográficos sobre currículo foram fundamentados em Silva (1999/2001), Santomé (1998), 
Deleuze e Guattari (1995). Em relação à formação de professores, Tardif (2011), Nóvoa (1992) destacam a importância 
de contextualizar os aspectos teóricos com as experiências práticas, o que tem se visto como fatores fundamentais e 
indissociáveis para contribuir nos estudos dessa área. Para Silva (1999), currículo é o conjunto de normas e saberes, 
regidos por uma determinada ordem, estabelecida em uma arena em que estão na luta visões de mundo em que se produz, 
elege e transmite representações, narrativas e significados sobre as coisas e seres do mundo. O currículo, para Santomé 
(1998), converte-se em uma categoria “guarda-chuva” capaz de agrupar uma ampla variedade de práticas educacionais 
desenvolvidas nas salas de aula, ou seja, não existe uma definição restritiva nos estudos sobre currículo enfatizando um 
único movimento. A forma como esses conceitos são apropriados remetem à crítica do modelo disciplinar da escola. 
Visando melhoraria dos processos de ensino e aprendizagem, a proposta de currículo integrado apresenta-se como 
alternativa de mudança da concepção tradicional de currículo. Numa perspectiva de currículo rizomático, Deleuze e 
Guattari (1995) propõem a abertura para todo e qualquer percurso de experiências. Enquanto o currículo disciplinar é 
fechado, justamente por supor uma unidade, um currículo rizomático é aberto, sobretudo por ser uma aposta na 
multiplicidade, sem almejar uma unidade dada ou a ser construída. Em relação à formação de professores, os estudos 
apontam, ao longo das últimas décadas, para fatores que reforçam a importância de contextualizar os aspectos teóricos 
relacionado às experiências práticas como fundamentais e indissociáveis para contribuir nos estudos dessa área. Tendo em 
vista essa questão, Tardif (2011) destaca que os saberes da experiência são constituídos no exercício da prática cotidiana 
da profissão, fundamentados no trabalho e no conhecimento do meio, revelando queos saberes que brotam da experiência 
e são por ela validados incorporam-se à vivência individual e coletiva, sob a forma de hábitos e de habilidades, de saber 
fazer e de saber ser. A formação não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas através 
de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por 
ISS, é tão importante investir na formação docente e dar estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995). A coleta de 
dados, proveniente das entrevistas, foi analisada e confrontada com estudos de teóricos que tratam do tema do currículo 
e formação de professores. Das dez professoras selecionadas para participarem da pesquisa, nove responderam à entrevista. 
As mesmas estão na faixa etária dos 34 aos 52 anos, com tempo de exercício no magistério entre 6 e 30 anos; concursadas 
da rede municipal de Osório em 2007. Este grupo trabalha, em média, 40 horas em escolas de Educação Infantil e 
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Ensino Fundamental (anos iniciais) do município de Osório; uma professora atua com permuta em Capivari do Sul. 
Todas possuem formação de graduação em Pedagogia pela UNICNEC Osório; sete professoras possuem pós-graduação 
em nível de especialização. Entre as atividades realizadas pelas professoras destacam-se a atuação na Educação Infantil, 
anos iniciais do Ensino Fundamental, direção e vice-direção, secretaria de escola, professora itinerante, professora 
especialista em sala de atendimento educacional especializado (AEE), coordenação da Secretaria de AEE do município. 
Em relação à temática pesquisada, foi possível perceber que as professoras entrevistadas entendem que o currículo vai 
além dos conteúdos formais, envolvendo as experiências do dia-a-dia, as necessidades e os interesses dos alunos, visto 
como um caminho, um percurso, uma construção social. Reconhecem as normatizações a respeito do currículo e 
orientações das mantenedoras. Concordam que é fundamental pensar o currículo, em cada escola, de forma que atenda 
às particularidades e especificidades da mesma, sendo possível criar e estruturar documentos norteadores da escola, como 
o Projeto Político Pedagógico, com mais autonomia e liberdade. Esse grupo de egressas manifestou, nas entrevistas, 
evidências de uma base teórica ancorada em autores como Tomaz Tadeu da Silva, Paulo Freire e Edgar Morin. Quando 
questionadas a respeito das mudanças nas concepções de currículo nos últimos tempos, as professoras demonstraram a 
possibilidade de adotar currículos abertos e propostas curriculares diversificadas em lugar de uma concepção uniforme e 
homogeneizadora. Ainda, apontaram que estão buscando atualização e estão abertas para novas experiências, repensando 
o currículo dentro das instituições em que atuam. No que se relaciona à questão sobre mudanças de concepções de 
currículo desde a sua formação até o momento, ainda apontaram dúvidas sobre os conceitos e concepções de currículo. 
Mesmo participando de projetos de formação continuada, manifestaram que a discussão sobre currículo é pouco 
contemplada, reforçando a ideia de que há necessidade de um maior entendimento conceitual sobre o tema. No que se 
trata das mudanças de concepção de currículo desde a formação até o momento, algumas manifestaram que percebem 
poucas, pois entendem que o que é estudado na formação acadêmica ainda se distancia da realidade das escolas. 
Ressaltaram, também, que o entendimento sobre currículo não é ampliado, pois os professores estão acomodados em seus 
saberes básicos. Outras manifestaram que a ideia de currículo mudou, devido “às realidades, os tempos e modos de fazer 
educação, já que contempla múltiplos fatores. Hoje se tem um novo olhar para o currículo e novas construções” (P8). 
Percebem que a formação acadêmica atual está mais de acordo com as mudanças provenientes das escolas e que atendem 
a manifestação dos alunos e a forma como lidam com a aprendizagem. O fato de aliarem os saberes teóricos com os 
saberes da experiência ajuda para que tenham uma visão bastante diferente sobre currículo, sentindo-se mais seguras para 
falar no que acreditam. “Minhas concepções talvez não tenham mudado tanto, mas agora penso compreendê-las melhor” 
(P1). Concordam que a ideia de um currículo integrado, interdisciplinar é uma direção a ser tomada diante da integração 
dos saberes formais com temas do cotidiano. Foi significativo ouvir das professoras que estão acompanhando as mudanças 
paradigmáticas a respeito do currículo e os reflexos dessas mudanças no ambiente da escola, repensando seus fazeres e 
procurando enxergá-los de forma integrada e abertos a construções em rede. Ainda, o estudo contribuiu para que as 
discussões e aprendizados sobre a temática do currículo permaneçam vigentes, já que não se esgotam diante das demandas 
contemporâneas das possibilidades de aprendizados diversos e constante, assim como a ampliação de fazeres docentes 
mais próximos do contexto. 

Palavras-chave: Currículo. Educação. Formação de professores.
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ESTUDANTES EM FOCO – PALAVRAS E IMAGENS SOBRE 
A ESCOLA NA CONTEMPORANEIDADE

Daniela Maria Weber1

Jaqueline Maria Conrad2

Elisângela Zanelatto3

Suzana Feldens Schwertner4

Introdução
O presente trabalho foi proposto a partir dos resultados iniciais do projeto de pesquisa “A escola e as novas 

configurações da contemporaneidade: a voz de estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental” (MCTI/CNPQ/
Universal 14/2014), vinculado ao Mestrado em Ensino do Centro Universitário UNIVATES. Tal investigação tem como 
objetivo principal problematizar, a partir do olhar e discursos dos estudantes, as funções da escola na contemporaneidade. 

Da mesma forma, busca valorizar a escuta dos jovens estudantes, na medida em que contribui para a formação 
de um espaço de produção dos mesmos, em meio a uma escola contemporânea que vem sendo chamada, cada vez mais, 
a cumprir diferentes papéis. A investigação conta com o aporte teórico de estudiosos como Michel Foucault (2002), 
Júlio Groppa Aquino (2000), Paula Sibilia (2012), Jan Masschlein e Maarten Simons (2014). Para tanto, por meio desta 
investigação, busca-se discutir os sentidos e funções da escola para estudantes através dos discursos produzidos. 

Referencial teórico
Quando foi constituída, a escola se propôs a dispensar tempo para “transformar conhecimento e habilidades 

em ‘bens comuns’” (MASSCHLEIN; SIMONS, 2014, p. 10), por meio de funções políticas, sociais e pedagógicas. 
Resguardava um espaço que “[...] permite a alguém se desenvolver como um indivíduo e como cidadão, isento de 
quaisquer obrigações específicas relacionadas ao trabalho, familiares ou sociais” (MASSCHLEIN; SIMONS, 2014, p. 
97). O que os autores indicam é que a escola, ao se constituir, tinha como objetivo investir no tempo presente de seus 
estudantes, que seria um tempo de isenção das responsabilidades com o mundo, com a família, com o social, voltado 
especificamente para se dedicar ao estudo, diferentemente do que temos presenciado hoje, momento em que a escola se 
vê forçada, a todo momento, a preocupar-se com a preparação para o futuro de seus estudantes. 

O que Masschlein e Simons (2014, p.13) questionam é o espaço que escola vem ocupando ao longo do tempo: 
ou ligada ao mercado de trabalho ou ao Ensino Superior, e que por isso “[...] não prepara seus alunos para a ‘vida real’”. 
Sibilia (2012) também nos provoca a refletir sobre a organização escolar, indicando que ela se mantém “incompatível com 
os corpos e as subjetividades das crianças de hoje” (SIBILIA, 2012, p. 13, grifo da autora). A autora se pergunta sobre 
as funções da escola na atualidade e entende que tal instituição e suas normas disciplinadoras e de confinamento criam 
conflitos para a nova geração de estudantes. 

Refletindo a partir de tais referenciais, apresentamos na sequência a metodologia da pesquisa em andamento e a 
análise dos dados preliminares.

Metodologia e análise dos dados
A investigação é de cunho qualitativo, por meio da técnica de grupo focal (GATTI, 2005), que propõe discussões 

coletivas com os estudantes, a partir de uma temática previamente selecionada. Também utilizamos a photo elicitation 

1 Licenciada em História. Mestra em Ensino. Professora nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
2 Bolsista de Iniciação Científica da FAPERGS e do Centro Universitário UNIVATES. Acadêmica do Curso de 

Psicologia (Univates).
3 Psicóloga, Bolsista Prosup/Capes, Mestranda em Ensino (UNIVATES).
4 Psicóloga. Doutora em Educação. Docente do Curso de Psicologia (UNIVATES) e do Mestrado em Ensino 

(UNIVATES).



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 69SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

(BANKS, 2001), quando os debates ocorrem a partir dos materiais (fotografias) produzidos pelos próprios participantes da 
pesquisa. Ao assistirem as imagens coletivamente, refletem sobre o cenário, ângulos, objetos escolhidos intencionalmente 
(ou não) para compor o retrato. 

São realizados quatro encontros com os dois grupos de 9º ano e com os dois grupos de 3º ano, de duas escolas do 
Vale do Taquari (RS). Nos anos de 2015 e 2016, participaram 82 estudantes voluntários, autorizados pelos responsáveis por 
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No primeiro encontro perguntamos aos estudantes quais 
são as funções da escola na atualidade; no segundo, como entendem que a ela faz a organização dos saberes; no terceiro, 
produzem individualmente uma fotografia e uma legenda que sinalize o sentido da escola para eles. No último encontro, 
assistem coletivamente às imagens, discutindo-as e finalizando o debate sobre as suas funções na contemporaneidade. Os 
encontros, com exceção do terceiro, são gravados em áudio e posteriormente transcritos na íntegra.

O tratamento dos dados é feito através da análise de discurso foucaultiana, que articula as relações poder-saber-
verdade em meio a condições de emergência possíveis de um determinado discurso. De acordo com Foucault (2002), a 
análise de materiais e discursos não tem como objetivo desvendar o que está escondido, mas sim fazer emergir visibilidades 
e possibilidades enunciativas acerca das configurações que se busca investigar; neste caso, da escola na contemporaneidade, 
a partir ótica dos estudantes concluintes de Ensino Médio e Fundamental. 

Nesse sentido, ao analisar as falas dos estudantes, percebemos emergências discursivas entre as temáticas abordadas, 
especialmente por meio das fotografias. Uma delas se refere a aprender a ler e ao prazer pela leitura, que foi apresentada 
nas imagens que envolvem livros – alguns didáticos, a maioria de literatura. Da mesma forma, um dos espaços mais 
fotografados foi a biblioteca, ressaltada como um espaço acolhedor e propício para outras aprendizagens, especialmente 
relacionadas ao mundo da leitura. 

Os pátios das escolas também foram lugares fotografados e indicados como possíveis espaços de aprendizagem. 
Eles compreendem as áreas cobertas, as áreas verdes, o parquinho infantil (com seus balanços, gangorras, escorregadores), 
o ginásio e as quadras de esporte. Sobre estes locais, os estudantes destacam que ali acontecem aprendizagens que vão 
além dos conteúdos curriculares e estão vinculadas, de modo especial, às relações estabelecidas com os colegas, que 
remetem a boas recordações. Ressalta-se que as amizades foram retratadas por meio de imagens em que estão juntos dois 
ou mais estudantes, em momentos de conversa e brincadeiras, além das possibilidades de estudo em grupos, no espaço 
da sala de aula. O debate envolveu as potencialidades de aprender com o outro e o fortalecimento dos vínculos que, em 
muitos casos, acompanha os estudantes para além dos tempos e espaços da escola (SCHWERTNER, 2010). Segundo 
os participantes da pesquisa, este também é papel da escola.

Outrossim, os estudantes destacaram as funções pedagógicas da escola, que envolve a importância do estudo, 
os ‘conteúdos tradicionalmente acumulados pela Humanidade’. Enfatizaram que é através destas aprendizagens que 
atingirão o sucesso escolar nas etapas seguintes, como no Ensino Médio e no Ensino Superior, assim como poderão se 
tornar cidadãos melhores. Ressaltam, assim, a função política da escola (MASSCHLEIN; SIMONS, 2014). 

Chamou atenção que os espaços da sala de aula, ao serem citados nas discussões e em algumas fotografias 
produzidas, reforçam a importância das aprendizagens curriculares, em diferentes formas de apresentação: tanto salas 
com classes em posição linear, com o professor à frente, quanto propostas de trabalhos coletivos, sentados em círculos ou 
em pequenos grupos, momentos em que o professor não apareceu enquadrado na fotografia.

Por fim, destacamos que os resultados alcançados até o momento com esta investigação mostram que os estudantes 
compreendem a escola como um espaço de encontro, de afetos e de produção de aprendizagens. A realização deste estudo 
possibilita a construção de um espaço de escuta dos estudantes, bem como permite conhecer os discursos deles acerca das 
funções da escola na contemporaneidade.

Palavras-chave: Escola. Estudantes. Fotografias.
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SEMINÁRIO INTEGRADO: TRANSFORMANDO VIDAS

Eduarda Santos de Oliveira1

Gisele Palma2

Introdução
O cenário educacional atual tem evidenciado fragilidades nos sistemas educativos. Esses, na maior parte dos 

casos, encontram-se a serviço dos ideais neoliberais, mantendo a escola refém dos interesses das potências econômicas 
internacionais. Com o objetivo de romper com esse ciclo, a Rede Estadual de Educação/RS criou uma proposta de 
organização para o Ensino Médio (EM), constituída por duas vertentes principais: o Ensino Técnico integrado ao 
EM e o EM Politécnico. É nesta segunda abordagem que o presente estudo está ancorado, mais especificamente, nos 
Seminários Integrados (SI), os quais viabilizam os pressupostos do EM Politécnico. A partir desse estudo, evidenciou-se 
a necessidade de investigarmos os impactos dessas práticas na formação e vida dos estudantes envolvidos, delineando-
se o problema da presente pesquisa: De que forma as aulas do Seminário Integrado têm influenciado na vida dos 
alunos do EM da Escola pesquisada? Objetiva, assim, compreender de que forma as pesquisas realizadas nas aulas dos 
Seminários Integrados têm contribuído positivamente na vida dos alunos. A investigação tem caráter quantitativo e 
qualitativo. Dão sustentação teórica aos estudos, entre outros, Freire e Ausubel. Para a coleta de dados, foram utilizados 
questionário, observações e fichas de registro e narrativas. Os sujeitos da pesquisa foram alunos da Escola Estadual 
Ensino Médio Cônego José Leão Hartmann. A análise dos dados foi alicerçada nos fundamentos da metodologia 
Análise de Conteúdo, por meio da qual emergiram as sínteses para discussão dos resultados. Por meio do presente estudo, 
concluímos que a pesquisa desenvolvida pelos alunos teve impacto positivo em suas vidas, uma vez que possibilitou a 
construção de conhecimentos significativos por cada pesquisador, levando-os a desenvolverem o pensamento crítico, a 
partir das pesquisas por eles desenvolvidas.

Desenvolvimento
Ao realizarmos a pesquisa “Seminário integrado no ensino politécnico: reflexões, possibilidades e estratégias 

educativas”, a qual teve como campo empírico a Escola Estadual de Ensino Médio Cônego José Leão Hartmann, 
notamos a satisfação e desenvolvimento dos alunos com seus projetos de pesquisa.

Estudando a Reestruturação do EM, percebemos Azevedo e Reis (2010, p. 36-37) defendendo que

a pesquisa no Seminário Integrado tem uma centralidade essencial para a construção do conhecimento 
conectado com o mundo do trabalho. Ela se institui como um recurso pedagógico à produção do conhecimento 
de forma individual e coletiva, permitindo ao pesquisador-aluno o acesso à condição de criador, questionador 
do mundo, sujeito de sua história. 

Entendemos que este é o fundamento dos SIs, isto é, a pesquisa possibilita ao aluno contextualizar suas relações e 
situações cotidianas e, assim, desenvolver e construir conhecimentos a partir daquilo que é de seu interesse.

Alicerçados na experiência dos alunos da Escola Cônego, optamos por entender mais como se desenvolve o 
processo de pesquisa deles e que impacto tem esse desenvolvimento em suas vidas, com o objetivo de dar visibilidade para 
as ações desenvolvidas no SI, uma vez que representam um impacto positivo na vida dos estudantes.

Para sabermos de que forma os Projetos de Pesquisa realizados nas aulas do SI impactam na vida dos alunos, foram 
utilizados os seguintes instrumentos e estratégias de coleta de dados: a) questionários, tendo todos os alunos do EM, da 
Escola Estadual de Ensino Médio Cônego José Leão Hartmann como interlocutores; b) narrativa, tendo uma aluna do 
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primeiro ano do EM como interlocutora, sendo que ela relatou sobre como funcionavam as aulas do SI, compartilhou 
seu projeto de pesquisa e suas inquietudes como pesquisadora.

Os questionários tiveram questões de caráter quantitativo e qualitativo, por meio das quais conseguimos destacar 
os temas e a forma como os estudantes analisam seus projetos, assim como as aulas do SI.

Após a etapa de coleta de dados, passamos a analisar as repostas dos alunos e agrupar os gráficos que ilustram 
sua satisfação e insatisfação com seus projetos e as aulas do SI para, assim, sintetizar os resultados obtidos com os 
questionários. Quanto à narrativa da aluna, transcrevemos e retiramos os momentos do relato nos quais fala sobre a 
importância do seu projeto em sua vida.

Após a elaboração das sínteses dos questionários, identificamos que 51,4% dos alunos estão satisfeitos com o SI, 
como ilustra o Gráfico 1 a seguir:

Gráfico 1.

Fonte: Autora.

A partir dos dados de satisfação dos alunos com o SI, buscamos saber as justificativas de cada resposta. Dos alunos 
que Estão Satisfeitos com o SI, foi possível identificar que 59% estão nessa posição porque gostam das aulas ou porque 
acreditam que essas aprimoram seus conhecimentos. Dos alunos que Estão Parcialmente Satisfeitos com o SI, 90% 
gostariam que as aulas não fossem no turno inverso, para que, dessa forma, pudessem participar ativamente. Já os alunos 
que Não Estão Satisfeitos só encontram-se nessa posição porque 66% dos alunos não conseguem frequentar as aulas por 
motivo de terem que trabalhar no turno inverso. Assim, apenas 4% dos alunos pesquisados (78 alunos) dizem não gostar 
das aulas do SI. Evidencia-se, por meio desses dados, que os SIs são fortemente aceitos e valorizados entre os alunos do 
EM da Escola Estadual de Ensino Médio Cônego José Leão Hartmann.

Ao analisarmos os impactos que as aulas do SI têm tido na vida dos alunos, identificamos a seguinte realidade, 
ilustrada pelo Gráfico 2:

Gráfico 2. 

Fonte: Autora.
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Os dados do Gráfico 2 representam as respostas à questão: “Os SIs possuem influência na sua vida?”. Identificamos 
que 67% dos alunos dizem que o SI tem influência na sua vida, mesmo que parcialmente. Justificaram as respostas, 
prioritariamente, com os seguintes argumentos: as aulas auxiliam na aprendizagem e na vida profissional; promovem o 
aprendizado; aprimoram conhecimentos; descobrem novas coisas. O mais relatado nas justificativas dos alunos foi que as 
aulas auxiliam para que saibam analisar melhor as questões da sociedade.

Uma das interlocutoras relata: “Minha principal preocupação é a Terceira Guerra Mundial. Esta guerra já está 
acontecendo no mundo: a desigualdade social e o abandono moral e espiritual estão promovendo esta guerra com muito 
pouco potencial de reverter” (Aluna, 2015). Outra aluna teve, como tema de seu projeto de pesquisa, a “Desigualdade 
Social”, porque é algo que a preocupa.

Ao finalizarmos esse estudo, foi possível concluir que, na Escola Estadual de Ensino Médio Cônego José Leão 
Hartmann, os Seminários Integrados promovem impactos positivos na vida dos alunos. Os próprios alunos relataram 
que as aulas do SI possuem influência positiva nas suas vidas. Esse fenômeno ocorre devido a fatores de diferentes 
naturezas, tais como: a maneira como são organizadas as aulas do SI e os Projetos de Pesquisa; e por se tratar de pesquisas 
desenvolvidas a partir do que os alunos gostam e se identificam; por promover uma abordagem crítica que aprimora o 
conhecimento já construído pelos alunos em situações anteriores, ampliando a percepção sobre o assunto/tema.

Palavras-chave: Seminário Integrado. Educação. Aprendizagem Significativa.
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METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM E PRÁTICA 
DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS: UMA ABORDAGEM 

RELACIONADA À FORMAÇÃO DE PROFESSOR EM NÍVEL 
MÉDIO

Erisnaldo Francisco Reis1

André Gerstberger2

Introdução
Historicamente, desde a Monarquia, aqui no Brasil já existiam instituições públicas e privadas que se destinavam 

à infância, mas só com o advento da República que tais instituições cresceram quantitativamente (MINAS GERAIS, 
2015). Deste modo, com o passar dos tempos – mais especificamente na década de 30 – ocorreram muitas iniciativas 
relacionadas à educação infantil, contudo foi a partir dos anos 60 que ocorreram as maiores mudanças relacionadas à vida 
educacional no âmbito da educação infantil. 

Posteriormente, a Lei Nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que, na atualidade, 
estabelece que a educação infantil seja gratuita e deve atender crianças de até 5 anos de idade. Nessa lei, a educação 
infantil é entendida como a primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança na faixa etária de até 5 anos, buscando contemplar os aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Também 
estabelece que a educação infantil deva ocorrer como complementação da ação da família e da comunidade (BRASIL, 
2005).

Considerando-se o exposto, somos remetidos, então, para a formação do professor para o atendimento a essa 
modalidade. Pensa-se que tem relevância as discussões relacionadas aos aspectos da formação do professor para a 
educação infantil. Haja vista que há formação de professor para a educação infantil em nível superior e nível médio, 
torna-se importante pensar e analisar os conteúdos que são trabalhados com os alunos em formação de professor em nível 
médio, para a atuação nessa modalidade de ensino.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é analisar como ocorre o desenvolvimento dos conteúdos da disciplina 
Metodologia da Aprendizagem e Prática de Matemática e Ciências na formação de professor para a educação infantil em 
nível médio. De modo específico, busca-se identificar as possíveis habilidades e competências idealizadas pelos alunos, 
relacionadas com trabalho com Ciências e Matemática na educação infantil, além de identificar os conteúdos estudados 
na disciplina Metodologia da aprendizagem e prática de Matemática e Ciências.

Referencial teórico
A formação do professor assume uma posição epistemológica, ideológica e cultural imbricada no ensino, no 

professor e no aluno (GARCIA, 1992). Segundo Freire (1997), um profissional da educação deve estar capacitado, 
preparado culturalmente e conscientemente, com habilidades e competências que possibilitem torná-lo crítico e inovador. 
Infere que a formação do professor necessita ocorrer tendo a criticidade como ponto importante (FREIRE, 1997).

Para Alarcão (1996, p. 37), a formação de professor “deve permitir a integração dos vários componentes de 
formação, a reconversão e mobilidade entre os vários níveis e o desenvolvimento do espírito crítico, autoformação e 
pesquisa com reflexos inovadores ao nível da ação educativa”. Nesse sentido, compreende-se que formar um professor 
tem um significado que é de estimular a crítica, a reflexão, o investimento pessoal contribuindo para a construção de 
sua identidade profissional, como expõe Nóvoa (1992), ao afirmar que “a formação deve estimular uma perspectiva 
crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de auto-
formação participada” (NÓVOA, 1992, p. 25).

1 EEWAC-SEE/MG, Mestre em Ensino de Ciências Exatas - Univates-RS, erisnaldoreis1@gmail.com
2 Centro Universitário Univates, Mestrado em Ensino de Ciências Exatas , andre_canelavera@hotmail.com.
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Diante disso, no que se refere ao ensino nos Anos Iniciais, Frizzo e Marin (1997) ressaltam que há necessidade 
de o professor adquirir a capacidade de desenvolver uma proposta metodológica que visa à construção do conhecimento 
do aluno. Assim, as autoras ainda mencionam que o professor nesse nível de ensino deve estar capacitado e ter condições 
de desenvolver metodologias de ensino em sala de aula que proponham ao aluno a construção de um conhecimento 
num processo ativo. Enfatizam explicitando: “Partimos do princípio de que se ‘aprende’ nas séries iniciais, refazendo e 
reconstruindo o conhecimento num processo ativo, para que a criança possa entendê-lo e compreendê-lo numa dimensão 
mais global” (FRIZZO; MARIN, 1997, p. 13).

Metodologia
Esta pesquisa de cunho qualitativo foi desenvolvida em uma turma de alunos do curso Normal em Nível Médio – 

Professor da Educação Infantil do turno noturno de uma escola estadual do município de Rubim-MG, do ano de 2016. 
A turma era constituída de 34 alunos do sexo masculino e do feminino.

Para o levantamento dos dados com os alunos, foi disponibilizado a eles um questionário com seis questões abertas, 
que possibilitavam a argumentação acerca dos conteúdos trabalhados na disciplina de Metodologia da aprendizagem e 
prática de Matemática e Ciências. 

Assim, foram disponibilizados 34 questionários, dos quais 23 foram devolvidos. Diante disto, o trabalho de pesquisa 
se realizou com o quantitativo de 23 alunos como amostra. O questionário foi adaptado e disponibilizado à professora 
da disciplina, com o objetivo de verificar possíveis comparações e aproximações das ideias dos alunos com as expressões 
da professora. As respostas apresentadas no questionário foram analisadas e as percepções dos alunos e da professora 
registradas como descritas a seguir.

Alguns resultados alcançados
Os pesquisados apontaram habilidades e competências que, nas suas concepções, são necessárias para o ensino de 

Ciências e de Matemática na educação infantil. Para o ensino de Ciências, mencionaram: habilidade e competência para 
trabalhar de modo cuidadoso; utilizar-se do lúdico; elaborar planos considerando a faixa etária dos alunos; despertar nas 
crianças o interesse em conhecer o mundo que as cerca; sensibilizar a criança para aprender, pensar e questionar, dentre 
outras. Para o ensino de matemática, descreveram: estimular a aprendizagem e o gosto pela matemática; desenvolver 
trabalhos utilizando a resolução de problemas; habilidade para apresentar a matemática presente nas histórias infantis; 
desenvolver trabalho que possibilita o gosto pela matemática, utilizando-se de jogos e brincadeiras; trabalhar de modo 
dinâmico para promover a participação ativa das crianças. Os pesquisados também relataram aspectos da influência dos 
avanços tecnológicos e científicos no trabalho do professor da educação infantil, tais como: possibilidade de utilização de 
métodos e técnicas para a melhoria do ensino e da aprendizagem; facilidade no acesso à produção acadêmica e científica, 
possibilidade para desenvolver atividades interativas; possibilidade para formação continuada, dentre outras.

Ainda descreveram concepções de abordagens de ensino de Ciências que, na ideia deles, são necessárias e adequadas 
para a Educação Infantil, como: importância do respeito; noções básicas de higiene; conhecimento do corpo; princípios 
básicos do conhecimento do Universo; hábitos alimentares; reciclagem e preservação da natureza; cadeia alimentar; 
apresentação da ciência em músicas e histórias; ecologia - observação e compreensão de fenômenos naturais e a sua 
relação com o cotidiano da criança, dentre outras. Pelo que descreveram, nota-se que as ideias estão em acordo com o que 
é preconizado pelo Sistema Educacional para o trabalho com a Matemática e Ciências na Educação Infantil.

Palavras-chave: Formação de Professor. Nível Médio. Ensino de Matemática e Ciências.
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PRÁTICAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA E A 
COFORMAÇÃO DOS(AS) SUPERVISORES(AS) DO PIBID: 

DESAFIOS DA RELAÇÃO UNIVERSIDADE/ESCOLA

Sabrine Borges de Mello Hetti Bahia1

Profa. Dra. Elí Terezinha Henn Fabris2

Este trabalho foi elaborado a partir de um projeto de pesquisa mais abrangente, intitulado “Relação universidade e 
escola: processos de formação e exercício da docência na escola pública”. A referida pesquisa está vinculada ao Grupo de Pesquisa 
Interinstitucional de Pesquisa em Docências, Pedagogias e Diferenças (GIPEDI/CNPq) e teve início em 2015. Esse 
recorte centra-se em uma questão que a pesquisa referência buscou analisar nas cinco áreas de conhecimento dos cursos 
envolvidos com a pesquisa, ou seja, Letras/Português, Matemática, Física, Pedagogia e Ciências Biológicas. Com esse 
trabalho, pretendemos responder à seguinte questão: Como os(as) supervisores(as) mobilizam a relação universidade/escola 
e a coformação dos iniciantes à docência? Essa indagação tem como objetivos: a) compreender os significados da atuação 
dos(as) supervisores(as) no programa de iniciação à docência; b) entender como os(as) supervisores(as) significam as 
experiências vivenciadas na relação universidade/escola. Esta pesquisa buscou analisar a atuação dos(as) supervisores(as) 
da escola, para entender como a coformação entre universidade escola desenvolvida pelo PIBID/UNISINOS mobiliza 
a formação tanto dos bolsistas quanto dos professores da escola. O PIBID vem mostrando no seu desenvolvimento 
um quadro produtivo, com resultados que ampliam o que temos entendido por formação inicial nas licenciaturas, não 
como uma solução para todos os problemas, mas como um meio de inserção qualificada dos estudantes na escola, 
buscando uma aprendizagem da docência mais eficaz, e dividindo com a escola a responsabilidade pela formação de seus 
futuros professores (HETTI; FABRIS, 2016). Um dos objetivos do PIBID/CAPES (2010) é o de incentivar escolas 
públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-os 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério. O PIBID/UNISINOS busca qualificar os professores 
da educação básica através da relação entre a universidade e as escolas. O edital 061/2013 regula o atual formato3. 
Assim, o programa oportuniza aos estudantes das licenciaturas uma experiência de docência desde a sua graduação 
visando à formação do professor, levando também os estudantes a aproximarem-se mais das escolas públicas onde, 
sendo supervisionados e orientados por professores da graduação da Unisinos e por professores em exercício nas escolas, 
têm a oportunidade de experimentarem a realidade do dia a dia na escola. As opções teórico-metodológicas desta 
pesquisa estão situadas na área da formação de professores e docência contemporânea em uma perspectiva hipercrítica 
da produção dos conhecimentos. Os autores selecionados situam-se entre aqueles que pesquisam a docência, tais como 
Dal’Igna; Fabris (2015); Fabris; Oliveira (2011), as políticas de formação docente como André (2012); Gatti (2010), a 
formação de professores no contexto internacional Nóvoa (1991) e os estudos foucaultianos Veiga-Neto (1995; 2003). 
Sobre os materiais selecionados para as análises foram 16 questionários online (Google docs) com supervisores(as) de 
cinco subprojetos (Ciências Biológicas, Física, Letras, Matemática e Pedagogia) e material produzido em três grupos de 
discussão com esses(as) mesmos(as) supervisores(as) da escola. Esse conjunto de materiais foi organizado e analisado a 
partir das recorrências apresentadas em três grupos de sentidos intitulados: coformação supervisor(a)/escola; coformação 
supervisor(a)/universidade; coformação supervisor(a)/bolsistas. A partir desse investimento investigativo foi possível 
perceber a relevância da ação do supervisor na formação inicial e a potência da relação universidade/escola por meio 
desta ação de coformação. Também a sua importância para significar essas experiências e potencializá-las por meio 

1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS, Pedagogia, CNPq, sabrinebm@gmail.com
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos/UNISINOS, Coordenadora e Professora do Programa de Pós-graduação em Educação/

UNISINOS, CNPq, efabris@unisinos.br
3 No período desta pesquisa, está em vigor o Edital nº 61/2013. Com isso, estão contempladas as nove licenciaturas ofertadas pela 

universidade, com 11 projetos de iniciação à docência sendo desenvolvidos nas seguintes áreas: Ciências Biológicas, Educação 
Física, Filosofia, Física, História, Interdisciplinar/Educação Inclusiva, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Letras/Português, 
Matemática e Pedagogia. Também havia o subprojeto de Ciências Sociais, que foi finalizado em 2016. Esta pesquisa abrange 
apenas os cinco primeiros cursos.
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do que chamamos de ethos de formação, que mobiliza de forma peculiar tanto a relação do(a) supervisor(a) consigo 
mesmo quanto com o outro, pois podemos perceber que da mesma forma que ele ensina o(a) pibidiano(a) ele também 
tem a oportunidade de aprender e “atualizar” muitas de suas práticas, pelo estudo coletivo tanto na escola quanto na 
universidade. Ethos de formação é um conceito trabalhado pelas professoras Dal’Igna; Fabris (2015), que o utilizam 
para marcar esse pertencimento a uma cultura de formação. Entendendo que a participação no Pibid não é condição 
suficiente para pertencer ao ethos, mas que essa formação é constante e que depende também da forma como cada sujeito 
experiencia esse ethos e os significados atribuídos a essa condição. Não se trata apenas de um conjunto de metodologias e 
práticas que se colocam em ação pela docência, mas sim de pôr em ação modos de ser e agir, que constituem esses sujeitos. 
Essa relação é potencializada com a ação dos professores coformadores, professores com experiência docente e que atuam 
na formação dos(as) alunos(as) pibidianos(as). A partir dessas constatações é possível afirmar que as experiências com 
o Pibid produzem nos(as) licenciandos(as) e nos(as) supervisores(as) múltiplos significados qualificadores da formação 
inicial e continuada. A articulação que o Pibid proporciona entre a universidade e a escola é potente como espaço 
formativo dos(as) professores(as) e dos futuros professores(as). As análises também mostraram desafios, pois o PIBID 
não é assumido por toda a escola, a reponsabilidade da coformação é depositada apenas no supervisor, condição que torna 
esse trabalho solitário e muitas vezes limitado à turma em que o supervisor atua. Também podemos perceber dificuldades 
em se fazer um trabalho coletivo com o corpo docente das escolas, o que poderia fragilizar o ethos de formação. Por 
esses motivos, é preciso exercer uma atitude hipercrítica, uma crítica que nos possibilita historicizar, construir a história 
dos processos, analisar como os processos sociais se constituíram, descobrir suas tramas como invenções sociais e não 
como procedentes de uma causa natural, é ir às raízes, ou ainda, exercer “[...] uma permanente reflexão e desconfiança 
radical frente a qualquer verdade dita ou estabelecida” (VEIGA-NETO, 2003, p.209). Constatamos que ainda é possível 
observar fragilidades nessas relações, pois o intuito do programa é que o supervisor seja uma “ponte” entre a universidade 
e a escola, não que ele seja o único responsável pela formação do(a) pibidiano(a) na escola. Esses são alguns desafios que 
se apresentam tanto na iniciação à docência quanto na coformação universidade/escola.

Palavras-chave: Pibid. Iniciação à Docência. Coformação. Universidade/Escola. Ethos de formação.
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EXPERIÊNCIA E DOCÊNCIA: UMA PROPOSTA DE 
INVESTIGAÇÃO

Alissara Zanotelli1

Angélica Vier Munhoz2

O presente resumo está relacionado ao estudo que vem sendo realizado na dissertação de mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino da Univates, iniciado em 2016, com apoio da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Nível Superior (Bolsa PROSUP/CAPES). O referido trabalho também está vinculado ao Grupo de Pesquisa Currículo, 
Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates), que busca investigar o currículo, seus movimentos e atravessamentos em 
espaços escolares e não escolares. O projeto de dissertação está em andamento, e vem buscando estudar autores como 
Walter Benjamin, Giorgio Agamben, Jorge Larrosa e seus comentadores, a fim de poder percorrer seus escritos no que 
se refere à “experiência”, tema abordado na referida proposta de pesquisa.

Assim, tal estudo se desenvolve no sentido de aproximar-se da noção de experiência trazida pelos já referidos 
autores e problematizá-la em um espaço de formação docente, com a intenção de perguntar: De que modo nos expomos 
à experiência, em meio à formação docente? Como produzir/potencializar experiências nesse território da formação 
docente, por meio de narrativas e coleções?

Contudo, tal questão também solicita outros desdobramentos: Qual a medida da experiência? Ou então, o que é 
experiência e com o que ela se relaciona? Que efeito tem a experiência diante da formação destes profissionais chamados 
docentes? Em que território habita a experiência? Como fazer formação em docência a partir da lógica da experiência? 
Essas perguntas auxiliam na problematização do tema de pesquisa, uma vez que seus objetivos e questionamentos não 
estão findados.

Ao percorrer os escritos acerca da experiência, entende-se que para Larrosa (2016, p. 28) a experiência é algo que 
“[...] ao nos passar, nos forma e nos transforma”, ou seja, está relacionada ao sujeito, não somente no que o sujeito produz 
como objetos, mas o que ele vive e coloca de vida em suas criações. Ainda, Benjamin (2012, p. 14) nos diz que “[...] a 
força da estrada do campo é uma se alguém anda por ela, outra se a sobrevoa de aeroplano. Assim é também a força de 
um texto, uma se alguém o lê, outra se o transcreve”. Nas palavras de Benjamin podemos perceber que se nos reportarmos 
à experiência na docência, é provável dizer que ela se produz correlacionada à vida do sujeito docente, sendo que se torna 
indissociável a relação sujeito-docência-experiência.

Os procedimentos metodológicos tomados para o desenvolvimento desta pesquisa se pautam em duas noções 
benjaminianas: colecionador e narrativas. Para Benjamin (2012a, 2012b), o colecionador tem a função de elevar o valor 
das coisas, que por vezes são consideradas sem utilidade; toma para si o que é necessária à sua própria existência, captura, 
coleciona em meio a vida. As narrativas (BENJAMIN, 2012a, 2012b) – orais, escritas, gravadas – possibilitam criação, 
pois não requerem explicação, narram a experiência dos acontecimentos. Nesse sentido, a partir de experimentações 
curriculares desenvolvidas em sala de aula com uma turma de Pedagogia, as noções descritas serão colocadas em 
operação, de modo a experienciar este movimento da experiência no próprio currículo. As produções desses encontros, 
que acontecerão durante o semestre de 2017/A, serão utilizadas como dados da pesquisa, a partir dos quais a pesquisadora 
construirá a sua própria coleção de narrativas. Tais narrativas adentrarão tanto as indagações que surgirem no decorrer 
das experimentações curriculares, como os referenciais estudados na dissertação.

Tal relação entre sujeito-docência-experiência implica colocar-se em diálogo, pensar sobre o que nos move e 
nos atinge enquanto docentes, discentes, sujeitos sociais, a fim de que possamos compreender nossa experiência e fazer 
escolhas quanto a vida que queremos, quanto à docência que exercemos. Para isso, o projeto de dissertação se movimenta 
no espaço da sala de aula, na formação de professores, a fim de poder, juntos, pensar em ações que potencializem a 
experiência e a criação.

1 Mestranda em Ensino pelo Centro Universitário UNIVATES, Bolsista Prosup/CAPES; zanotellialissara@gmail.com
2 Doutora em Educação (UFRGS), Docente do Centro Universitário UNIVATES, angelicavmunhoz@gmail.com
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APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NAS DIFERENTES 
CULTURAS: CHINA X BRASIL

Mariana Lima Duro1

Jaqueline Molon2

Introdução
A aprendizagem e o desenvolvimento da matemática nas diferentes culturas possibilitam a evolução humana. A 

aprendizagem humana é um processo de transformação que ocorre ao mesmo tempo em cada indivíduo e no mundo 
(DORNELES et al.), mas esse conceito pode ser diferente de acordo com a concepção teórica adotada (MOREIRA, 
1999; FONTANA, 1997). Pode-se dizer que é função da aprendizagem incorporar a cultura para poder fazer parte 
dela (POZO, 2002). Dessa forma, o contexto do ensino dessa área deve estar vinculado ao conceito de aprendizagem 
que gerencia o ato de ensinar. Assim, não se pode pensar em um único conceito de aprendizagem, já que os diferentes 
contextos sociais e culturais sofrem transformações que podem ter compreensões distintas. 

No mundo, em se tratando da aprendizagem de matemática, destacam-se países que lidam de maneira distinta. Na 
China, por exemplo, a matemática é desenvolvida nas crianças desde muito pequenas, ainda antes da idade escolar (que 
inicia aos 5 anos). No Brasil, essa disciplina é tratada com acentuado descaso, mesmo tendo reconhecida importância e 
utilidade em todas as fases da vida. Por ser considerada de difícil compreensão, muitas vezes só passa a ser formalizada na 
escola e traz consigo o estigma de “conteúdos inatingíveis”.

Objetivos e Metodologia
Este trabalho relata uma pesquisa em andamento que compara a maneira com que a aprendizagem de Matemática 

é tratada na China e no Brasil e de que forma ela se reflete em avaliações internacionais. Trata-se de uma pesquisa de 
cunho totalmente teórico bibliográfico, cujo objetivo é aprofundar as discussões sobre as defasagens em aprendizagem 
de Matemática no Brasil quando comparado a países como a China. Ela não requer coleta de dados como uma pesquisa 
de campo, mas proporciona um espaço para discussão e autoanálise frente aos desafios impostos quanto à aprendizagem 
da Matemática no Brasil.

Referencial Teórico e Análise de Dados - As diferenças culturais na escola e a aprendizagem de matemática na China 
e no Brasil

As definições de aprendizagem partem de três grandes teorias: empirista, racionalista e construtivista interacionista. 
Para a corrente empirista, sugerida por John Locke e difundida por Skinner, a experiência seria única fonte de conhecimento 
(HESSEN, 2003), não dependendo de aspectos decorrentes de estruturas biológicas inatas. Ao nascer, o indivíduo é uma 
“tábula rasa” e todo o conhecimento futuro proverá do meio físico ou social (BECKER, 2008); o desenvolvimento é o 
resultado de aprendizagens acumuladas e a aprendizagem vinculada a um comportamento.

Em oposição ao empirismo, o racionalismo tira do meio a responsabilidade pelo conhecimento e insere no próprio 
sujeito, como fator inato. Uma teoria sustentada pelo racionalismo é a Gestalt, originada por Max Wertheimer, Wolfgang 
Köhler e Kurt Koffka (HERGENHAHN; OLSON, 1993), que acredita que a aprendizagem se dá por meio de insights, 
ou seja, de súbitas percepções de relações (MOREIRA, 1999); o desenvolvimento é biologicamente determinado 
(FONTANA, 1997).

O construtivismo interacionista que surgiu no século XX com Jean Piaget, na Suíça, contradiz as duas teorias 
descritas acima propondo que a aprendizagem ocorre a partir da interação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, 
segundo lógicas próprias a cada etapa de sua vida. Piaget destaca que o desenvolvimento (processo espontâneo) está 
subordinado à aprendizagem (processo provocado). Outra forte corrente construtivista foi desenvolvida por Lev Vygotsky 
(sócio-construtivismo), que valoriza o processo sócio-histórico interno, ativo e interpessoal (NEVES; DAMIANI, 2006).
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Além das correntes teóricas, os aspectos culturais podem ser determinantes para a aprendizagem de matemática, 
inclusive pela maneira como é encarada em termos políticos e sociais. Para examinar como se dá o desempenho em 
matemática em diferentes países, temos como base algumas avaliações internacionais como o PISA (Progrmme for 
International Student Assessment), o programa internacional que melhor mensura a qualidade educacional de cada país 
participante (SESI, 2011).

O PISA é uma avaliação trienal realizada com estudantes de 15 anos de idade (independente de sua escolaridade), 
que pode ter seu foco voltado para leitura, matemática ou ciências. É realizada em 30 países, sendo promovida pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), organização que visa o melhoramento de 
políticas nas áreas econômicas e sociais, incluindo a educação. O Brasil é o 60º colocado entre 76 países listados no mais 
recente ranking de educação da OCDE (2016), já a China tem suas quatro cidades participantes dentre os dez melhores 
escores nessa avaliação. 

Um importante fator desse resultado está pautado na valorização da educação na cultura chinesa. Para isso, o 
esforço individual nos estudos é considerado mais importante do que o talento pessoal. Essa perspectiva revela um 
foco empirista da aprendizagem, focando no objeto externo ao sujeito a possibilidade de sucesso escolar. Na China, em 
geral, o ensino de matemática está focado na repetição variada e memorização do conteúdo, os métodos de avaliação são 
variados e estimulam diferentes formas de resolver problemas; aprender e praticar são vistos como fatores indissociáveis. 
Entretanto, o sistema educacional de Xangai (maior cidade da China) apresentou o nível educacional mais elevado do 
mundo, focando o ensino no raciocínio crítico dos alunos; atividade tipicamente de foco construtivista.

Semelhante ao que tem acontecido em Xangai, no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
sancionada em 1996, trouxe importantes reflexões sobre novas formas de relacionar os conteúdos. Entretanto, essa nova 
perspectiva dificilmente vem sendo efetivamente praticada, muitas vezes, pela falta de profissionais qualificados, outras 
vezes, pela estrutura educacional deficitária. Embora muito se vê de práticas inovadoras, observa-se uma prática efetiva 
de base empirista, mas desvalorizada socialmente, o que contribui para os resultados diferentes aos obtidos pelos países 
asiáticos. 

Discussão Sobre os Resultados Alcançados até o Momento
É fundamental compreender de que forma os países que apresentam melhor desempenho em matemática trabalham 

seus conceitos em sala de aula. Nesse sentido, o PISA não só destaca esses países como também fornece evidências que 
antecipam possíveis problemas de aprendizagem em cada um dos países. 

Verificou-se que os conhecimentos sobre a aprendizagem, seja através de diferentes modelos epistemológicos 
(empirista, racionalista ou construtivista), seja por características culturais têm sido discutidos; entretanto, ainda há 
diversas questões a serem respondidas, por exemplo: Como potencializar o aprendizado de matemática das crianças? 
Que modelo de aprendizagem seria mais adequado para prover aprendizagem de matemática? Que fatores influenciam 
diretamente no desempenho matemático dos estudantes nos diferentes países?

Essas lições de Xangai mostram que mesmo em países territorialmente extensos e, portanto, culturalmente 
complexos, afastar-se do modelo tradicional empirista pode ser um passo importante para o sucesso em matemática. 
Assim, é fundamental refletir acerca da aprendizagem nas diferentes culturas e esses aspectos devem ser considerados na 
formação inicial e continuada dos professores.
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UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA 
PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO E DA EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA EM CURSOS DE LICENCIATURA

Vanessa Pederiva1

Aline Diesel2

Silvana Neumann Martins3

Jacqueline Silva da Silva4

Este estudo, vinculado à pesquisa intitulada Mestrados para a Formação de Docentes: Um Lócus de (re) Construção 
e de Aprendizagem, dos programas de Pós-Graduação em Ensino e em Ensino de Ciências Exatas, desenvolvida no 
Centro Universitário UNIVATES, teve como objetivo verificar de que forma os cursos de Licenciatura, a partir da 
utilização de estratégias de ensino norteadas por metodologias ativas, promovem a formação de docentes protagonistas 
e empreendedores.

O estudo segue uma abordagem qualiquantitativa, em que se utilizou como instrumento de coleta de dados um 
questionário aplicado aos formandos de quatro cursos de licenciatura da IES investigada. Os dados foram analisados a 
partir da técnica da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2012).

O referencial teórico ancorou-se nos estudos de Silva (2011) no que diz respeito ao protagonismo, nos saberes de 
Dolabela (2008) e Martins (2010), que abordam a temática da educação empreendedora, e em Moreira (2011), Dewey 
(1978) e Freire (2011), os quais sustentam os pontos basilares das metodologias ativas de ensino.

Por metodologias ativas, entende-se como as estratégias utilizadas pelos professores a fim de desenvolver a 
autonomia do estudante. Por protagonismo, entende-se como um princípio que percebe o aluno como ator principal no 
seu processo de ensino e de aprendizagem e que, a partir de suas competências, é capaz de produzir e transmitir os seus 
conhecimentos. Já por empreendedorismo, entende-se como a busca pela inovação, em que se sugere diferentes formas 
de trabalhar no campo de atuação profissional, sendo que o professor empreendedor busca formar indivíduos criativos e 
inovadores, tanto na vida pessoal quanto profissional.

Como resultados desse estudo, evidenciou-se que o aluno desenvolve seu protagonismo e seu espírito empreendedor 
com maior destaque a partir da utilização de estratégias de ensino norteadas por metodologias ativas, por parte dos 
docentes dos cursos de licenciatura investigados. Além disso, constatou-se também que as disciplinas dos estágios 
curriculares, por serem mais práticas, despertaram a autonomia nos estudantes, fazendo com que eles desenvolvessem 
uma postura empreendedora no trabalho que desenvolvem nas escolas, para e com os seus alunos.

Considerando que este estudo direciona-se aos estudantes dos cursos de licenciatura, é importante os professores 
universitários instigarem os seus alunos, futuros professores, a terem uma postura protagonista e empreendedora, pois 
estes poderão adotar essa metodologia em suas salas de aula na educação básica, sendo assim formadores de sujeitos mais 
autônomos.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Protagonismo. Empreendedorismo. Cursos de Licenciatura.
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A INTERTEXTUALIDADE NA ESCRITA ARGUMENTATIVA 
DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO – UM TRABALHO 

PAUTADO PELA LINGUÍSTICA DO TEXTO E PELA 
PESQUISA-AÇÃO

Patricia dos Santos1

Vaima Regina Alves Motta2

O presente trabalho refere-se, especialmente, aos resultados da dissertação de mestrado “A intertextualidade na 
produção escrita de estudantes do ensino médio – a Linguística do Texto e a Pesquisa-ação na escola”, que foi desenvolvida 
durante os meses de junho a outubro de 2015, em uma escola da Rede Pública Estadual da cidade de Santa Maria-RS. 
A pesquisa aconteceu em sala de aula, sob a forma de oficinas de produção textual, e investigou a intertextualidade na 
escrita de gêneros textuais argumentativos de alunos da escola básica.

Nesse sentido, a pesquisa teve por objetivo geral investigar se estudantes de Ensino Médio utilizavam a 
intertextualidade em produções textuais do campo argumentativo, articulando-a ao seu ponto de vista. Já os objetivos 
específicos foram: a) verificar se o ensino e produção de textos, de acordo com os princípios da Linguística do Texto, 
favoreceram o processo de ensino/aprendizagem em sala de aula; b) investigar se embasamentos do Process Writing 
contribuíram para o desenvolvimento de competências

na produção escrita de estudantes da Educação Básica; c) averiguar a pesquisa-ação como possível suporte 
metodológico nas aulas de Língua Portuguesa, a fim de viabilizar avanços na competência textual dos referidos estudantes.

Nesse viés, o objetivo deste resumo é apresentar os resultados da pesquisa, referentes ao uso do fator de 
intertextualidade, a partir das análises dos textos produzidos pelo sujeito de pesquisa, além de evidenciar a teoria de base, 
o enquadramento de trabalho e a metodologia de pesquisa utilizados para o tratamento do texto, em sala de aula, na 
referida dissertação.

O referencial teórico do trabalho mencionado pauta-se, respectivamente, na Linguística do Texto, a partir de 
Marcuschi (2012), Fávero & Koch (2012), Koch & Elias (2012) e Koch, Bentes & Cavalcante (2012); no Process Writing, 
com base em White & Arndt (1991); na perspectiva de gêneros textuais de Dolz & Schneuwly (2004) e na Teoria Sócio-
histórica, de Vygotsky (2007).

Assim, destacamos que a Linguística do Texto possibilita que as atividades de Língua Portuguesa e de Produção 
Textual, em sala de aula, sejam teórico-práticas, visto que a teoria reconhece os sujeitos como ativos na linguagem e, 
também, porque viabiliza interação e reflexão no que concerne à escrita e à reescrita de textos, tanto em relação ao 
professor quanto em relação aos discentes.

Em relação ao Process Writing, pontuamos que foi o enquadramento, a filosofia de trabalho utilizada por nós para 
a realização da prática docente com a produção de textos, na escola, pois é uma abordagem do processo de escrita que 
prevê etapas na constituição do texto e colaboração entre todos os envolvidos no processo.

No que tange à perspectiva de gêneros textuais adotada para a dinamização da pesquisa, escolhemos a abordagem 
da Escola de Genebra, a partir de Dolz & Schneuwly, alicerçada por agrupamentos de gêneros, uma vez que viabilizou 
o trabalho, em sala de aula, especialmente no que tange às tipologias e aos gêneros textuais argumentativos produzidos 
pelos participantes das oficinas: redação do ENEM, artigo de opinião e carta aberta.

Já em relação ao Sociointeracionismo, de Vygotsky, evidenciamos que foi fundamental para balizar o trabalho de 
ensino e aprendizagem com os discentes, haja vista que respalda a prática realizada a partir dos conceitos de interação, 
mediação, zona de desenvolvimento proximal e internalização.

1 Universidade Federal de Santa Maria, Doutorado em Letras, patriciasantosjj84@gmail.com
2 Professora Doutora, Universidade Federal de Santa Maria, vaimamotta@gmail.com
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Referente à metodologia utilizada, destacamos que a escolha pela Pesquisa-ação como metodologia de pesquisa 
para a inserção na escola de Educação Básica privilegiou a coparticipação entre os sujeitos envolvidos e possibilitou, 
também, a corresponsabilidade na busca por avanços na (re)escrita de textos durante as oficinas.

A análise de dados é composta, neste estudo, por dois textos escritos pelo “Estudante Z”, nosso sujeito de pesquisa: 
o texto diagnóstico, produzido na primeira oficina de produção textual, em 25 de junho de 2015, e pela escrita final da 
carta aberta, texto escrito na última oficina, em 29 de outubro de 2015.

Acerca das análises efetuadas nas produções textuais do sujeito de pesquisa, pontuamos que os critérios nas 
categorias de análise foram elaborados pelas pesquisadoras, autoras da referida pesquisa, com base, principalmente, em 
Koch, Bentes & Cavalcante. Nesse sentido, construímos quadros ilustrativos que serviram de referencial para analisarmos 
o registro ou não de intertextualidade(s) utilizadas nos textos escritos pelo “Estudante Z”.

Sobre os resultados, destacamos que os objetivos foram alcançados, uma vez que houve aprimoramento do processo 
de escrita dos participantes das oficinas de produção textual – especificamente de nosso sujeito de pesquisa – e que houve 
avanços na aquisição do referido fator de textualidade, ou seja, os estudantes utilizaram a intertextualidade no intuito de 
articular seus pontos de vista aos textos argumentativos produzidos.

Palavras-chave: Produção Textual. Intertextualidade. Ensino Médio.
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: 
CONTRIBUIÇÕES DA ATUAÇÃO NO PIBID

Deborah Breda da Silva1

Natanael Castoldi2

Jacqueline Silva da Silva3

Silvana Neumann Martins4

Introdução: Percebe-se que o ensino tradicional tem sido colocado em xeque e cada vez mais tem-se buscado 
profissionais da educação com perfis diferenciados, que rompam com a barreira de um ensino “duro” e pré-moldado 
e atuem de forma a assumir uma postura sensível e protagonista, que instigue o aluno a participar de forma ativa nos 
seus processos de aprendizagem. Para tanto, é preciso repensar a formação desses professores, reestruturando os projetos 
pedagógicos a fim de favorecer a construção desse profissional com perfil inovador. O Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) configura-se em uma ferramenta que permite que o professor se experimente em sala 
de aula, que conheça o contexto no qual sua escola e seus alunos estão inseridos, possibilitando uma atuação dinâmica 
e compromissada. Objetivo: Investigar as contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) da Univates, no que diz respeito à formação de docentes com um perfil diferenciado. Referencial teórico: A 
formação trata-se de um fenômeno complexo e variado, visto que compreende um aspecto subjetivo, o desenvolvimento 
pessoal, e um aspecto objetivo, o desenvolvimento de uma função social (GARCIA, 1999). Referindo-se à formação 
inicial de professores, é necessário relacionar o perfil pessoal deste docente e sua função social no contexto no qual 
está inserido, a fim de possibilitar uma atuação profissional que não se restrinja a ministrar aulas (FELÍCIO, 2014). 
De acordo com Garcia (1999), as experiências vivenciadas nos momentos de aprendizagem permitem a melhoria das 
competências e conhecimentos. Assim, evidencia-se a importância da atuação no PIBID, uma vez que essa vivencia 
permitirá ao professor adquirir “bagagem” nas práticas de ensino e aprendizagem, de forma que possa intervir e melhorar 
a qualidade da educação de seus alunos. O PIBID objetiva contribuir na formação inicial de professores com a oferta de 
bolsas de iniciação à docência, antecipando a aproximação entre teoria e prática ao longo do processo de formação inicial 
(BRASIL, 2010). Metodologia: Este estudo possui uma abordagem qualitativa, tendo como sujeitos quatro mestrandos, 
dois do Programa de Pós-Graduação em Ensino e dois do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas. 
Ao longo da sua formação inicial, esses mestrandos atuaram como bolsistas do PIBID. A escolha desses sujeitos deu-se 
em virtude de este estudo integrar uma pesquisa maior, intitulada “Mestrados para a Formação de Docentes: um lócus 
de (re)construção e de aprendizagem”, a qual tem como objetivo investigar as contribuições dos cursos de licenciatura e 
dos Programas de Pós-Graduação da Instituição aos quais estão vinculados no que se refere à formação de profissionais 
da educação com perfis diferenciados. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com seis 
perguntas norteadoras envolvendo as temáticas: formação inicial, metodologias ativas e contribuições do PIBID. Após, 
foram realizadas as transcrições das gravações e a categorização e análise dos dados. O tratamento das informações 
seguiu as orientações da Análise Textual Discursiva (ATD). Análise de dados: Com a análise das falas dos entrevistados, 
pôde-se perceber que o PIBID permite que o licenciando vivencie a prática docente. A experiência de atuação no PIBID 
possibilitou relacionar a teoria da graduação com a prática de ministrar aulas. O PIBID, ao aproximar-se dos cursos de 
licenciatura, estimula que o licenciando desenvolva protagonismo, criatividade, capacidade de inovação e busque formas 
alternativas de potencializar e motivar a aprendizagem de seus alunos. Em relação aos significados atribuídos pelos ex-
bolsistas do programa destacam-se: a importância da vivencia para a construção da identidade do professor; a relação 
entre teoria e prática e a problematização; e a aprendizagem e a desacomodação, fazendo-os buscarem métodos ativos 
e inovadores de ensino-aprendizagem. Resultados: O PIBID possibilitou a aproximação dos licenciandos da docência, 

1 Centro Universitário Univates, Curso de Nutrição, FAPERGS, de_breda@hotmail.com
2 Centro Universitário Univates, Curso de Psicologia, natanael.castoldi@univates.br
3 Centro Universitário Univates, Curso de Pedagogia, jacqueh@univates.br
4 Doutora em Ensino, Centro Universitário Univates, smartins@univates.br
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da aplicação da teoria e ao direcionar um olhar diferenciado para a qualificação da formação inicial de professores. Os 
resultados evidenciam que as formas de aprender afetam diretamente nas formas de ensinar, isto é, quanto mais ativa e 
motivadora for a forma de aprendizagem do professor, mais ativo, facilitador e inovador será o seu método de ensino. 

Palavras-chave: PIBID. Formação Inicial. Professores. Ensino. Aprendizagem.
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O CORPO HUMANO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: O LIVRO 
DIDÁTICO EM FOCO

Yuri Jorge Almeida da Silva1

Louriane da Silva Nunes2

Jackson Ronie Sá da Silva3

O corpo é uma estrutura que carrega símbolos, sendo estes uma representação numa sociedade que constantemente 
está em transformações de ideias e discursos dos mais variados. Dentre os materiais pedagógicos que são utilizados para 
o desenvolvimento de conteúdos relacionados com o tema corpo humano, estão os livros didáticos, sendo estes um 
dos mais adotados por professores nas escolas da rede pública. Porém, esse recurso didático pode apresentar ideias do 
corpo impregnadas de biologismo (aspectos relacionados às características biológicas). Com base nisso, esta pesquisa 
buscou descrever os discursos, as ideias e as representações sobre o tema “corpo humano” inscritos em livros didáticos 
de Ciências das séries iniciais utilizados em escolas públicas de São Luís – MA. Ilha et al. (2013) apontam que o 
livro didático se configura um dos mais importantes recursos de apoio curricular, influenciando de maneira constante e 
decisiva o desenvolvimento dos temas relacionados ao corpo humano. Oliveira (2009) argumenta que as compreensões 
que os alunos têm sobre o mundo são construídas por eles desde o início de sua formação e este vem para as salas de 
aula em que são inseridos conceitos científicos no processo ensino-aprendizagem. Assim, esta pesquisa, que é cunho 
qualitativo e do tipo documental, “utiliza documentos objetivando extrair dele informações, ele o faz investigando, 
examinando, usando técnicas apropriadas para seu manuseio e análise” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUIDANI, 2009, 
p. 4). Adotaram-se os pressupostos teórico dos Estudos Culturais para problematização dos resultados. Os Estudos 
Culturais, dentro dessa perspectiva, buscam entender a diversidade inserida em cada cultura e suas multiplicidades e 
complexidades (WORTMANN, 2007) se tornam peça chave na discussão deste tema por se constituir num conjunto 
de abordagens, problematizações e reflexões situadas nas diversas áreas do conhecimento, com o intuito desmistificar/ 
(re) significar conceitos, principalmente os advindos da cultura. Para realização da investigação, foram catalogados dez 
livros didáticos, adquiridos em três escolas públicas, que passaram por análise e categorização de trechos e imagens 
sobre o tema corpo humano. Primeiro foi realizada uma leitura superficial do material e posteriormente uma segunda 
leitura de maneira minuciosa, analisando o conteúdo a fim de reconhecer as representações de corpo presentes nos 
livros. Em seguida, foi realizada a categorização dos dados coletados nesses livros didáticos, sendo catalogados trechos e 
imagens que se referiam ao corpo humano. Esse corpus investigativo foi dividido em duas categorias principais, “Corpo 
Biológico e Corpo Cultural”, com base no objetivo da pesquisa. Ao fazer uma segunda análise desse material surgiram, 
dentro dessas categorias, subcategorias sendo as seguintes: Corpo Biológico – Corpo Anatômico-Fisiológico – o corpo é 
apresentado de forma segmentada, dividida, criando a ideia de que um membro não depende de outro para funcionar; 
Corpo Saúde - no qual há uma valorização do corpo saudável nos livros, sendo objeto de cuidado, de limpeza, atlético e 
bem alimentado; e Corpo Sexual e Reprodução - é enfatizado que uma das principais funções do corpo é a reprodução dos 
indivíduos. Em Corpo Cultural – Corpo Sexualidade e Gênero – as questões de gênero são produzidas e apresentadas as 
crianças pelos livros didáticos através de corpos infantis imersos em brincadeiras e atividades recreativas e em imagens 
com mulheres exercendo atividades antes designadas como masculinas; Corpo Etnia - os corpos apresentados pelos livros 
possuem características fisionômicas diversas, representando a diversidade étnica brasileira, além de apresentar índios 
e negros como figuras centrais para introdução ou questionamento dos temas em seus capítulos; e Corpo Estético – os 
temas beleza e busca por um corpo perfeito, impostos pela mídia, são problematizados por alguns livros. Percebe-se 
que nos livros a categoria que tem maior destaque é o Corpo Biológico, sendo vinculadas abordagens do corpo pela 
Fisiologia, Anatomia, Saúde e Nutrição, valorizando, desse modo, o saber científico. Os aspectos culturais sobre o corpo 
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humano também são apresentados, mas com pouco destaque, sendo observados na maioria dos livros através das imagens. 
Aspectos ligados a gênero e sexualidade, etnia e beleza são os principais tópicos dessa categoria. Cabe destacar que o 
conteúdo “Corpo Humano” está inserido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como conhecimento específico 
o ensino de Ciências Naturais no eixo “Ser Humano e Saúde”, bem como nos temas transversais, sendo contemplados em 
quatro eixos temáticos: “Pluralidade Cultural”, “Saúde”, “Orientação Sexual” e “Ética”. Tais eixos apresentam objetivos 
específicos para que os alunos do ensino fundamental sejam capazes de compreender essas dimensões de aprendizagem 
sobre o corpo ao término. Assim, os estudantes devem “conhecer o próprio corpo e dele cuidar valorizando e adotando 
hábitos saudáveis como um os aspetos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à saúde 
coletiva” (BRASIL, 1998, p. 7). Com isso, pode-se afirmar que os conhecimentos sobre o corpo humano para os alunos 
do ensino fundamental deveriam ir além de saberes biológicos, contemplando um saber social e cultural, levando dessa 
maneira estes estudantes a terem uma intimidade com seu próprio corpo, podendo conhecê-lo para melhor cuidar e 
posicioná-lo na sociedade em que vivemos, respeitando suas diferenças e as das pessoas a sua volta.

Palavras-chave: Corpo humano. Ensino de Ciências. Livros didáticos. Pesquisa documental.
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TECNOLOGIAS PARA ENSINAR MATEMÁTICA NOS 
ANOS INICIAIS: O DESENVOLVIMENTO DO PROFESSOR 

NUMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
ANCORADA NA PRÁTICA 

Lucy de Alcântara1

Maria Madalena Dullius2

Susana Carreira3

Introdução
O processo formativo do professor é inconcluso, não se encerra no final da formação inicial, porque é a partir daí 

que inicia o seu exercício profissional. O professor é o sujeito formador do seu desenvolvimento profissional, um processo 
que leva tempo, é complexo e pode ser influenciado por vários fatores, dentre eles, o ambiente de trabalho e os momentos 
de formação. A presente pesquisa se desenvolveu em um ambiente de formação continuada de professores para o uso 
de tablets no ensino da Matemática. O objetivo do estudo foi verificar como decorre a trajetória de desenvolvimento de 
professores que utilizam tecnologias nas aulas de Matemática. Especificamente, procurou-se: identificar o que motivou 
os professores a buscarem o curso de formação continuada; desenvolver uma formação continuada ancorada na prática, 
baseada na relação de mentoring; interpretar os acontecimentos críticos como indicadores na trajetória do desenvolvimento 
do professor na inserção das tecnologias.

Referencial Teórico
O desenvolvimento das tecnologias digitais tem se baseado nas características e necessidades da sociedade, e 

ao mesmo tempo provoca impasse para a educação que apresenta dificuldade para acompanhar tal desenvolvimento, 
enquanto os alunos são cada vez mais seus usuários fora da escola. A construção do conhecimento e o fortalecimento 
de uma prática que aproxime professores e alunos, preparando-os para o enfrentamento aos desafios impostos, podem 
ocorrer em ambientes de cursos de formação continuada. Para Bittar (2006, p. 11), “[...] a verdadeira integração das 
tecnologias somente acontecerá quando o professor vivenciar o processo, ou seja, quando a tecnologia representar um 
instrumento importante de aprendizagem para todos, inclusive e, sobretudo, para o professor, afinal somos reflexo de 
nossa aprendizagem”. Não é possível dissociar a formação formal (acadêmica) da experiencial. Para Macedo (2005, p. 50), 
“Uma coisa é o professor aprendendo, refletindo em um contexto de formação continuada com seus colegas e formadores, 
pesquisando na internet, estudando um texto, preparando uma aula; outra coisa é ele dando aula e aprendendo durante ela 
ou em função dela”. Nesse viés, apresentamos a proposta de uma formação ancorada na prática, na qual foi possibilitado 
o acompanhamento dos formadores aos professores no decorrer das sessões do curso, no planejamento e na execução 
das aulas nas escolas. Buscou-se desenvolver uma relação que a pesquisa sobre formação de professores tem designado 
por mentoring. Segundo Amado (2007), essa relação pode acontecer naturalmente entre duas pessoas ou pode ser uma 
estratégia planejada. Mas, num contexto de formação, “pode e deve ser planejada para alcançar determinados objetivos 
previamente definidos” (AMADO, 2007, p. 179).

Metodologia
Para atender aos objetivos da pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa que se caracterizou como um estudo 

de caso. A opção metodológica e o objetivo da pesquisa levaram a estabelecer procedimentos de coleta de dados (entrevistas 
semiestruturadas, observação participante, diário de bordo, recolha documental) que permitiram à pesquisadora estudar 
os fatos em seu ambiente natural, interpretando ou buscando dar sentido aos fenômenos em termos dos significados 

1 IFMT - Brasil, lucy.alcantara@pdl.ifmt.edu.br
2 Centro Universitário UNIVATES - Brasil, madalena@univates.br
3 Universidade do Algarve, UIDEF (Instituto de Educação, Universidade de Lisboa) - Portugal, spcarreira@hotmail.com
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que as pessoas lhes conferem (RICHIT, 2014). Foram convidadas duas professoras participantes do curso de formação 
intitulado “O uso de tablets nas aulas de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, com a duração de 
40 horas, que aconteceu no Centro Universitário UNIVATES, entre agosto de 2014 e maio de 2015. Ambas foram 
acompanhadas e observadas durante quatro meses, tanto no ambiente do curso, quanto no planejamento e na realização 
das aulas em que utilizaram os tablets com os seus alunos. Foram construídos dois casos: o caso Melissa e o caso Cristina. 
Os nomes adotados no estudo são fictícios e foram sugeridos pelas professoras pesquisadas. A Professora Melissa foi 
acompanhada e observada em cinco sessões do curso, quatro planejamentos e quatro aulas na escola com os seus alunos 
do terceiro ano. Já a Professora Cristina foi acompanhada e observada em cinco sessões do curso, um planejamento e três 
aulas desenvolvidas com os seus alunos do Magistério, na Disciplina Didática da Matemática.

Apresentação e Análise dos Dados
A Professora Melissa tem formação em Pedagogia e atua há sete anos no magistério, sempre com os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. Afirmou que já havia participado de outras formações, mas nenhuma em tecnologias. Além 
dos tablets, outro motivo na busca pela formação foi a Matemática. Melissa expôs as suas limitações nesse componente 
curricular, revelando as suas dificuldades desde aluna, as quais, de certo modo, se refletem na sua prática, enquanto 
professora. No decorrer das sessões do curso se destacou pela criatividade e a capacidade de relacionar os aplicativos 
com atividades práticas, indicando um consolidado conhecimento pedagógico. Durante os planejamentos e execução das 
aulas, juntamente à formadora, buscou integrar o tablet de modo dinâmico na sua sala de aula e foi adquirindo crescente 
segurança em relação ao uso da tecnologia e aos conteúdos matemáticos. A professora assegurou que, quando iniciou a 
utilização dos tablets nas suas aulas, se sentiu insegura, mas, no decorrer do percurso, foi avançando e se sentiu mais segura 
para fazer as abordagens. Em relação ao acompanhamento, a professora comentou que a nossa presença foi importante 
na sua caminhada e ressaltou a necessidade de reformulação em alguns modelos de formação.

A Professora Cristina é formada em Ciências com habilitação em Matemática e atua no magistério há vinte anos. 
Buscou essa formação com o intuito de saber um pouco mais sobre o tablet e, principalmente, porque era dirigida para os 
Anos Iniciais. Almejava, por meio da formação, apropriar-se de conhecimentos para poder contribuir com os seus alunos 
do Magistério, como um modo de incentivar a inserção das tecnologias nas suas futuras práticas. No decorrer das sessões 
do curso, concentrava-se no funcionamento do tablet e nos aplicativos, indicando o interesse mais acentuado nos recursos 
do aplicativo do que nas tarefas que o relacionavam com o conteúdo, encarando a construção de tarefas ou de propostas 
didáticas como algo natural, habitual e comum na sua prática (sobretudo dada a sua intervenção na formação inicial de 
professores). No planejamento optou em utilizar as atividades proposta no curso de formação e no desenvolvimento 
das aulas demonstrou muita segurança. Confidenciou que no início se sentiu insegura, mas assegurou que ao final da 
terceira aula já se sentia mais confiante, pois constatou que dera tudo certo. Afirmou que nosso acompanhamento fez a 
diferença quando integrou as tecnologias nas suas aulas, pois planejarmos juntas possibilitou-lhe outro olhar em relação 
ao desenvolvimento da aula e destacou a nossa presença e o nosso apoio na sala de aula.

Resultados Alcançados
Os resultados do estudo revelam que o modelo de formação ancorada na prática, que foi realizado neste curso, 

está claramente relacionado com o sucesso obtido pelas duas professoras participantes na sua prática pedagógica com 
tecnologias. Os dois casos revelam, igualmente, que é essencial para o conhecimento do professor sobre o uso da tecnologia, 
que ele verifique, na realidade da sala de aula, as aprendizagens, as atitudes e as capacidades dos alunos quando realizam 
atividades com recurso às mesmas. Em relação ao mentoring, a estratégia de acompanhamento adotada no nosso modelo 
de formação, concluiu-se que se revelou uma válida e promissora estratégia com fortes potencialidades na formação 
continuada e não apenas na inicial, em que é mais conhecida e aceita. O mentoring tem na sua gênese a ideia de construir 
em conjunto, de compartilhar saber e de aprender com o outro, e neste estudo, funcionou como ferramenta de construção 
do conhecimento e do desenvolvimento profissional das duas professoras pesquisadas.

Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Matemática. Tecnologias. Mentoring.
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FORMAÇÃO E DOCÊNCIA NA LICENCIATURA EM 
GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO E O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: O INSTITUINTE E 

O INSTITUÍDO

Cláudio Rondow Moura1

Igor Barbosa Pereira2

Juliano Corti de Oliveira3

Thiago Freitas do Rosário4

Vilmar José Borges5

A presente comunicação se refere à pesquisa realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, tendo por 
universo de investigação o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e como foco seus impactos na 
formação e docência em Geografia. Para tanto, se apoia em narrativas de professores coordenadores de área e institucional; 
professores de Geografia da educação básica, atuantes como supervisores do Subprojeto Geografia, bem como alunos 
licenciandos em Geografia que atuaram como bolsistas de iniciação à docência. Considera, ainda, os impactos do referido 
Subprojeto presentes nas falas e depoimentos de alunos da Educação Básica em que foi implementado. 

Parte-se do pressuposto de que a introdução de Programas Educacionais de grande porte torna-se fundamental 
para a melhora da educação e o desenvolvimento da relação entre Universidade e Escola. Nesse quesito, elegemos como 
universo de investigação, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), criado em 2007, no 
governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que ganhou projeção por impactar diretamente o cotidiano das 
escolas e promover a valorização das licenciaturas.

O PIBID se fundamenta com base legal nas leis nº 9.394/1996; nº 12.796/2013 e no Decreto nº 7.219/2010, 
regulamentados pela Portaria nº 96/2013. Assim, em consonância com tal fundamentação, destaca um dos princípios 
da Educação Nacional, que é a valorização da experiência extraescolar. Nesse quesito, pensando a educação sob uma 
perspectiva ampla é que almejamos destacar a relevância das contribuições propiciadas pelo PIBID, traçando um paralelo 
entre o seu movimento instituinte e aquilo que realmente tem sido instituído, nas buscas por provocar mudanças no 
processo de aprendizagem dos alunos, capacitar os licenciandos estagiários, dinamizar as aulas na educação básica, além 
de contribuir com a oxigenação da prática do professor supervisor, que encontra apoio para realizar atividades maiores e 
mais complexas.

Como o Curso de Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) participou ativamente do 
Programa, transcorridos mais de quatro anos de implementação do Subprojeto Geografia, justifica-se a necessidade de 
desenvolver e socializar reflexões acerca dos principais impactos provocados com a sua implantação, na formação inicial 
de graduandos bolsistas; continuada de professores supervisores e, consequentemente, na educação básica, implícita 
e explícita nas vozes e desempenho de alunos matriculados em escolas parceiras. Este é, portanto, o propósito desta 
pesquisa: visibilizar os trabalhos e o desenvolvimento do PIBID – Geografia, contribuindo para outras reflexões.

Para tanto, apoiamo-nos nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa com a História Oral (BOM MEIHY, 
1996), visto que essa abordagem propicia técnicas e procedimentos de coleta, registro, salvaguarda, controle e estudo das 

1 Universidade Federal do Espírito Santo, licenciando em Geografia, klaudiorondow@gmail.com
2 Universidade Federal do Espírito Santo, licenciando em Geografia,igorufes@yahoo.com
3 Universidade Federal do Espírito Santo, licenciando em Geografia, juliano16_d2@hotmail.com
4 Universidade Federal do Espírito Santo, licenciando em Geografia thi.freitasrosario@hotmail.com
5 Professor Doutor, Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, vilmar.geo@gmail.com
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informações orais de sujeitos diretamente envolvidos com o processo e que se dispõem a socializá-las, mantendo um 
compromisso com o social. 

Portanto, neste trabalho, buscamos narrativas, por meio de entrevistas orais, realizadas com sujeitos diretamente 
envolvidos com o processo. Foram nossos companheiros de diálogos: a) professores coordenadores (da área de Geografia 
e Institucional); b) como professores supervisores; e, c) licenciandos bolsistas de Iniciação à Docência. Assim, em 
consonância com nossos pressupostos de pesquisa, para a realização das entrevistas utilizamos um roteiro semiestruturado. 
As entrevistas foram gravadas, transcritas e, posteriormente, devolvidas aos entrevistados para conferência, acréscimos e/
ou supressões de trechos, caso julgassem necessários e, então, cessão das narrativas para subsidiarem a pesquisa. Assim, 
nosso universo de pesquisa foi constituído por sete bolsistas de iniciação à docência, quatro supervisores de área, um 
coordenador de área e um coordenador institucional, que prontamente se dispuseram a participar da investigação.

Para além das narrativas e percepções dos sujeitos envolvidos com o processo de implementação do Subprojeto 
PIBID-Geografia-UFES e, no intuito de ampliar nossa avaliação sobre os impactos do mesmo, optamos, também, por 
ouvir alunos da Educação Básica, matriculados em Escolas onde o projeto foi implantado. Para tanto, utilizamos como 
procedimento de coleta de dados a aplicação de questionários fechados, visando extrair as impressões dos alunos da 
Educação Básica, acerca das atividades desenvolvidas pelo Subprojeto PIBID-Geografia-UFES, na sua escola.

As análises preliminares dos dados empíricos, presentes tanto nas narrativas quanto nos questionários dos 
estudantes, desvelam que os impactos positivos do Programa PIBID – Subprojeto Geografia foram muito maiores do 
que o esperado. Essa constatação se evidencia fortemente nas narrativas de professores supervisores, principalmente 
no que tange à formação continuada dos mesmos. Exemplifica nitidamente tal constatação a narrativa da professora 
supervisora Luciane, ao esclarecer que sempre foi ativa na busca por um ensino diversificado, apoiado em metodologias 
diferenciadas. No entanto, adverte que esse dinamismo em sala poderia ter sido perdido pela rotina cotidiana, até porque 
a mesma já se encontra em final de careira. Segundo suas narrativas, em momentos que se aproximam da aposentadoria, 
os docentes se deixam, muitas vezes, dominar pela ansiedade pela aposentadoria e pelo merecido descanso. Contudo, 
e ainda segundo narrativas da mesma, ensinar foi sua maior paixão e, antes que esse dinamismo fosse perdido, ela se 
considera presenteada com o envolvimento no PIBID, onde se encontrou novamente como professora ativa nas práticas 
e buscas por novas metodologias de ensino. Esse apontamento nos mostra que, além de o PIBID funcionar como um 
aprendizado para os formandos, para o professor supervisor ele pode ser uma nova janela para pensar a educação. 

Esses impactos positivos também são bastante evidenciados pelos licenciandos, bolsistas de Iniciação à Docência, 
ao destacarem, por exemplo, a importância do Programa, assinalando que é, não só conciliável com a graduação, mas 
potencializador da mesma. Nesse sentido, as narrativas dos bolsistas de iniciação à docência dialogam com os objetivos 
apresentados pelo projeto do Programa Nacional, anunciados no Art. 3º do decreto nº 7.219, onde destaca-se a necessidade 
da aproximação entre teoria e prática. Pistas e sinais desse diálogo se evidenciam ao passo que os bolsistas de Iniciação à 
Docência trazem para o cotidiano da sala de aula da Educação Básica, contribuições diferenciadas, por meio de trabalhos, 
práticas ou propostas em sintonia com o que há de mais atual nas discussões universitárias. Assim, estabelece-se uma via 
de mão dupla que aproxima Universidade da Escola de Educação Básica. Essa constatação se desvela à medida que vários 
bolsistas destacaram o ambiente propício gestado na escola, promovendo uma sólida integração entre educação superior 
e educação básica, valorizando, assim, o magistério – ambos os pontos previstos no artigo 3o do mesmo decreto.

Também há que se registrar que a tabulação dos dados obtidos pelos questionários respondidos por alunos da 
Educação Básica, matriculados em Escolas parceiras do Subprojeto Geografia – PIBID, comunga com as narrativas 
dos Bolsistas de Iniciação à Docência e também dos professores supervisores, ao afirmarem os impactos positivos do 
Subprojeto para a melhoria da qualidade do ensino de Geografia.

Em síntese, a pesquisa desvela que entre o instituinte, previsto e anunciado pelo Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID e o que foi efetivamente instituído pelo seu Subprojeto Geografia-UFES, avanços 
foram obtidos e, não obstante as oscilações nas políticas públicas federais, o Subprojeto Geografia-UFES resistiu e 
cumpriu com o propósito de contribuir com a melhoria da qualidade da docência e da formação docente.

Palavras-chave: PIBID-Geografia. Narrativas. Formação Docente. Ensino de Geografia
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ESCOLHA E UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO PELOS 
PROFESSORES DE CIÊNCIAS

Nicole Cardoso Bilésimo1

Ivani Teresinha Lawall2

Introdução
As atividades educacionais realizadas nas instituições escolares são, em boa medida, condicionadas pela utilização 

dos livros didáticos. O saber a ser ensinado passa por uma segmentação, seleção e organização em sequências progressivas 
e sofre um processo que Soares (1996) chama de didatização ou escolarização. Os currículos, programas e materiais 
didáticos representam assim estratégias sociais e educacionais para a concretização e operacionalização desse saber 
escolarizado. Professores são os integrantes fundamentais do processo de escolha do Livro Didático (LD), pois são eles 
quem irão implantar novos conteúdos e metodologias em sala de aula. Por isso, torna-se importante analisar também seu 
desenvolvimento profissional. Segundo Tardif (2002), o desenvolvimento do saber profissional é associado tanto às suas 
fontes e lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de construção.

Objetivos
Este trabalho objetiva investigar o perfil dos professores de Ciências e Biologia, relacionando-o com os critérios 

de escolha e meios de utilização do livro didático em sala de aula. 

Referencial Teórico
Os livros didáticos são um dos instrumentos escolares utilizados para assegurar a aquisição dos saberes e 

competências necessários à inserção das novas gerações na sociedade. É de importância fundamental a participação ativa 
dos professores no processo de escolha do livro didático, pois são eles os responsáveis pela inserção de novos conteúdos 
e metodologias em sala de aula. 

Nesse sentido, faz-se relevante compreender aspectos relacionados ao desenvolvimento profissional dos docentes. 
Alguns autores dividem o desenvolvimento profissional dos professores em fases, que podem ser definidas como mudanças 
que ocorrem ao longo do tempo, em aspectos que determinam o comportamento, o conhecimento, as imagens, as crenças 
ou as percepções dos professores. 

Huberman (2000) utiliza como base para explicar o ciclo profissional dos professores o tempo de serviço. São estas 
as principais fases de desenvolvimento descritas:

FASE 1 – Entrada na carreira (de 1 a 3 anos de profissão); FASE 2 – Estabilização (de 4 a 6 anos de profissão); 
FASE 3 – Diversificação e Experimentação (de 7 a 25 anos de profissão); FASE 4 – Serenidade e distanciamento afetivo 
(de 25 a 35 anos de profissão);

FASE 5 – Preparação para a aposentadoria (de 35 a 40 anos de profissão).
O desenvolvimento de uma carreira é um processo e não uma série de acontecimentos. As fases aqui apresentadas 

não são regras, podendo ocorrer ou não, e mesmo ocorrendo, a sequência não será a mesma para todas (Huberman, 2000).

Metodologia
Foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa, na qual foram encaminhados questionários a professores da 23ª 

Gerência Regional de Desenvolvimento, tanto na forma física como também em forma digital. Os questionários foram 
respondidos por professores com formação em Física, Matemática, Química e Biologia. Aqui serão analisados os dados 
referentes apenas às respostas dos professores de Ciências no Ensino Fundamental e de Biologia no Ensino Médio, 
totalizando 6 (seis) respostas.

1 UDESC, Licenciatura em Física, FAPESC, ncbilesimo@gmail.com.
2 Dra. UDESC, PPGECMT, Licenciatura em Física, FAPESC ivani.lawall@udesc.br 
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Análise de Dados 
Foi feita a análise dos dados em duas etapas, úteis para encontrar relações entre o perfil dos professores e sua 

atuação em sala de aula: I) Perfil dos Professores; II) Análise em Relação ao Livro Didático.
I) Perfil dos Professores: Verifica-se que há um professor na primeira fase, outro na segunda fase e quatro na 

terceira fase conforme o ciclo de desenvolvimento profissional de Huberman. Em relação à carga horária de trabalho, 
um trabalha vinte horas semanais, três trabalham de trinta a quarenta horas, um trabalha acima de quarenta horas, e um 
professor não informou sua carga horária. Dentre esses professores, um atua em Bom Jesus do Oeste e os outros cinco 
atuam em Joinville, cidades do estado de Santa Catarina.

II) Análise em Relação ao Livro Didático: De acordo com a análise de conteúdo proposta por Bardin (2007), 
foi possível a divisão em três tópicos: uso de recursos didáticos em sala de aula; uso do livro didático e a escolha do livro 
didático.

I- Uso de recursos didáticos em sala de aula: Entre os professores que responderam ao questionário, 66,67% 
afirmam que utilizam frequentemente ou sempre o Livro Didático adotado pela escola durante as suas aulas. Vídeos 
e Internet também são usados com relativa frequência, enquanto que o laboratório é pouco utilizado. Isso mostra a 
predominância do ensino tradicional, que prioriza a resolução de exercícios e a memorização de maneira desarticulada 
com o mundo vivenciado por alunos e professores.

II- Uso do Livro Didático: Os professores indicaram que utilizam o livro didático frequentemente na preparação 
de suas aulas e do planejamento anual, considerando-o como material de apoio. Os livros são utilizados pelos alunos para 
resolverem exercícios e para leitura de textos, ou como material para estudarem para as avaliações e realizarem outros 
exercícios avaliativos.

III- Escolha do Livro Didático: Os professores que descreveram o processo de escolha do Livro Didático alegaram 
que o mesmo ocorreu de forma democrática, sendo as coleções selecionadas por voto da maioria. Apenas um professor 
respondeu sobre as razões que o levaram à escolha de uma coleção didática, mencionando indicação da maioria dos 
professores. Este mesmo professor respondeu que não escolheria um livro que contivesse uma linguagem de difícil 
compreensão para os alunos.

Resultados Obtidos
A escolha de uma coleção didática é uma questão complexa, que requer preparo por parte dos professores de modo 

que eles estejam preparados a analisar criticamente o material que será empregado em suas aulas.
Pelas respostas, observa-se que o livro didático é utilizado pelos professores como um material de apoio e pelos 

alunos como fonte de leituras e exercícios ou para estudar para avaliações. A procura por outros recursos didáticos - como 
vídeos e Internet - pode ser explicada de acordo com a fase de desenvolvimento profissional da maioria dos professores, 
na qual buscam diversificar suas metodologias. Ainda assim, o baixo uso do laboratório pode indicar dificuldade na 
superação do ensino tradicional. 

Palavras-chave: Professores. Ciências. Livros Didáticos. Recursos Didáticos. 
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CAUSAS DA EVASÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA DA UFERSA – CAMPUS 

ANGICOS/RN

Maria Teobanete da Cunha1

Éder Jofre Marinho Araújo2

Rita Diana de Freitas Gurgel3

Introdução
Este trabalho é fruto de um trabalho de conclusão de curso, cuja pesquisa foi realizada com alunos, professores e o 

coordenador do Curso de Licenciatura em Computação e Informática – LCI da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido, UFERSA, Campus de Angicos/RN. A motivação para o trabalho é oriunda da constatação empírica do elevado 
número de discentes que entram no curso, mas que não conseguem concluí-lo. Assim sendo, procurou-se identificar as 
causas desse fenômeno, pois ele se configura como um dos principais problemas que afetam as instituições de educação 
superior do Brasil. Fruto do plano de Reestruturação do Ensino Superior – REUNI, o Campus teve suas atividades 
iniciadas em 2009, o que poderia, se supõe, já ter sido criado com ferramentas que monitorassem o problema da evasão. 
Entretanto, até o segundo semestre de 2015, verificou-se a inexistência de ações que impedissem esse problema na LCI. 
Aqui, a evasão é compreendida como o desligamento ou abandono do aluno durante o percurso de formação após a 
efetivação de sua matrícula. 

Objetivos
Apresentar as causas da evasão discente no Curso de Licenciatura em Computação e Informática da UFERSA, 

Campus Angicos.

Referencial teórico
A evasão discente se reflete em recursos investidos sem o retorno desejado. No entanto, apesar de frequente, 

esse fenômeno ainda é pouco investigado e muitos dos fatores que levam o aluno a abandonar o curso ainda são 
desconhecidos. 

Pereira (1997, p.20 apud KIPNIS, 2000, p.111) aponta que

[...] A evasão dos estudantes dos cursos de graduação surgiu como um indicador a ser considerado dentro 
do propósito de se proceder a uma sistemática avaliação das instituições de ensino superior e tendo como um 
dos apoios o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), instituído em 
1994. A própria SESU passou a divulgar dados globais preocupantes, girando a média nacional em torno de 
50% nas IFES, além de baixos índices de diplomação.

Mesmo com o passar dos anos, a realidade da evasão ainda vem tão viva hoje quanto no momento da discussão 
citada acima. Mesmo com alguns trabalhos já realizados em várias universidades, não se pode esperar ter encontrado 
todas as causas da evasão nas universidades nem que as mesmas sejam iguais para todos os cursos existentes.

A evasão no Ensino Superior é um fator grave que vem acarretando inúmeras problemáticas às universidades 
brasileiras, em especial, e para toda a sociedade, o que é um problema bastante preocupante para o futuro 
do ensino superior no país. Para Costa (1991), esse agravante dá-se mediante o afastamento dos discentes das 

1 Graduada em Licenciatura em Computação e Informática da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Campus de 
Angicos, e-mail: teobanetecunha.ufersa@gmail.com

2 Professor do Curso de Licenciatura em Computação e Informática da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 
Campus de Angicos, e-mail: edermarinho@ufersa.edu.br 

3 Professora do Curso de Licenciatura em Computação e Informática da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 
Campus de Angicos e coordenadora de área do PIBID, e-mail: rdiana@ufersa.edu.br
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universidades ou cursos profissionalizantes, de maneira definitiva ou temporária. O autor relata que a evasão se encontra 
atrelada a vários motivos.

Em estudos realizados por Silva Filho et al. (2007) sobre evasão no ensino superior brasileiro, verificou-se que 
esse certamente é um dos problemas mais graves que aflige as instituições de ensino de modo geral. Porém, a busca de 
suas causas tem sido objeto de muitos estudos e pesquisas nos âmbitos educacionais, pois as perdas de estudantes que 
iniciam, mas não terminam seus cursos são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos.

Segundo Lopes (2006, p. 112), mesmo as instituições apresentando grande esforço para conquistar novos 
alunos e atraí-los para as universidades, no que tange aos métodos que venham a favorecer a permanência ou 
aumentem o nível satisfatório dos que já se encontram matriculados, o corpo institucional não oferece empenho 
satisfatório, ou seja, não existe um incentivo, ou algo que faça com que a estadia deles na universidade se torne algo 
prazeroso e agradável. A permanência desses alunos vem se tornando cada vez mais inquietante para as instituições, 
na medida em que vão surgindo novas oportunidades e nascendo novos cursos.

No que concerne ao curso de computação e informática, esse vem para as universidades com o intuito de 
capacitar os alunos para atuarem como profissionais qualificados no mercado de trabalho, trazendo componentes que 
estudam as funcionalidades computacionais, levando a informática como forma de estimular a prática de novas línguas, 
em forma de comunicação diversificada.

Autores como Youssef e Fernandez (1994) definem a informática como uma forma simples e prática de as 
pessoas aprenderem e conhecerem melhor o mundo em que vivem. Mesmo com todo este fascínio, o aluno do ensino 
médio, vindo de um ensino bastante defasado, ao chegar à universidade se sente perdido e ameaçado diante de tantas 
mudanças e novidades. Giraffa e Moura (2016) afirmam que no Brasil é bastante frequente os estudantes chegarem 
às universidades com algum tipo de deficiência adquirida em sua formação básica, por ter componentes curriculares 
que nunca viram no ensino médio, o que os deixa perdidos.

No caso do Curso de Licenciatura em Computação e Informática - LCI, do Campus Angicos, é possível identificar 
em seu Projeto Pedagógico que as disciplinas da área da computação apresentam uma bibliografia de estudo diferente 
e complexa, o que traz dificuldades para os alunos, já que na formação básica não são trabalhados assuntos que 
envolvem estas áreas, tornando-as totalmente desconhecidas. 

Diante disso, acadêmicos iniciantes se sentem incapazes de compreender e aprender as disciplinas dessa 
área, devido ao conjunto de capacidades que ela exige para solução de problemas, raciocínio lógico e habilidades 
matemáticas, o que acaba deixando os discentes assustados e perdidos, e muitas vezes com o pensamento de 
fracasso, o que acaba levando-os ao abandono do curso.

Metodologia
Para alcançar os resultados deste trabalho foram aplicados questionários semiestruturados com o coordenador 

do curso, os alunos evadidos e os professores do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Licenciatura em 
Computação e Informática do Campus Angicos/RN e pelo setor pedagógico. Em relação aos estudantes, a amostragem 
aconteceu por acessibilidade, mediante lista fornecida pelo registro escolar dos alunos evadidos no período compreendido 
entre 2010.2 a 2015.2. O contato com os alunos e professores deu-se por meio de e-mail.

Análise de dados
Após coletados, os dados obtidos foram tabulados por meio de planilha eletrônica (Excel) para elaboração dos 

gráficos e, posteriormente, analisados mediante bibliografia especializada, o que caracteriza a pesquisa como quali-
quantitativa.

Resultados alcançados
Constatou-se que os alunos evadidos são, em sua grande maioria, mulheres autodeclaradas brancas ou pardas, 

com idade variando de 21 a 30 anos e renda familiar mensal de até dois salários mínimos, ingressantes na LCI no 
semestre de 2012.1, vindas de escola pública.
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No que se referente aos motivos que levaram os estudantes a abandonarem o curso, a maioria apontou a falta 
de identificação como principal motivo, seguido pelas dificuldades nos componentes curriculares do eixo técnico do 
curso e desapontamento com a didática de alguns professores.

Observou-se ainda, uma concordância entre os motivos elencados pelos alunos evadidos e a percepção dos 
professores e do coordenador do curso, já que eles apontaram os mesmos motivos como principais causas para evasão 
discente.

Não foi constatada, por parte da coordenação e NDE, nenhuma atividade que venha amenizar o processo 
de evasão, nem tampouco se constou medidas voltadas à permanência no curso ou reformulação do PPC.

A partir desse resultado, acredita-se que esses problemas poderiam ser amenizados com ações que promovam a 
valorização do curso, bem como uma autoavaliação por parte dos professores de suas práticas pedagógicas.

Espera-se que o resultado desse trabalho possa contribuir de alguma forma para que a UFERSA, junto ao NDE 
da LCI, venha a desenvolver ações que possam monitorar e controlar a evasão, seja por meio de programa de equalização 
(nivelamento), reformulação do PPC, oferta de disciplinas extras, dentre outras.

Palavras-chave: Evasão. Educação Superior. Permanência. TICs.
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PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: AS 
ARTICULAÇÕES ENTRE MATEMÁTICA E REALIDADE

Eliana Maria Mallmann Teixeira1

Rosana Maria Gessinger2

A Matemática está presente em todos os lugares e em todos os momentos da nossa vida. Desde a antiguidade, o 
homem utilizava a Matemática para contar, organizar e facilitar a vida em comunidades. De acordo com a concepção 
platônica, “[...] a Matemática é, antes de mais, a chave da compreensão do universo.”. Conforme Garcia (2009, p.180), 
“[...] a Matemática pode ser vista como um corpo de conhecimentos, uma coleção de técnicas e métodos, o produto da 
atividade humana, e mesmo como sendo a atividade em si, a atividade de resolver problemas”. 

A abordagem dos conteúdos matemáticos deve ocorrer de tal forma que os conhecimentos dos estudantes sejam 
levados em consideração e a sua realidade seja considerada, contribuindo, dessa forma, para que se sintam motivados 
para a aprendizagem. Nessa perspectiva, D’Ambrósio (2014) apresenta reflexões sobre o desafio de tornar o ensino da 
Matemática interessante, útil, atrativo, motivador e integrado ao mundo atual. O autor salienta: “[...] que o ensino da 
Matemática ou de qualquer outra disciplina dos nossos currículos escolares, só se justifica dentro de um contexto próprio, 
de objetivos bem delineados dentro do quadro das prioridades nacionais” (D’AMBROSIO, 2014, p. 14).

Vale assinalar que alguns autores já argumentaram que a Matemática deve ser abordada levando em conta o uso de 
metodologias e técnicas que facilitem a aprendizagem articulada com a realidade dos estudantes. Portanto, a Matemática 
não pode estar dissociada da realidade, porque não é uma ciência isolada e sem sentido.

Moraes (2006 p. 2) apresenta diferentes significados para realidade: “[...] realidade é o conjunto de nossas crenças 
e teorias, conscientes ou implícitas, nossas e dos que conosco convivem”. Para Bicudo (2000), a realidade é o mundo de 
relações no qual vivemos e nos situamos. Os autores citados acreditam que para o ensino de Matemática alcançar seus 
objetivos deve-se levar em consideração a realidade dos estudantes em sala de aula. 

No processo de formação de professores, é desejável que sejam realizadas práticas que possibilitem um processo de 
reflexão e compreensão da realidade escolar no qual estarão inseridos. Para Imbernón (2011), a formação deve dar espaço 
para a pesquisa-ação como um procedimento importante para a aprendizagem reflexiva e que a prática e a teoria estejam 
vinculadas e contextualizadas com a realidade.

Nesse contexto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, com a participação de professores 
da Educação Básica, que teve como objetivo geral analisar as percepções de professores de Matemática em relação à 
articulação entre a Matemática e a realidade dos estudantes e o modo como esse tema foi tratado em sua formação 
docente acerca de como os professores articulam a Matemática à realidade. Teve como ponto de partida o seguinte 
problema: Como os professores de Matemática articulam a matemática à realidade dos estudantes?

Participaram do estudo doze professores, sendo oito da rede Estadual e quatro da rede Municipal de ensino de 
Porto Alegre, dos quais dez são do sexo feminino e dois do sexo masculino, com idades que variam de 20 a 55 anos. Os 
dados, obtidos por meio de questionários, foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva, com base em Moraes 
e Galiazzi (2011), dando origem a quatro categorias, cuja síntese é apresentada a seguir.

No que diz respeito às percepções acerca da Matemática, a análise evidenciou que os professores a consideram 
como uma ciência encantadora e ao mesmo tempo abstrata. Além disso, consideram-na como uma ciência que envolve o 
estudo e a pesquisa da lógica humana e do desenvolvimento do raciocínio.

Em relação às percepções sobre realidade, a pesquisa mostrou que os professores de Matemática que participaram 
desta pesquisa consideram a realidade como sendo “o cotidiano no qual ocorrem transformações constantes”, “tudo que 

1 Mestranda em Educação em Ciências e Matemática pela PUC/RS, Licenciada em Matemática pela UNISC, e-mail:  
eliana.teixeira@acad.pucrs.br

2 Orientadora Doutora em Educação e professora da PUC/ RS, e-mail: rosana.gessinger@pucrs.br. 
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existe” ou, ainda, “algo concreto que se vive”. Além disso, consideram que a Matemática deve ser ensinada de forma 
contextualizada e que é algo construído na nossa vida permanentemente, ou seja, uma construção humana inacabada.

No que se refere às percepções dos professores participantes da pesquisa, destaca-se que dos doze professores, 
apenas quatro afirmaram que não tiveram disciplinas na sua formação que articulasse a Matemática com a realidade. 
Os que tiveram as referidas disciplinas afirmaram que estudaram as tendências de Educação Matemática, e também a 
contextualização no ensino da Matemática.

A análise evidenciou que, segundo a percepção dos professores, a Matemática e a realidade se articulam quando 
são utilizadas metodologias ou métodos de ensino diferenciados, que podem auxiliar os estudantes a entenderem melhor 
os conteúdos trabalhados em aula e perceberem a utilização e o sentido de estudar tais conteúdos, além de estimular 
a criatividade e a curiosidade. Ficou evidenciado na pesquisa também que nem sempre na formação docente ocorre a 
articulação entre a Matemática e a realidade.

Palavras-chave: Matemática. Articulação. Realidade. Formação de Professores.
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PRÁTICAS EMPREENDEDORAS E PROTAGONISTAS EM 
SALA DE AULA: UMA PESQUISA COM ACADÊMICAS DO 

CURSO DE PEDAGOGIA

Daiane Alves de Moura1

Silvana Neumann Martins2

Rogério José Schuck3

Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen4

Miriam Ines Marchi5

Jacqueline Silva da Silva6

Atualmente, os modos de ensinar e aprender são diferentes daqueles em que o aluno era idealizado, que aceitava 
tudo o que lhe era imposto. Aluno este visto como um ser passivo e apenas ouvinte. Essas características cederam lugar ao 
aluno questionador, que procura aprender e conhecer cada vez mais, estando sempre munido de aparatos tecnológicos de 
busca. Apesar de muito já ter sido discutido sobre a forma tradicional de se educar e a importância de haver mudanças nesse 
âmbito, abrindo espaço para uma nova forma de ensinar, ainda nos deparamos com muitos professores desenvolvendo 
práticas tradicionais nas escolas, assim como nas universidades.

Este trabalho teve como objetivo investigar práticas de ensino Empreendedoras e Protagonistas desenvolvidas 
por professores do ciclo de alfabetização, ainda estudantes do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino superior 
do interior do Rio Grande do Sul/BR. Cabe mencionar que a gênese deste estudo se deu nas discussões do projeto de 
pesquisa “Mestrados para a Formação de Docentes: Um Lócus de (re) Construção e de Aprendizagem”.

Esta investigação seguiu a abordagem qualitativa, utilizando-se como instrumento de pesquisa a entrevista 
semiestruturada com estudantes do curso de Pedagogia que trabalham com o ciclo de alfabetização por acreditarmos 
que se trata de uma etapa do ensino que tem passado por muitas transformações ao longo dos tempos. “O termo ciclo 
de alfabetização é o termo adotado a partir da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 
(2013) como denominação que confere sentido ao ciclo dos três primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos” 
(FEIL, 2016).

Destaca-se que as entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas e, posteriormente, categorizadas buscando 
assim a correlação entre as respostas encontradas. Para a análise dos dados coletados, foi utilizada a técnica Análise 
de Conteúdo, proposta por Bardin (2012). Essa técnica envolve: a pré-análise do material com o intuito de organizá-
lo, relacionando-o com a questão da pesquisa; a exploração do material, sendo a fase em que a análise torna-se mais 
detalhada, ocorrendo o desmembramento do texto em unidades ou categorias, seguido do reagrupamento por unidades 
de sentido; e o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação, produzidos levando em conta o objetivo inicialmente 
previsto.

Desta análise emergiram como categorias o protagonismo, o empreendedorismo e as práticas pedagógicas 
desenvolvidas em sala de aula. Entendemos como protagonismo, conforme Silva (2011), um princípio que possibilita o 
desenvolvimento de crianças ativas, que podem investir naquilo que lhes faz sentido, sendo protagonistas da sua própria 
aprendizagem. 
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De acordo com Martins (2010), o termo empreendedorismo é utilizado no sentido de mostrar que pessoas com 
espírito empreendedor possuem um novo olhar sobre o mundo e valorizam suas experiências, tomando decisões acertadas. 
Exploram novos conhecimentos, definem objetivos e não têm medo de tomar iniciativa. Para que o empreendedorismo 
seja praticado e incentivado em sala de aula pelo professor, é necessário que este tenha sido convencido e incentivado 
durante sua formação a utilizar práticas empreendedoras na sua profissão. O professor precisa desejar “formar indivíduos 
dotados de atitudes empreendedoras e mentes sedentas por planejar, criar e inovar” (MARTINS, 2010, p. 17). 

O conceito de práticas pedagógicas pode variar, não é algo que pode ser definido, “apenas concebido, mudando 
conforme os princípios em que estiver baseada a nossa ideia [...], professor e aluno, ensinam e aprendem, construindo e 
reconstruindo o conhecimento juntos” (DE LIMA VERDUM, 2013, p. 94). O protagonismo e o empreendedorismo 
apresentam-se como práticas pedagógicas importantes a serem desenvolvidas para buscarmos a inovação nas instituições 
educacionais, contribuindo na formação acadêmica, visando a (re)construção de profissionais autônomos, empreendedores 
e protagonistas, capazes de diagnosticar, propor e avaliar soluções para problemas, tornando-se profissionais na área da 
educação com perfis diferenciados.

A pesquisa demonstrou que, segundo as entrevistadas, o curso de Pedagogia estimula o pensamento protagonista 
e o empreendedorismo em seus alunos, principalmente as disciplinas a partir do quarto semestre, por serem mais 
práticas e menos teóricas como as do início do curso. Essas disciplinas desenvolvem práticas pedagógicas voltadas às 
metodologias ativas e que estimulam os alunos a realizarem tarefas desafiadoras, como a resolução de estudos de caso e 
o desenvolvimento de práticas diferenciadas que envolvem o protagonismo e o empreendedorismo junto aos seus alunos 
do ciclo de alfabetização. Ainda, as alunas entrevistadas referem que poderia haver ainda mais atividades práticas em sala 
de aula, para que cada acadêmico pudesse sentir-se mais preparado no momento de trabalhar na área em que estão sendo 
formados.

Acredita-se que aos poucos a universidade vai abrindo espaços para o desenvolvimento de práticas que envolvam 
o protagonismo e o empreendedorismo, pois percebe-se que uma formação pautada nesses pressupostos contribuirá 
para a constituição de profissionais com competência para também disseminar esses princípios nas organizações em que 
atuarão.

Observa-se que mais estudos com essa temática devem ser desenvolvidos com o objetivo de abrir a possibilidade 
de discussão e colocar em pauta o currículo dos cursos de pedagogia, permitindo, desse modo, que acadêmicos também 
participem de sua formação, opinando e sugerindo melhorias para o mesmo.

Palavras-chave: Práticas Protagonistas. Práticas empreendedoras. Curso de Pedagogia. 
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O USO DA INFORMATIVIDADE EM TEXTOS 
ARGUMENTIVOS: UMA PROPOSTA DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE PRODUÇÃO TEXTUAL NA ESCOLA 
BÁSICA

Aline Rubiane Arnemann1

Vaima Regina Alves Motta2

O presente trabalho apresenta os principais pontos da pesquisa de mestrado intitulada Informatividade na escrita 
argumentativa de terceiranistas de Ensino Médio noturno: um trabalho de autogerenciamento pautado pela pesquisa-ação, 
com enfoque para os resultados, desenvolvida pela autora e orientado pela orientadora deste trabalho. Essa pesquisa foi 
realizada em sala de aula entre os meses de agosto a dezembro de 2015. 

A pesquisa teve como objetivos contribuir com o avanço da escrita argumentativa de alunos concluintes do Ensino 
Médio noturno utilizando o critério de informatividade; promover o autogerenciamento do estudante terceiranista do 
Ensino Médio noturno, no que consta à produção textual, a partir do emprego do Diário de Produção Textual que se 
constitui de um jogo que situa o aluno como avaliador no seu processo de escrita; e contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem de produção textual de caráter argumentativo por meio da pesquisa-ação. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar os resultados da pesquisa em questão. 

No que consta ao referencial teórico utilizado, destacamos a Linguística do Texto (LT), representada, aqui, por 
Koch e Elias (2014) que discutem sobre a constituição da teoria, o objeto de estudo da teoria, o texto, a percepção 
do sujeito e a atual preocupação da LT: o estudo do texto em contexto de ensino, especialmente na educação básica. 
Ademais, na LT, representada por Beaugrande e Dressler (1981) e Koch e Elias (2014) que tratam acerca do critério de 
informatividade, ancoramos nossa base sobre esse critério de textualidade.

Para sustentar o estudo do texto no campo argumentativo com os participantes da pesquisa, buscamos apoio na 
Teoria da Argumentação, consoante o viés de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014). Adotamos a perspectiva de ensino e 
aprendizagem de textos envolvendo os gêneros textuais, com base em Dolz e Schneuwly (2004), a qual propõe o trabalho 
com agrupamentos de gêneros de acordo com aspectos tipológicos. Dentre os agrupamentos, trabalhamos com o grupo 
do argumentar, visto que as produções textuais dos participantes da pesquisa se inscrevem no gênero textual artigo de 
opinião.

Haja vista que Beaugrande e Dressler (1981) propõem o critério de informatividade e dispõem que um texto 
pode apresentar um grau baixo, médio ou alto de informatividade, utilizamos a proposta de trabalho com graus. Na 
Ciência da Informação, representada por Cunha (2001), com as fontes de informação – fonte primária, secundária e 
terciária – para construir categorias de análise que auxiliem tanto o pesquisador quanto o estudante a identificar o grau 
de informatividade da escrita argumentativa do estudante. 

Diante da atuação da pesquisadora como professora dos terceiranistas, buscamos apoio na perspectiva 
sociointeracionista de ensino, representada por Vygotsky (1991). Nela, buscamos subsídios para trabalhar o 
desenvolvimento do uso de algumas funções psicológicas pelos participantes da pesquisa. Ademais, os conceitos de 
interação, mediação, zona de desenvolvimento proximal (ZDP) e internalização, propostos por Vygotsky (1991), nos 
auxiliaram, principalmente, no momento de intervenção com os estudantes, no processo de ensino e aprendizagem de 
produção textual.

A pesquisa-ação constituiu a metodologia de pesquisa da dissertação de mestrado, a qual, consoante Thiollent (2011) 
dispõe que o pesquisador, ao se inserir em um grupo social específico, demanda identificar um problema apresentado 
pelos participantes do grupo. Identificado o problema, o qual, em nosso caso, é a fragilidade no uso de informações 
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em textos e na escrita argumentativa, o pesquisador passa a realizar um trabalho colaborativo com os participantes da 
pesquisa, de modo que todos assumem um papel ativo e responsável na busca pela solução ou minimização do problema 
do grupo.

Outros estudiosos da pesquisa-ação são Carr e Kemis (1988), os quais propõem a espiral cíclica da pesquisa-
ação, a qual se configura pelo trabalho realizado pelo pesquisador, perpassando quatro etapas: planejar, agir, observar e 
refletir. Após completar um ciclo, o pesquisador inicia outro, passando pelas quatro etapas novamente, visando o avanço 
na resolução do problema apresentado pelo grupo. Burns (1999) postula que essa metodologia de pesquisa confere ao 
pesquisador a possibilidade de reflexão acerca das intervenções realizadas em um grupo social específico, de modo que, 
para a autora, a reflexão assume papel central na pesquisa-ação.

No que tange à análise de dados, realizamos a análise de seis produções textuais de um participante da pesquisa, o 
qual foi nosso sujeito de pesquisa. Na primeira produção textual (PTD), o sujeito de pesquisa (S7) apresentou grau baixo 
de informatividade, pois de acordo com as categorias de análise que propomos, a informação que apresentou seu texto 
foi classificada na categoria 1.5, a qual dispõe acerca da menção de uma informação baseada em dados corriqueiros que 
S7 observou em seu dia a dia. 

A segunda produção textual (PTA1v1) também foi classificada no grau baixo de informatividade, no entanto, S7 
avançou para a categoria 1.6, a qual dispõe acerca da menção de uma informação que foi veiculada por uma fonte terciária 
de informações, cujo autor não é autoridade no assunto abordado na informação. 

Já a terceira (PTA2v1) e a quarta (PTA2v2) produções foram classificadas no grau alto de informatividade, na 
categoria 3.1, que dispõe acerca da menção de uma informação que foi veiculada por uma fonte secundária de informações, 
cujo autor da redação oral ou escrita é autoridade no assunto abordado na informação.

Por sua vez, a quinta (PTA3v1) e sexta (PTA3v2) produções foram classificadas no grau alto de informatividade, 
em que S7 avançou para a categoria mais elevada que propomos, a categoria 3.1: a informação apresentada foi veiculada 
por uma fonte primária de informações, cujo autor da redação é autoridade no assunto abordado na informação.

Dentre os resultados dessa pesquisa, destacamos: a) o desenvolvimento do uso de informações pelo sujeito de 
pesquisa em suas produções textuais, o que elevou, progressivamente, o grau de informatividade nas produções; b) o avanço 
na habilidade de escrita argumentativa, corroborada pela informatividade das produções textuais; c) o desenvolvimento 
do uso de algumas funções psicológicas superiores, dentre as quais, destacamos, o pensamento abstrato, a atenção e a 
memória voluntária; e d) o autogerenciamento do sujeito de pesquisa em relação ao seu processo de ensino e aprendizagem, 
favorecido pelo emprego do Diário de Produção Textual, o qual assumiu a função de instrumento mediador.

Palavras-chave: Informatividade. Produção Textual. Ensino e aprendizagem. Escola básica.
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DESAFIOS DA FORMAÇÃO DOCENTE NO SÉCULO XXI

Vanessa Ribeiro Morelo1
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Silvana Batista Sales Pereira3

Este artigo apresenta um estudo acerca da formação docente e os principais desafios enfrentados no início da 
carreira, considerando-se os processos de mudança no perfil do educador e no cotidiano da escola que oferta as séries 
iniciais do ensino fundamental. Busca-se compreender até que ponto a teoria aprendida na graduação prepara o professor 
recém-formado à prática pedagógica diária. A metodologia utilizada parte das observações e relatos de experiência 
feitos durante os trabalhos realizados no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. As análises 
foram pautadas em referenciais teóricos que explicitam o papel do docente na educação no século XXI, bem como a 
ressignificação dos saberes necessários à profissão nesse contexto. Os resultados do estudo apontam para a necessidade 
de uma formação docente contínua e em sintonia com as demandas da escola contemporânea. O presente trabalho é 
fruto de uma pesquisa realizada como Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia do Centro Universitário São 
Camilo – ES, o qual buscou investigar como vem ocorrendo a preparação prática na formação inicial do professor que irá 
atuar nas séries iniciais do ensino fundamental, bem como a importância da formação continuada em face dos desafios 
educacionais da escola contemporânea. 

Diante da complexidade que envolve o contexto escolar e da insegurança percebida nos profissionais da educação 
em início de carreira, verifica-se uma grande necessidade em aprofundar as discussões a respeito dessa temática, sobretudo 
com relação a uma proposta de formação contínua para desenvolver e repensar a sua prática, em consonância com as 
demandas sociais emergentes.

Possui como objetivo abordar os desafios da formação docente no século XXI, enfatizando as dificuldades que 
envolvem teorias e práticas durante o seu período de formação, com especial atenção ao início da carreira no magistério.

Para desenvolvimento do estudo, foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa com base nos estudos de 
Pimenta (2005), Freire (2011), Nóvoa (1992) e Tardiff (2012), que explicitam a temática da teoria e da prática docente, 
bem como trazem reflexões acerca dos saberes específicos, pedagógicos e, principalmente, os saberes da experiência 
incluindo as relações entre educadores educandos, no cotidiano da docência. 

Segundo Pimenta (2005), buscar uma significação mais próxima da realidade social é extremamente importante. 
O trabalho docente não é inacabado, faz-se necessária uma revisão constante dos significados sociais da profissão, visto 
que este é um fazer construtivo que deve articular a teoria reafirmando tais práticas que já contribuem para o processo.

Ao refletir sobre os desafios da prática pedagógica, é imprescindível saber que não se trata de formar reprodutores 
de uma prática dominante, mas sim formar agentes capazes de criar e desenvolver práticas reflexivas transformadoras, 
contribuindo para a formação e a construção de sujeitos críticos. É nesse fazer diário e nesse processo de interação, no 
exercício da docência, que o professor se constrói e participa da construção do processo educacional, na prática.

A prática profissional, segundo Tardif (2012, p. 286),

(...) torna-se um espaço original e relativamente autônomo de aprendizagem e de formação para os futuros 
práticos, bem comoespaços de produção de saberes e de práticas inovadoras pelos professores experientes.

Durante os trabalhos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID foram constatadas 
as dificuldades em relação à atuação do professor frente ao modelo educacional encontrado, ao contexto escolar e às 
dificuldades em mediar esse aprendizado. Os projetos desenvolvidos foram fundamentais e permitiram uma melhor 
compreensão das teorias estudadas. Também proporcionaram novas vivências e a construção de práticas que contribuíram 
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para uma formação humana mais global. Encontramos muitas dificuldades, mas há quem acredite que é possível e que 
a educação transforma e quando a gestão se empenha e todos buscam realizar o seu fazer juntos promovem um ensino 
de qualidade

A teoria por si só não transforma a realidade. Para que essa seja transformada precisa daprática, que vai criar e 
recriar ações que vão mediar conhecimentos de acordo com as particularidades dos sujeitos envolvidos.

Nesse processo, o docente utiliza-se das potencialidades que ele possui na sua formação inicial num ato de 
construção e reconstrução de conhecimentos permeados pela reflexão-ação, aproximando o docente das necessidades 
existentes, possibilitando criar novas estratégias para desenvolver sua atividade.

O docente vivencia contínuos processos de mudança no cotidiano da escola, e nessa relação de troca de saberes e 
experiências, espera-se que ele tenha condições de aprender e produzir práticas capazes de reorientar o processo ensino-
aprendizagem, que é o objetivo primordial de sua atuação.

Sendo o homem um ser que se realiza e se constrói através da mediação e interação com o outro e o meio, é 
necessário que o professor esteja constantemente em contato com os outros atores que participam do processo educativo 
e em espaços que lhe possibilitem trocas de experiências, reflexões e reformulações constantes em seu fazer.

Freire (2011) aborda a importância da reflexão sobre a ação, o que chama de práxis pedagógica. Assim, enfatiza, 
mais uma vez, a necessidade de um professor comprometido ética e politicamente com o fazer educativo. Consciente de 
seu processo contínuo, este deverá buscar, cotidianamente, melhorias em sua atuação.

Considerando-se as novas demandas e dificuldades da contemporaneidade, é preciso que o docente seja reflexivo 
em sua prática educativa, visto que o educando traz para dentro de sala de aula problemas e conflitos de natureza pessoal, 
social, familiar e outros que requerem uma intervenção mediadora por parte do educador.

Dessa forma, conclui-se que o docente necessita de saberes que perpassem o campo da teoria e se articulem à 
realidade de cada escola e de cada educando, num movimento constante de reflexão, que não se esgota no momento da 
formatura, mas que se recria e se refaz, permanentemente, ao longo da carreira.

Palavras-chave: Formação docente. Desafios. Contemporaneidade.
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FORMAÇÃO DOCENTE COM CONSCIÊNCIA EM UM 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA, SALVADOR - 

BAHIA

Edleide Carvalho de Araújo1

Cecilia Maria de Alencar Menezes2

Maribel Oliveira Barreto3

Carmem de Britto Bahia4

Introdução
Este trabalho apresenta reflexões preliminares sobre uma pesquisa de doutorado em andamento que versa sobre 

as contribuições do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação Ocidemnte (ISEO), em Salvador, BA, para 
formação docente com consciência profissional. Tal investigação se insere no programa de Ciências da Educação da 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

O ISEO foi escolhido pelo fato de seu Projeto Político Pedagógico ser direcionado à formação profissional com 
consciência. Seu curso de graduação em Pedagogia, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), possui um 
currículo diferenciado, com componentes curriculares que versam sobre o Autoconhecimento e Conscienciologia, este 
último sendo ofertado semestralmente.

O interesse em pesquisar a temática emergiu da longa prática profissional em que se observou, na convivência 
com professores, o predomínio de perfis profissionais com prevalência dos conhecimentos técnicos, o que dificultava uma 
atuação mais pertinente diante da realidade educacional e desafios relacionais vivenciados.

A inquietação gerada levou a uma pesquisa documental de caráter exploratório dos currículos de cursos de Pedagogia 
em diversas Instituições de Ensino Superior (IES) na cidade de Salvador, Bahia. Constatou-se a predominância de 
componentes técnicos em detrimento dos humanísticos, o que pode indicar uma defasagem entre o processo formativo 
do pedagogo e a demanda educacional, complexa, com profissionais aptos a executar suas atividades com competência 
técnica e humana.

Nesse cenário, o ISEO apresenta um diferencial humanístico em seu currículo, o que motivou um estudo de caso, 
que vem sendo realizado no doutorado em andamento. 

Objetivo Geral
A pesquisa em andamento tem como objetivo geral investigar as principais contribuições para formação com 

compromisso social e profissional dos estudantes do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação Ocidemnte 
(ISEO), em Salvador, BA.

Referencial Teórico 
Uma proposta curricular que considere a formação humanística deve voltar-se para busca do autoconhecimento e 

consciência, favorecendo reflexões sobre o desenvolvimento do ser humano e sua responsabilidade perante a sociedade, 
destacando que o mesmo está em constante processo de construção. 

1 Doutoranda em Ciências da Educação pela Universidad Nacional de Rosario. Pesquisadora do Núcleo de Estudos Avançados 
sobre Autoconhecimento e Desenvolvimento Socioemocional do Instituto Superior de Educação Ocidemnte (NEAC/ISEO). 
Email: ecaraujo11@gmail.com.

2 Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora do NEAC/ISEO. Email:  
cecilia cecimenezes@yahoo.com.br.

3 Pós-doutora em Educação, Consciência e Transdisciplinaridade (Universidade Católica de Brasília/Brasil, 2009). Doutora em 
educação (Universidade Federal da Bahia/Brasil, 2004). Líder do NEAC/ISEO. Email: maribelbarreto@terra.com.br.

4 Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora do NEAC/ISEO. Email: carmembahia03@gmail.com
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Nessa perspectiva, o professor em formação deve ser visto de forma integral, composto de sentimentos, pensamentos 
e ações, e precisa manter um equilíbrio da sua natureza interna com a externa, fator que favorece o autoconhecimento, 
a fim de que o mesmo busque agir de forma consciente, quer seja no ambiente de trabalho quer seja nas suas relações 
pessoais e sociais. 

Desenvolver um trabalho formativo em uma perspectiva integral requer o desenvolvimento das competências inter 
e intrapessoais do docente, o que significa despertar, desenvolver e expandir sua consciência (BARRETO, 2009). 

Cumpre então ao educador, em sua formação inicial, e de acordo com essa concepção, educar-se, em vez de 
simplesmente ler e dizer ter aprendido certos padrões e métodos; portanto, autoconhecer-se, pois só um educado, um 
integrado, pode auxiliar outros a se educarem, a se integrarem. 

De acordo com essa concepção de educador, um curso de formação de professores deve, efetivamente, tornar-se 
um local onde os educandos possam vivenciar a experiência do autoconhecimento. 

Nessa acepção, a formação docente com consciência deve favorecer, além do domínio de competências técnicas 
para entrar no mercado de trabalho, o preparo para se buscar respostas sobre a vida, a finalidade do existir, a felicidade, a 
harmonia, a integração, a cooperação, enfim, o bem-estar (BARRETO, op cit.).

Tal visão integrada é corroborada pelo relatório da Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a 
cultura (DELORS, 1999), ao propor os quatro pilares básicos para educação do século XXI – aprender a conhecer, a fazer, 
a viver juntos e aprender a ser, este último essencial, pois sem o mesmo as outras aprendizagens ficam comprometidas. 

E para Barreto (2009), o alcance desse pilar perpassa pela Consciência, sendo esta a base de sustentação dos demais 
pilares. Complementa ainda que é a melhor maneira de conhecermos a nós mesmos, conduzindo-nos da fragmentação à 
totalidade, com base na ampliação da nossa percepção acerca da realidade como um todo.

A consciência é a mola propulsora para o autoconhecimento que possibilita o conhecer tal como se é. Para obter o 
entendimento sobre a consciência, Batá (2000, p. 20) conceitua Consciência como “um estado interior de conhecimento, 
que se desenvolve pouco a pouco e tem, portanto, vários níveis e graus. Ela nos permite entrar em contato e experimentar 
diretamente a realidade das coisas e a realidade de nós próprios, em qualquer dos níveis a que eles pertençam [...]”. 

Vale salientar que não cabe mais a formação docente dimensionada como um processo de treinamento em termos 
de competências e habilidades, apesar de ser necessário. Deve ser um processo aberto, desenvolvido em um espaço 
contínuo de reflexão, de autoformação, com aprimoramento humano e profissional, capaz de refletir de maneira profunda 
e de transformar o seu pensamento em ação (MORAES, 2008), com o entendimento de que só é possível formar outrem 
a partir de si mesmo. 

Metodologia e análise de dados
Propõe-se uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, utilizada quando se tem interesse em entender e perceber 

a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a interpretação. 
O procedimento adotado será o estudo de caso no ISEO, em Salvador, BA. Como instrumentos de pesquisa 

serão utilizados roteiros de entrevistas semiestruturadas. A amostra da pesquisa será definida a partir do total de 
alunos concluintes e egressos inseridos no mercado de trabalho. Tal escolha justifica-se por poder fornecer indicativos 
mensuráveis apresentados no Projeto Pedagógico e aplicadas na gestão do curso pesquisado, podendo representar uma 
amostra significativa que enriquecerá a problemática a ser estudada. 

Resultados esperados
A investigação e diálogos constantes sobre a formação docente e dos processos pedagógicos praticados de forma 

consciente na prática de ensino são ações intrínsecas e indispensáveis à docência. 
Dessa forma, entendemos que é imprescindível ao profissional de educação ser consciente e comprometido com 

o seu papel social de auxiliar o ser humano na sua formação integral para que seja um agente transformador de si e 
da sociedade, estimulando-o para desenvolver a criatividade e o pensamento crítico-reflexivo, não cabendo mais uma 
formação docente dimensionada como um processo de treinamento em termos de competências e habilidades. 

Palavras-chave: Currículo. Formação docente. Consciência. 
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FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR QUE ENSINA 
MATEMÁTICA: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS

Thanize Bortolini Scalabrin1

Simone Pozebon2

Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes3

Nesta comunicação, trazemos alguns resultados de um trabalho de conclusão de curso, cujo estudo tinha por 
objetivo investigar, por meio do pensamento manifesto das bolsistas de iniciação à docência do grupo PIBID 
Interdisciplinar Educação Matemática (PIBID/InterdEM) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), suas 
vivências e experiências em Educação Matemática. 

Para atingir tal objetivo, foi fundamental a aplicação de um questionário dirigido às bolsistas integrantes desse 
subprojeto. A fim de complementar essa análise e compreender como a Matemática se faz presente nesse grupo, 
composto por diferentes cursos (Licenciatura em Educação Especial, Matemática e Pedagogia), também acompanhamos 
a organização de uma atividade de ensino sobre multiplicação, focando nas três ações mentais desse conceito: adição de 
parcelas iguais, combinação de elementos e configuração retangular. 

Neste trabalho, focaremos no segundo momento dessa investigação, mais especificamente, no acompanhamento de 
uma atividade de ensino sobre multiplicação. Para isso, nos fundamentamos teórico e metodologicamente na Atividade 
Orientadora de Ensino (AOE), proposta por Moura (1996), cujos pressupostos têm como base a Teoria Histórico-
Cultural (THC) de Vygotsky (1984) e a Teoria da Atividade (TA) de Leontiev (1978). 

Utilizando esse embasamento teórico para orientar as ações desenvolvidas na escola, as atividades elaboradas devem 
contemplar, em especial, três momentos: a síntese histórica do conceito, a situação desencadeadora de aprendizagem e a 
síntese da solução coletiva. A síntese histórica do conceito se configura como o momento em que o professor se apropria 
do movimento lógico-histórico e constituição do conceito matemático a ser trabalhado, entendendo a necessidade que 
levou o homem a chegar ao mesmo. O segundo elemento a ser contemplado é a situação desencadeadora de aprendizagem 
que apresenta um problema desencadeador de aprendizagem a ser solucionado pelos alunos, e pode ser apresentado em 
forma de história virtual, jogo ou situação emergente do cotidiano. Finalmente, a síntese coletiva, que resulta na resposta 
“matematicamente correta” (MOURA, 1996, p.28), elaborada a partir das discussões coletivas das crianças, visando 
resolver o problema desencadeador. 

Quanto à metodologia utilizada na segunda etapa dessa pesquisa, apresentamos a estrutura de uma atividade 
de ensino sobre o conteúdo de multiplicação elaborada no grupo, e para acompanhar esse movimento, fizemos uso de 
vídeo-gravações e de um diário de campo, onde as observações centraram-se nos quatro momentos que fazem parte da 
organização adotada por este grupo: estudo sobre o conteúdo; planejamento e preparação de materiais; desenvolvimento 
com as crianças e avaliação. 

Como destacado nos pressupostos teóricos, o PIBID/InterdEM baseia-se na proposta da Atividade Orientadora 
de Ensino – AOE para desenvolver suas atividades nas escolas. Nessa perspectiva, a fim de complementar nosso objetivo 
com este trabalho, descreveremos uma atividade referente ao conteúdo de multiplicação. 

Na primeira etapa, a partir da escolha do conteúdo a ser trabalhado na escola, realizamos o estudo acerca da 
necessidade que levou o homem à constituição do conceito de multiplicação. Este configura-se como o primeiro 
momento de estudo sobre o conteúdo escolhido para fundamentar as atividades na escola, o qual é discutido entre todas 
as integrantes do grupo, a partir de um texto ou um livro. Nesse caso, fizemos uso de um fascículo elaborado pelo grupo 
do GEPEMat, que ainda não foi publicado, mas forneceu subsídios para a elaboração deste trabalho.

1 Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Mestranda do programa de pós-graduação em Educação Matemática e Ensino de 
Física, thanize_bortolini@hotmail.com.
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O segundo momento consiste no planejamento e preparação de materiais, com o objetivo de apresentar situações 
desencadeadoras de aprendizagem que possam vir a despertar nos alunos a necessidade de resolver o problema 
desencadeador, de forma que, no terceiro momento da atividade, quando eles resolvam uma situação problema 
coletivamente e compreendam o processo lógico-histórico que levou à criação desse conceito, pode ocorrer a apropriação 
do mesmo, contemplando assim os três momentos da AOE. 

Nessa direção, o desenvolvimento da atividade com as crianças aconteceu ao longo de três semanas, sendo que 
na primeira, organizamos atividades referentes às duas ações mentais da multiplicação: adição de parcelas iguais e 
combinação de elementos. Na segunda semana, revisamos as duas ações mentais da multiplicação, através de um circuito 
de jogos, que acreditamos que contribuíram para a aprendizagem dos alunos, principalmente para aqueles que estavam 
ausentes na semana anterior. 

Na última semana, trabalhamos com a terceira ação mental relacionada à multiplicação, que consistia na organização 
em linhas e colunas, ou configuração retangular. A multiplicação a partir dessa organização foi algo diferente e que 
instigou os alunos, inicialmente pareceu de fácil compreensão, sendo que o único aspecto que gerou certa dificuldade foi 
a diferenciação entre linhas e colunas, que eram confundidas por alguns alunos.

Finalmente, a avaliação que estrutura-se como a última etapa de nossa organização é o momento em que avaliamos 
coletivamente as atividades que foram desenvolvidas nas escolas ao longo de cada semana. Nesse movimento de avaliação, 
discussão e reflexão acerca das ações realizadas, percebemos a importância de repensar continuamente a nossa prática 
enquanto docentes, pois a partir disso, em uma próxima intervenção referente a esse mesmo conteúdo, teremos a 
oportunidade de fazer diferente, sempre buscando facilitar a aprendizagem do conteúdo de matemática para as crianças.

Retomando o objetivo geral da pesquisa, que consistiu em investigar, por meio do pensamento manifesto das 
bolsistas de iniciação a docência do grupo PIBID Interdisciplinar Educação Matemática da UFSM, suas vivências e 
experiências em Educação Matemática, especialmente a análise a partir do acompanhamento da atividade de ensino 
sobre multiplicação nos apresenta algumas considerações finais acerca do movimento de aprender a tornar-se professor.

Podemos destacar que estamos sempre em processo de aprendizagem e, em relação aos conceitos especificamente 
matemáticos, o PIBID/InterdEM sempre acrescenta novos conhecimentos ao mesmo tempo em que aprimora os que já 
possuímos, principalmente em nossas reuniões, quando estamos com todos os membros do grupo e temos a oportunidade 
de coletivamente problematizar o ensino e buscar metodologias que contemplem a necessidade das crianças fornecendo 
subsídios para a apropriação dos conhecimentos matemáticos. Ainda através dos planejamentos e atividades nas escolas, 
podemos compartilhar vivências e conhecimentos, principalmente pelo fato de fazermos parte de um grupo que envolve 
três cursos distintos, o que nos dá possibilidade de integrá-los, aliando teoria e prática. 

Por fim, fazendo uma avaliação e reflexão acerca das três ações mentais da multiplicação, podemos perceber 
indicativos de que os alunos conseguiram se apropriar dos conceitos matemáticos envolvidos, entendendo como realizar a 
operação de multiplicação através da adição de parcelas iguais, da combinação de elementos e da configuração retangular. 
Para isso, a proposta teórico-metodológica da Atividade Orientadora de Ensino contribuiu para que organizássemos o 
ensino envolvendo as três ações mentais relativas ao conceito de multiplicação, possibilitando um melhor planejamento 
de nossas atividades, de modo que se tornasse uma atividade de aprendizagem para os alunos.

Palavras-chave: Vivências e Experiências. Bolsistas. PIBID. AOE. Multiplicação.
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PIBID – ESPAÇO QUE OPORTUNIZA A AUTO(TRANS)
FORMAÇÃO PERMANENTE DOS PROFESSORES

Maria Rosângela Silveira Ramos1

Celso Ilgo Henz2

Dóris Pires Vargas Bolzan3

Palavras Iniciais – a formação docente no contexto atual
A formação de professores é um tema que está sempre em discussão e na busca de incessante ação que leve à 

prática de inovações nas atividades da docência. A predominância dos tipos de formações propostas e oportunizadas para 
os professores é “um modelo de treinamento mediante cursos padronizados que ainda perdura” (IMBERNÓN, 2010, p. 
19).

Mais preocupante ainda, no referido modelo, é a exclusão da “voz” do professor, visto que este não tem o direito à 
expressão e opinião na programação formativa. Isso, de certo modo, impossibilita a mudança de propostas de ações, bem 
como o planejamento das situações de aprendizagens a serem efetivadas em sala de aula, visto que está completamente 
desvinculado das reais necessidades e interesses tanto dos educadores quanto, consequentemente, dos estudantes e da 
própria comunidade escolar. 

De tal modo, na perspectiva freireana, a formação docente corresponde a um tipo de formação permanente, ou seja, 
capaz de provocar mudanças na educação, mais especificamente, na sala de aula, substituindo a educação bancária, que, 
há tempos, tem sido praticada nos estabelecimentos escolares, por uma educação problematizadora que forme sujeitos 
capazes de fazer uma leitura crítica do mundo (FREIRE, 2002) para, então, transformá-lo. 

Portanto, pretendemos delimitar o nosso texto a partir de nossas inquietações sobre as questões voltadas à formação 
de professores, fazendo um recorte nos dados do trabalho de pesquisa de doutoramento. Nessa dimensão, o nosso objetivo 
visa a mostrar a auto(trans)formação permanente de professores, pelas vozes dos sujeitos bolsistas e integrantes inseridos 
no PIBID, nos subprojetos de Biologia e Química de uma Instituição de Educação Superior, Básica e Profissional, 
pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 
de ensino.

Caminhos metodológicos
O percurso investigativo escolhido para o trabalho de tese de doutoramento seguiu uma abordagem qualitativa 

do tipo estudo de caso e apresentou, também, características de pesquisa-formação ( JOSSO, 2010), em razão de que os 
sujeitos se assumiram em processos de auto(trans)formação (HENZ, 2015) pelos diálogos-problematizadores realizados 
ao longo da pesquisa.

Entretanto, na dinâmica dos encontros com os sujeitos, utilizamos a proposta epistemológico-política dos Círculos 
Dialógicos Investigativo-formativos (HENZ, 2015), inspirada nos Círculos de Cultura de Paulo Freire, em aproximação 
com a pesquisa formação de Josso (2010). 

Realizamos dezesseis encontros em quatro campis e um encontro na Reitoria da IES. Os sujeitos participantes 
do estudo foram professores coordenadores: de Área, de Gestão e Institucional do PIBID; professores supervisores 

1 Doutoranda em Educação (PPGE/UFSM) e participante do grupo de Estudo e Pesquisa Dialogus: educação, formação e 
humanização com Paulo Freire. Professora no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Farroupilha – campus São Vicente do 
Sul. E-mail: maria.ramos@iffarroupilha.edu.br

2 Professor Orientador - Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria- PPGE/UFSM. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa 
Dialogus: educação, formação e humanização com Paulo Freire. E-mail: celsoufsm@gmail.com

3 Professora Coorientadora - Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria- PPGE/UFSM. Líder do GPFOPE, Grupo de 
Pesquisa Formação de professores e práticas educativas: educação básica e superior. E-mail: dbolzan19@gmail.com
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pertencentes às escolas da Educação Básica; alunos bolsistas da Iniciação à Docência dos subprojetos de Biologia e 
Química de uma Instituição de Ensino Superior – IES da região central do Estado do Rio Grande do Sul. 

A auto(trans)formação docente permanente no PIBID
O PIBID é um programa voltado para as políticas educacionais com a finalidade de contribuir com a formação 

dos docentes (BRASIL, Portaria 096/2013), quer seja na fase inicial, como os bolsistas de iniciação à docência, quer aos 
professores supervisores, bem como aos coordenadores de área e institucional. De tal maneira que, em sua proposta, é 
evidente a intenção de melhoria da qualidade da Educação Básica pública brasileira, mediante o compartilhamento de 
experiências entre os bolsistas de iniciação à docência e os professores das escolas de Educação Básica. 

O PIBID possibilita aos sujeitos inseridos no programa oportunidades formativas para (re)pensar as teorias, as 
ações, as atitudes, realizando um processo constante de auto(trans)formação pessoal e profissional que venha a redirecionar 
o seu trabalho no sentido de contribuir para a auto(trans)formação de todos e, consequentemente, para a transformação 
da sociedade (HENZ, 2014, p. 51). Isso exige do educador atitudes críticas, pois parte da pressuposição de que o professor 
é (re)construtor de conhecimentos, ações, reflexões e provocador de mudanças.

Portanto, retomar a questão formativa de docentes de maneira permanente e, ao mesmo tempo, que venha a 
provocar inovação e auto(trans)formação em suas práticas e ações pedagógicas é algo desafiador. Assim sendo, suas vozes 
comprovam o posicionamento sobre auto(trans)formação de professores (sujeitos da pesquisa, junho de 2016), mostrada 
a seguir.

Azaléia- “E, quando eu vejo professores, eu penso na formação tanto inicial, que é parte dos alunos, quanto continuada, 
que seria essa auto(trans)formação que o PIBID proporciona. E já foi comentado que é muito importante, porque mesmo 
os alunos que a gente termina a licenciatura nós não somos professores prontos, né. A gente se vai se transformando”.

Lírio - “E também aprender a fazer essa reflexão que ele coloca na tua prática e refletir sobre as novas situações, aí ele 
está aprendendo assim, mas o outro não aprende assim. Então tu tens que se movimentar mais, tu tens que fazer mais, 
tu precisas trabalhar mais”.

Nesse sentido, a formação de professores é uma atividade permanente, constante e em movimento, que deve 
transpor as ações práticas e formais originadas nas políticas educacionais, bem como estar presente na inserção do 
cotidiano do exercício profissional e da prática escolar. Assim,

Eefletir sobre a prática pedagógica parece ser um dos pontos de partida, pois compreender o processo de 
construção do conhecimento pedagógico de forma compartilhada implica compreender como se constitui esse 
processo no cotidiano da escola. (BOLZAN, 2009, p, 27)

Nessa perspectiva, a auto(trans)formação de professores diferencia-se das demais formações em função de 
que busca, através da organização metodológica dos Círculos Dialógicos Investigativo-Formativos, e das situações 
problematizadoras, levar em conta a realidade dos sujeitos, seus saberes de experiência, suas inquietações, curiosidades, 
questionamentos exigentes e, com seriedade, instigá-los à reflexão crítica e rigorosa, com vistas à emancipação de todos. 
Sendo assim, as falas dos sujeitos (junho de 2016) mostram a importância do diálogo, conforme exposto a seguir.

Rosa - “(...) foi bem válido, foi muito legal, foi prazeroso, não foi pesado, foram quatro encontros que, para mim, 
passaram bem rápido assim, porque realmente não foram cansativos, a tua sistemática, a tua proposta foi bem bacana. 
Eu achei que ajudou o grupo, que acrescentou para o grupo. (...) É,tu puxou coisinhas lá do início de como era, como é. 
(...): E o que ainda temos que mudar, o que você tem que tentar melhorar”.

Três Marias - “Paulo Freire inclusive fala, do diálogo problematizador e amoroso, eu sei que tem muitos teóricos que 
falam que a transformação do mundo se dará pelo amor. (...) por meio dos círculos dialógicos investigativos e formativos, 
pretendemos continuar sendo um entrelugar de estudos, de pesquisa e auto(trans)formação”.
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De tal modo, os Círculos Dialógicos Investigativos-Formativos oportunizama todos os sujeitos inseridos no PIBID 
uma reflexão-ação-reflexão sobre sua práxis pedagógica (HENZ, 2014, p. 51). Desse modo, destacamos a importância 
também do professor-formador no programa, pois “quem forma se forma e re-forma ao formar e que é formado forma-se 
e forma ao ser formado” (FREIRE, 2015a, p. 25).

(In) conclusões
Diante das reflexões mostradas neste texto, referentes ao PIBID como um espaço que oportuniza a auto(trans)

formação permanente de professores, quer seja em formação inicial ou no desenvolvimento da profissão docente, é 
algo desafiador. O ambiente escolar passa a ser um espaço de auto(trans)formação permanente no qual se traduz o 
conhecimento em vivências nas práticas de ensino, específicas da docência e, ao mesmo tempo, possibilita a aproximação 
da realidade escolar, de suas problemáticas. Assim, permitindo que se trabalhe articuladamente com a própria comunidade 
e com as Instituições de Ensino Superior, e permitindo, através de programas e de políticas formativas, que esse processo 
aconteça no próprio ambiente de trabalho.

Portanto, o programa PIBID proporciona a inserção e aproximação da escola de Educação Básica com a universidade, 
ao mesmo tempo que possibilita ao futuro professor o contato direto com o ambiente escolar, oportunizando a ele 
desenvolver as competências necessárias à prática docente e a todos os integrantes do programa a auto(tras)formação 
docente permanente, fortalecendo o ensino e atestando a necessidade de políticas públicas como a do PIBID.

Palavras-chave: PIBID. Auto(trans)formação permanente. Docência.
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CONCEPÇÕES DE LEITURA E POSSIBILIDADES 
FORMATIVAS NA ESCOLA: PROFESSOR/A LEITOR/A E 

ESTUDANTES LEITORES/AS?

Verônica Cristina Jesus de São José1

Cecília Maria de Alencar Menezes2

Introdução
A história da escrita e de como revolucionou a humanidade compara-se à descoberta do fogo na medida em que 

processou transformações radicais nas relações de poder e dominação; ou ainda, a história da literatura que ao longo 
dos séculos reproduziu e revelou costumes e características de cada sociedade, através de seus diferentes estilos, autores 
e obras. Mas, enquanto senso comum, muitos creditam à leitura o papel exclusivo, secundário e mecânico de apenas ler, 
mostrar, decifrar o que os olhos viam registrados nas folhas antes em branco. É preciso ampliar a concepção de leitura 
para garantir a formação de professores leitores e, assim, concomitantemente, formar estudantes leitores. O papel da 
leitura vai além de traduzir o escrito, o óbvio, ainda que muitos só percebam o ato de ler; como a ação mecânica e natural 
de “distribuir o conteúdo da escrita” como escreveram Cavallo e Chartier (1988, p.12). Em essência, a leitura caracteriza-
se como um dos processos que possibilita a participação do homem na vida em sociedade, em termos de possibilidade de 
transformação sociocultural.

Ler é compreender, é dar sentido às coisas. Lajolo (1994) destaca que ler não é simplesmente decifrar o código 
escrito, mas é ser capaz de atribuir ao texto vários significados. Ler é, ainda, relacionar textos, entregando-se à leitura, 
como atitude de concordância, ou rebelando-se contra ela, como uma contestação, visto que “Ninguém nasce sabendo 
ler: aprende-se a ler à medida que se vive [...], lê-se para entender o mundo, para viver melhor” (LAJOLO, 1994, p. 7). 

Bem, o ser humano faz isso desde sempre, desde o primeiro hausto e o primeiro contato com o mundo. Mundo, 
que é o primogênito objeto de leitura, o texto inicial, com tantas personagens, cheiros, sensações, imagens e histórias. É 
o que Freire (1997, p.25) denominou de leitura do mundo: “[...] a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra 
e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. 

Possibilidades formativas na escola: professor/a leitor/a e estudantes leitores/as
Nesse contexto, percebe-se a necessidade de articulação entre o processo de construção de conhecimento e a 

formação do/a professor/a da Educação Básica, enquanto leitor, para garantir o compromisso com a formação de leitores 
e não apenas de meros ledores. Ledor que, segundo Picard, citado por Jouve (2002), é a primeira das três instâncias 
necessárias a todo leitor. O ledor é definido como a parte do indivíduo que, segurando o livro nas mãos, mantém contato 
com o mundo exterior. Os leitores trazem consigo uma historicidade, uma memória social de leitura, o que nos levou a 
questionar possibilidades da escola como espaço privilegiado para essa prática formativa de mão dupla: de professores e 
estudantes. É a partir da experiência formativa que favorece a aproximação, e mais intimidade com o universo da leitura, 
que o/a professor/a poderá se apropriar deste espaço que é fundamental para Ghedin (2002, p.135), por ser espaço “[...] 
da reflexão geradora de conhecimento, onde deve refletir sobre os conteúdos trabalhados, a didática, a postura diante dos 
estudantes e do sistema social, político, econômico, cultural”. Este é o espaço de trocas, construção da interdisciplinaridade 
e socialização dos saberes e conhecimentos que acontece durante as reuniões formais de planejamento, mas também 
durante os intervalos de aulas, do cafezinho, nas salas de professores, nas salas de aula e nos espaços virtuais. 

As alterações no contexto sócio-econômico-político e cultural nos convidam a uma nova compreensão acerca do 
espaço de construção do conhecimento, da formação e, consequentemente, da atuação das/os professoras/es na produção 
dos currículos e da educação de qualidade, o que perpassa pela formação de leitores. Porquanto, a melhoria nos padrões 
de qualidade da educação, muitas vezes atribuídas ao resultado de reformas educacionais e propostas de mudanças 

1 Instituto Superior de Educação Ocidemnte (ISEO); Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas (SEMED-Ba), Pedagogia, 
velsaojose@gmail.com

2 Dra. em Educação, ISEO; Secretaria Estadual de Educação da Bahia (SEC-Ba), Pedagogia, cmenezes.gp@gmail.com 
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elaboradas por atores externos ao universo da escola, emergem da ação de protagonistas que refazem possibilidades de 
leituras e de leitores diante desses contextos sociais que se modificam e, no entanto, mantém sua essência de dominação 
e exclusão. 

Haja vista que a escola, do ponto de vista histórico, vem mantendo mais o significado do ler como ato de decodificação, 
como simples aquisição da técnica do ler e do escrever, do que ler como atribuição de sentidos, problematizamos: quais 
as possibilidades de a escola ampliar a concepção de leitura e configurar-se como espaço de construção da formação do/a 
professor/a leitor/a, bem como de estudantes leitores? Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as possibilidades da 
escola como espaço de construção da formação do/a professor/a leitor/a e de estudantes leitores. E os objetivos específicos 
foram: identificar diferentes concepções de leitura, identificando as possibilidades da formação do/a professor/a leitor/a; 
investigar a/s concepção/ões de leitura vigente/s na escola pública, anos iniciais do Ensino Fundamental; relacionar os 
pressupostos de compreensão da escola como espaço de construção do conhecimento e formatividade.

Metodologia
A metodologia desta investigação foi qualitativa e baseou-se em um estudo de campo apoiado em pesquisa 

bibliográfica e análise documental para efetivar esses objetivos e responder ao questionamento desse estudo. Destaca-se 
ainda, que durante a realização da pesquisa bibliográfica, utilizou-se como instrumentos para coleta de dados a revisão de 
literatura, a partir de produções científicas de autores tais como Lajolo (1994); Jouve (2002); Cavallo e Chartier (1988); 
Silva (1998); Ghedin (2002); dentre outros. Este tipo de pesquisa consiste no levantamento, seleção, fichamento, análise, 
revisão de literatura e organização de informações relacionadas ao tema.

Resultados e discussões
Diante do exposto, chega-se ao entendimento que há possibilidade da formação reflexiva da/o professor/a, para 

sua afirmação como professor/a leitor/a e formador de leitores, uma vez que não basta aprender a ler, é necessário 
aprender com o que se lê. É necessário interpretar os conteúdos da leitura, atribuir-lhes significado, para que ela cumpra 
efetivamente seu papel. 

Nesse contexto, os resultados esperados denotam que, para o professor tornar-se um bom leitor e assim tornar seus 
alunos bons leitores, será necessário desenvolver muito mais do que a capacidade de ler, o gosto e o compromisso com 
a leitura. A escola terá de mobilizá-los internamente, pois aprender a ler (e também ler para aprender) requer esforço. 

Ainda que a estrutura do sistema educacional público, a cobrança por conteúdos, as salas lotadas e a jornada de 
trabalho estressante dos professores dificultem e, muitas vezes, impeçam a realização de um trabalho significativo com 
relação ao aprendizado da leitura, os resultados indicam que ainda hoje existe uma distância entre o discurso teórico e 
as práticas de leitura na escola, girando em torno de uma só concepção: a da leitura atrelada à decodificação de signos 
gráficos.

Considerações finais
A maneira como a leitura vem sendo trabalhada em sala de aula (subjugada às aulas de gramática e ortografia, 

entregue às leituras silenciosas ou às perguntas opacas dos livros didáticos) deforma, desapaixona e aliena os leitores O 
principal desafio é que o espaço formativo da escola amplie a concepção de leitura, indo além do texto escrito, do texto sem 
contexto, do texto como pretexto e do sentido limitado e arcaico de que ler é única e simplesmente decodificar os signos 
corroborando com as palavras de Silva (1998, p.22-23), “[...] a leitura, se levada a efeito crítica e reflexivamente, levanta-
se como um trabalho de combate à alienação (não-racionalidade), capaz de facilitar ao gênero humano a realização de 
sua plenitude (liberdade)”.

Palavras-chave: Concepções de Leitura. Formação de Professores. Formação de Leitores.
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O FUTURO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA E 
COMO ELE REPRESENTA O SEU TRABALHO

Louise Cervo Spencer1

Introdução
O intuito deste trabalho é apresentar o que vem sendo discutido enquanto pesquisa no projeto Representações 

do agir docente, vinculado à linha de pesquisa Linguagem e interação do Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal de Santa Maria. Para apresentarmos o que temos estudado, partimos do princípio de que o 
professor de Língua Portuguesa se encontra em um estágio de perda da identidade, pois há um desmembramento do seu 
objeto de estudo e de trabalho. Esse desmembramento é caracterizado, em especial, por vertentes que foram entendidas 
erroneamente, por diversos fatores, como excludentes, sejam elas a gramatical e a didática de gêneros. 

Por isso, nos propomos enquanto objetivo analisar o discurso de um estudante de Letras, professor em formação, 
que está inserido nessa área docente, para entendermos quais são as representações do trabalho docente presentes em seu 
discurso, de modo que, assim, possamos ampliar o entendimento sobre esta profissão. 

Referencial teórico
Para tanto, a concepção de linguagem que sustentou esta análise e orientou os procedimentos metodológicos é 

baseada na perspectiva interacionista. A partir dela, a linguagem é vista como lugar de interação e de interlocução, para 
que, ao mesmo tempo em que constitui os polos da subjetividade, seja constantemente modificada pelo sujeito, que atua 
sobre ela. De acordo com essa concepção de linguagem, o presente estudo tem sua sustentação teórica nos pressupostos 
teórico-metodológicos do Interacionismo sociodiscursivo (doravante ISD), de Bronckart (1999) e Bronckart e Machado 
(2009). Esta escolha deve-se à importância dada pela teoria ao papel da prática de linguagem (agir discursivo) em 
situações de trabalho, como neste caso, o trabalho docente. Assim, a proposta do ISD é analisar (compreender) as relações 
entre linguagem e trabalho docente. 

Metodologia
Anualmente, foram realizadas entrevistas com os alunos que ingressaram no primeiro semestre do ano de 2011 no 

Curso de Licenciatura em Letras – Habilitação Português e Literaturas de uma Universidade do interior do Rio Grande do 
Sul. Essas entrevistas continuaram sendo feitas, como forma de acompanhamento, em alguns outros momentos pontuais 
da graduação: terceiro semestre (período ainda anterior às disciplinas didáticas e ao estágio), quinto semestre (período 
posterior às disciplinas didáticas, mas anterior ao estágio) e oitavo semestre (período posterior ao estágio). Priorizamos a 
entrevista gravada e, posteriormente, transcrita com alunos recém-saídos do ensino médio, pois entendemos que o foco 
da pesquisa é naqueles estudantes que estão iniciando suas histórias acadêmicas e profissionais.

A coleta dos textos orais ocorreu através de entrevistas semiestruturadas, pois apesar de o pesquisador ter uma 
lista de perguntas e tópicos a serem contemplados, o entrevistado tem maior liberdade para desenvolver as respostas, 
explorando aspectos que sejam mais relevantes na opinião dele, gerando, com isso, uma riqueza informativa que dispomos 
para uma análise posterior. 

A partir da primeira entrevista, em que foram questionados, entre outros pontos, o porquê dos estudantes 
escolherem o Curso de Letras, subdividimos em seis categorias de análise e obtivemos o seguinte quadro de referência:

1 Universidade Federal de Santa Maria, Doutorado em Letras – estudos linguísticos, CAPES, loucspencer@gmail.com.
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Gráfico 1: Categorização da primeira entrevista: Por que escolheu Letras?
Fonte: Elaborado pela autora.

A partir desse quadro, selecionamos um sujeito de pesquisa que se insere na categoria “Sempre quis ser professor” 
para realizarmos a análise. Transcrevemos parte de sua entrevista, selecionando pontos que consideramos importantes 
para percebermos como se dá a construção das representações pertinentes ao agir docente no discurso deste sujeito. 
Focamos a resposta dada pelo sujeito à pergunta: O que é ser professor para ti?, de modo a estabelecermos um paralelo 
entre o que foi dito na primeira, na segunda, na terceira e na quarta entrevistas. Para tanto, elaboramos três perguntas 
que guiarão a análise dos dados, sendo elas: 1) Como o sujeito tematiza a profissão docente em suas entrevistas? 2) O 
professor em formação se apoia, predominantemente, na dimensão social ou individual ao elaborar seu discurso? 3) O 
sujeito já se percebe na posição de professor?. 

De acordo com Machado e Bronckart (2009), a fim de realizarmos a análise de textos ligados à atividade docente, 
devemos iniciar pela identificação do contexto de produção dos textos. No que se refere à análise textual, essa se 
subdivide em três níveis, sendo eles: o organizacional, o enunciativo e o semântico. Portanto, seguimos estas orientações 
metodológicas a fim de chegarmos às respostas de nossos questionamentos propostos.

Considerações finais
Neste trabalho, estivemos em busca de algumas respostas às perguntas expostas acima, tendo, com isso, o intuito 

de ampliarmos a compreensão do que é o trabalho do professor. A fim de chegarmos a esse objetivo, consideramos as 
concepções interacionistas de linguagem dos estudos de Vygotsky (1998/1989) e Bakhtin (1985), os quais formam a base 
teórica do ISD, e levamos em consideração o entendimento que o professor em formação tem acerca das ações e das 
atividades que envolvem essa profissão.

Os procedimentos, que são propostos por Bronckart (1999), partiram da análise de conteúdo, para que se pudessem 
sintetizar os temas tratados nos segmentos dos textos. O segundo procedimento expôs a análise textual/discursiva a partir 
da identificação do “gênero de texto” assim como os “tipos de discurso” que foram mobilizados. Dessa forma, a questão 1 
pode ser respondida tendo em vista o nível organizacional do texto, bem como as questões 2 e 3 foram analisadas a partir 
do nível enunciativo, tal como propõe Bronckart (1999) ao desenvolver a teoria do ISD. 

De todo modo, conforme aponta Goularte (2009), as pesquisas desenvolvidas através da teoria do Interacionismo 
Sociodiscursivo estão direcionadas para a investigação das relações entre práticas de linguagem, atividade e ação. 
Ressaltamos que, no contexto brasileiro, o foco das pesquisas está nas relações do trabalho docente, já que os estudos se 
centram no papel da prática de linguagem na constituição dessa atividade profissional e de suas relações sociais. 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo. Formação de professores. Língua Portuguesa.
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CONCEPÇÕES INICIAIS DE ALUNOS DO 3º ANO 
DO ENSINO MÉDIO SOBRE RAIOS, RELÂMPAGOS E 

TROVÕES

Thaísa Laiara Prediger1

João Bernardes da Rocha Filho2

Introdução 
Quem nunca presenciou ou ouviu falar sobre raios, relâmpagos e trovões? A pesquisa sobre raios é muito antiga, 

e por fazer parte do nosso cotidiano, levar esse assunto para a sala de aula pode ser muito produtivo; assim, é possível 
introduzir o tema eletromagnetismo e conhecer as concepções iniciais que os alunos apresentam sobre esse assunto, pois 
“É fundamental partirmos de que o homem, ser de relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com 
o mundo” (FREIRE, 2009, p.47). Além disso, conhecer essas ou outras concepções nos faz entender melhor os nossos 
alunos e facilita o ensino, na medida em que podemos perceber os assuntos sobre os quais eles têm maior dificuldade. 

Objetivo
Conhecer as concepções iniciais de alunos de terceiro ano de ensino médio de uma escola pública de Porto Alegre 

– RS sobre raios, relâmpagos e trovões. 

Referencial teórico
Estudar um assunto pode ser muito fácil ou não, dependendo de vários fatores - um deles é o conhecimento que 

o aluno tem. Segundo Silva, Lavagnini e Oliveira (2009), os alunos trazem à sala de aula concepções sobre os assuntos 
a serem trabalhados, uma vez que buscam sentidos nos inúmeros fenômenos e/ou situações vivenciadas no cotidiano. 
Essas concepções, na maioria das vezes, distanciam-se dos conhecimentos científicos socialmente aceitos e podem 
constituir obstáculos à aprendizagem por “[...] determinarem como eles entendem e desenvolvem as atividades que lhes 
apresentamos em nossas aulas” (SCHNETZLER, 1992). 

Com conhecimento sobre as concepções prévias, pode ser mais fácil planejar as aulas e, inclusive, elas podem 
se tornar mais dinâmicas por já sabermos que enfoque e que metodologia utilizar para nossos alunos construírem o 
aprendizado. Isso ocorre porque não basta “[...] conhecer unicamente o ponto de partida, mas além disso, ir ajustando 
nossa ajuda pedagógica ao conhecimento do jovem durante todo o processo de aprendizagem”. (CUBERO, 1997, pág 
67, tradução nossa).

Assim, facultando a promoção da participação ativa do aluno, o ensino e a aprendizagem podem ocorrer mais 
facilmente quando conhecemos as concepções do indivíduo sobre o assunto a ser estudado e as usamos para o planejamento 
das atividades. Isso significa, também, promover “[...] uma educação que possibilite ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática” (FREIRE, 2009, p.98). 

Metodologia
Foi realizada uma pesquisa qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 2013) sobre as concepções iniciais envolvendo raios 

e trovões em alunos do terceiro ano do Ensino Médio, por meio da aplicação de um questionário, escolhido por ser 
um instrumento ágil de investigação. “O professor precisa de uma técnica ágil, que consuma pouco tempo e que lhe 
permita, ocasionalmente, dirigir-se ao grupo em conjunto; o questionário reúne essas características” (CUBERO, 1997, 
pág. 20, tradução nossa). Em todas as questões, foi pedido ao aluno que justificasse suas respostas para obtermos melhor 
compreensão de suas ideias, porque “É muito importante que nestes questionários seja perguntado sempre ao aluno 
o porquê de sua resposta e que justifique seus raciocínios, pois assim se eliminam alguns dos problemas que há nas 
perguntas fechadas” (ibidem, p.21).

1 PUCRS, Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, thaisa.prediger@acad.pucrs.
2 Pós-doutor em Enseñanza de las Ciencias (PUC/Chile), PUCRS, jbrfilho@pucrs.br. 
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O questionário continha cinco questões elaboradas para investigar o que estes alunos pensam - sem terem sido 
estudadas previamente as concepções de cargas elétricas, força eletrostática e campo elétrico - a fim de obtermos suas 
ideias primárias.

Questionário sobre concepções iniciais dos alunos sobre raios, relâmpagos e trovões.
Questão 1 - Muitos dizem que quando há temporal devemos tapar espelhos, facas e tesouras; colocar um sabão em cima 
do telhado... Porque as pessoas fazem isso? Há alguma outra coisa que se deve fazer quando chove que não foi citado? 
Justifique suas respostas.
Questão 2 - Você se depara com duas nuvens soltando raios uma em direção a outra. Por que você acha que isso pode 
acontecer? Como elas podem ter ficado carregadas? E, em sua opinião, as duas nuvens estão carregadas, ficarão carrega-
das, ou nada acontecerá? Justifique as suas respostas.
Questão 3 - Sabemos que raios podem matar. É verdade que um raio não cai no mesmo lugar? E pessoas que tem me-
tais no corpo têm mais chances de serem atingidas por um raio? De que forma um raio pode ou não matar alguém? 
Justifique suas respostas.
Questão 4 - Em um temporal, você vê de longe relâmpagos. Como você acha que eles se formam? Há alguma diferença 
entre raios, relâmpagos e trovões? Justifique sua resposta.
Questão 5 - Você está na rua, começa a trovejar, de repente surge um vento forte e o tempo se arma para um temporal. 
Sabendo que podem surgir raios, o que você faria? Para onde iria para se proteger até o temporal passar? Ou acredita 
que nada irá acontecer? Justifique sua resposta.

O questionário foi aplicado em duas turmas diferentes de terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública 
de Porto Alegre. Uma turma com 12 alunos, e a outra com 18. Primeiramente, foi explicado aos alunos que as respostas 
deveriam ser individuais e expressar o que eles pensavam, sem se preocuparem de estar respondendo corretamente as 
questões. Na primeira turma, o questionário foi respondido em 30min, e na outra em menos de 20min. 

Análise de dados
Em geral, alunos que tiveram mais presente em suas respostas a visão simplista, responderam às questões de forma 

vaga, ou seja, não é possível compreender precisamente o que eles estavam pensando. Exemplo disso encontramos nas 
questões 1 e 2, respectivamente, do Aluno3: “As pessoas fazem isto porque é mito coisas que os antigos faziam muito já fiz isso 
minha vó falava muito sobre essa história do sabão”.“Porque elas estão trocando eletricidade”.

No entanto, apareceram constantemente respostas que ficavam entre simplistas e científicas - não se encaixavam 
nem em uma e nem em outra concepção – estas concepções foram denominadas mistas. Como por exemplo, o Aluno9 
apresentou as seguintes respostas para as questões 2, 3 e 5 respectivamente:“Acho que elas estão cheias de água, e então se 
chocam provocando isso”. “O raio pode sim cair no mesmo lugar, eu acredito que ficar longe de árvores e tal, protege dos raios”. “Acho 
perigoso e ficaria em algum lugar fechado até o tempo melhorar”.

Os poucos alunos cujas respostas se aproximaram doconhecimento formal tiveram suas concepções denominadas 
científicas. Para as questões 1, 2 e 5, respectivamente, encontramos o seguinte: “Acredito que seja uma crença, a única 
providência a ser tomada é não ficar embaixo da árvore”. “Acho que uma passa carga para a outra, ficarão carregadas. Por isso se 
têm os trovões, relâmpagos e raios, se elas não fizessem nada não aconteceria nada”. “Se conseguisse iria para um carro ou uma casa 
protegida” (ALUNO4).

Dos trinta questionários respondidos, 17 alunos apresentaram uma visão simplista sobre raios, 8 alunos apresentaram 
concepções mistas e apenas 5 alunos apresentaram concepções científicas. Para uma pesquisa futura, seria interessante 
aplicar um novo questionário, depois de ter sido explicado e discutido com eles como se formam, como são e o que são 
raios, trovões e relâmpagos. Além disso, poderia ser avaliado o aprendizado sobre o que foi discutido em sala de aula. 

Resultados Alcançados
As respostas encontradas foram categorizadas em três concepções: simplista, mista e científica, a fim de melhor 

compreender as concepções desses alunos. Por meio dessa pesquisa, foi possível perceber que as concepções simplistas 
são as que se sobressaem. No entanto, o interessante da aplicação do questionário, e dessa pesquisa, é que o professor 
passe a conhecer melhor as concepções que seus alunos apresentam sobre um determinado assunto, o que é importante 
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quando estamos preocupados com o aprendizado, já que assim é possível identificar as fragilidades e potencialidades dos 
pré-conhecimentos dos alunos.

Palavras-chave: Concepção. Ensino. Aprendizagem. Docência. 
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ESTRATÉGIAS DE MELHORIA NO PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA, ATRAVÉS DA CONEXÃO 

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O 1º ANO DO 
ENSINO MÉDIO

Otilimilia Pedreira dos Santos1

Introdução
Este trabalho faz parte de um recorte de pesquisa realizada em uma escola pública estadual brasileira (Salvador-

Ba, 2016) desenvolvida no curso de mestrado em Educação pela Universidade de Santiago do Chile, cujo objetivo é 
apresentar uma proposta de inovação visando contribuir para o entendimento da importância na conexão avaliação da 
aprendizagem e planejamento para a melhoria do processo ensino aprendizagem, envolvendo professores e estudantes do 
Ensino Médio dessa escola pública brasileira. O interesse dessa temática reside no fato de provocar uma reflexão acerca 
da atuação dos professores de História na sua prática avaliativa, observando-se que não deve ser analisada como um ato 
isolado, mas sim integrador ao processo de planejar, que tem como proposta elaborar, reestruturar novas estratégias para 
melhorar a ação educativa. Neste estudo será oportunizada a reflexão pautada em uma análise de que o professor de 
História necessita de domínio do conhecimento específico e, principalmente, do pedagógico para ser capaz de facilitar 
melhor entendimento para o estudante na disciplina. 

Objetivo
Assim, do caminho percorrido por esta pesquisa científica do contexto pedagógico da instituição educacional 

em estudo resultou a necessidade da elaboração de uma proposta de inovação que tem como objetivo: propor melhores 
estratégias do processo ensino aprendizagem de História, através da conexão entre avaliação e planejamento, para o 1º ano 
do Ensino Médio. Mais especificamente, a pesquisa visou: (a) possibilitar a contextualização dos princípios pedagógicos 
fundamentais para a conexão entre avaliação e planejamento; (b) promover outras formas de avaliar a aprendizagem 
escolar, além de provas e testes; (c) desenvolver planejamento entre os professores nos variados componentes curriculares 
para a interação do planejar em conjunto, favorecendo a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade;

Referencial Teórico
A escolha para realização da pesquisa para fundamentação da inovação educativa foi dividida em quatro tópicos 

importantes: estratégias de ensino e aprendizagem; ensino da disciplina História; avaliação e planejamento. 
As estratégias de ensino do professor de História são uma ação que deve estar voltada à aprendizagem. Isso porque 

contribui para auxiliar os estudantes à aprendizagem significativa fornecendo uma perspectiva de integralidade, coesão 
e coerência diante do processo ensino aprendizagem proposto, favorecendo uma melhor aprendizagem. Em relação 
ao conceito de estratégias de ensino, Roldão refere que “o elemento definidor da estratégia de ensino é o seu grau de 
concepção intencional e orientadora de um conjunto organizado de ações para a melhor consecução de uma determinada 
aprendizagem. (ROLDÃO, 2009, p. 57).

Nessa perspectiva, o professor tem um papel extremamente importante enquanto mediador entre o aluno e o 
conhecimento, facilitando, incentivando e motivando a aprendizagem. Ele planeja uma aula e desenvolve um conteúdo 
de forma a permitir que o estudante discuta e debata as informações com seus colegas e com o professor - produzindo 
um conhecimento significativo. 

Deve ser considerada uma prática de ensino coerente com essa perspectiva de que professor de História poderá 
aprofundar-se em teorias do conhecimento exigindo uma visão ao mesmo tempo ampla e detalhada de fundamentos 
epistemológicos que lhe permitam estabelecer conexões entre hipóteses formuladas pelo estudante e a base científica de 
outras áreas do conhecimento. ”Diante disso, o professor de História, [...] em sua maneira própria de agir, ser, viver e 

1 Universidade de Santiago do Chile, Mestrado em Educação com ênfase em Currículo e Avaliação, otilipds@gmail.com 
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ensinar transforma um conjunto de conhecimentos históricos em saberes efetivamente ensináveis e faz com que os alunos 
não só compreendam, mas assimilem e incorporem esses ensinamentos de variadas formas.” (FONSECA, 2003, p. 34 e 
35).

Estes momentos distintos significam a possibilidade de avaliar o caminho que o estudante percorre para modificar 
seu pensamento frente a determinado conteúdo histórico. Avaliação da aprendizagem para Luckesi “é uma prática de 
investigação do professor, cujo sentido é intervir na busca dos melhores resultados do processo de aprendizagem dos 
nossos educandos, em sala de aula. Em seu conceito, afirma que a avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes 
para uma tomada de decisão”. (LUCKESI, 1997, p. 17).

É possível conceber uma avaliação cuja vivência seja marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção 
da autonomia, da mediação, da participação, da construção da responsabilidade com o coletivo. Tal perspectiva alinha-se 
com a proposta de um ensino de História que considera as infindáveis possibilidades de realização de aprendizagens por 
parte dos estudantes, partindo do princípio de que todas as pessoas são capazes de aprender e de que as ações educativas, 
as estratégias de ensino, os conteúdos da disciplina devem ser planejados a partir dessas infinitas possibilidades de 
aprender dos estudantes.

Metodologia
Para constatar a problemática, realizou-se uma pesquisa utilizando uma metodologia descritiva com uma 

abordagem quali-quantintativa, tendo como público alvo estudantes e professores de História. Diante dessa proposta de 
um projeto de inovação, acredita-se que, unindo a pesquisa quali-quantitativa descritiva ao estudo de caso, possibilitou 
uma análise minuciosa do contexto oportunizando escolhas de instrumentos utilizados para a coleta de dados, os quais 
foram: questionários aplicados junto aos professores e estudantes participantes desta pesquisa, e o outro referente a 
documentos bibliográficos e escritos, especificamente o planejamento do componente curricular de História.

Resultados Esperados
Os objetivos propostos a este estudo deverão ser alcançados a contento, pois pode-se observar que é uma proposta 

de um projeto de inovação que possibilita a contextualização dos princípios pedagógicos de avaliar e planejar devendo 
estar centrada na estratégia de planejamento contínuo, uma visão da importância da avaliação para o contexto educacional.

Para que isso ocorra, são adotadas algumas lógicas de intervenções específicas que o professor de História deve 
considerar para melhor orientar o processo de avaliação da aprendizagem, tais como: Reelaboração do planejamento; 
Capacitação de professores; Elaboração de um projeto de monitoria.

As respostas a esse contexto fizeram emergir possibilidades pedagógicas de redimensionar o currículo, adotar 
metodologias multidisciplinares e interdisciplinares na estratégia de capacitação dos professores e planejamento 
propostos. Isso demonstra como pode acontecer a conexão avaliar e planejar. Professores capacitados saberão selecionar, 
em seu planejamento, conteúdos que possibilitam a interdisciplinaridade e poderão sugerir projetos envolvendo outras 
disciplinas, o que facilitará o aprendizado desses conteúdos. Além disso, ao planejar outro tipo de avaliação – formativa –,o 
professor estará proporcionando ao estudante aulas mais interessantes e, provavelmente, mais dinâmicas, desenvolvendo 
o senso crítico do aluno, levando-o a uma aprendizagem significativa.

Já os estudantes, através da estratégia de aprendizagem compartilhada, terão mais um caminho para seu 
aprendizado, pois, muitas vezes, a linguagem usada por eles facilitará a comunicação e, consequentemente, a aquisição do 
conhecimento. 

Reconhece-se o papel do professor de História em desenvolver uma prática pedagógica através do uso de 
metodologias e avaliações. E, para isso, apresenta-se como proposta uma capacitação, demonstrando a necessidade de 
adotar nas escolas públicas brasileiras projetos de intervenção com o objetivo de fortalecimento do processo ensino 
aprendizagem.

Palavras-chave: Inovação. Proposta. Projeto.
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POR UMA DOCÊNCIA PRATICADA: A UNIVERSIDADE, A 
ESCOLA E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Márcia Solange Volkmer1

Cristiane Antônia Hauschild2

Jane Herber3

O cenário educativo no Brasil do século XXI configura-se a partir de uma complexidade que exige novos e 
grandes esforços para a formação qualificada dos professores. Em um contexto de desafios, surgem políticas públicas 
direcionadas para a formação dos docentes, a exemplo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes. Este estudo objetiva 
evidenciar a importância atribuída às atividades desenvolvidas no PIBID a partir das considerações de bolsistas do 
Subprojeto História do PIBID UNIVATES que participaram do Programa por um período maior do que oito meses ao 
longo da sua formação inicial. Destacam-se neste relato as percepções dos bolsistas em relação a sua prática docente no 
espaço escolar.

A história do PIBID inicia em 2007 quando é lançado o primeiro edital do Programa pela Capes com a concessão 
de bolsas para estudantes de licenciatura das instituições públicas. No ano de 2010 o Programa é ampliado e passa a 
beneficiar também as instituições privadas com um enfoque na formação inicial, vislumbrando colocar em evidência os 
cursos de licenciatura. É possível destacar, entre os objetivos do Programa, qualificar a formação docente e a escola básica 
e aproximar os saberes da escola e os saberes da universidade. Portanto, oportunizar que o licenciando pratique o espaço 
escolar ao longo da sua formação acadêmica desponta como uma exitosa possibilidade a partir das propostas do PIBID. 
Ao mesmo tempo, o bolsista passa a ter mais elementos e experiências para dar significado a sua formação docente.

Os conhecimentos adquiridos nos cursos de formação (inicial/continuada) precisam imprimir em seus discentes 
características de uma formação que busque a teorização acadêmica, a criticidade, a reflexão sobre sua prática, 
a pesquisa como possibilidade para novos conhecimentos teórico-práticos diante dos enfrentamentos que 
a docência enfrenta na contemporaneidade. Os saberes não chegam prontos aos professores, eles precisam 
ressignificá-los de acordo com a realidade que permeia sua atividade docente (FERREIRA, 2014, p.40).

Quando entendemos que o professor mobiliza uma ampla variedade de saberes, e que “os saberes oriundos da 
experiência de trabalho cotidiana parecem constituir o alicerce da prática e da competência profissionais” (TARDIF, 
2014, p.21), a aproximação com o ambiente escolar desde o início da formação do docente ganha relevância. No entanto, 
há de se ter cuidado para novamente não imprimir funções diferenciadas para as atividades realizadas na universidade em 
relação àquelas praticadas na escola. Por muito tempo, a dicotomia entre teoria e prática, e a não valorização dos saberes 
produzidos na escola e pelos professores, incentivaram a criação de um abismo entre os dois espaços. 

Este estudo pretende entender as percepções dos bolsistas de Iniciação à Docência em relação à sua atuação 
no ambiente escolar. No questionário4 respondido por 12 bolsistas do Subprojeto História do PIBID UNIVATES, a 
importância de participar do projeto foi destacada por todos. Chama a atenção que para sete bolsistas a centralidade de sua 
atuação refere-se ao conhecimento da realidade escolar. Nas respostas destes licenciandos fica destacada a possibilidade 

1 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora de área do Subprojeto História do PIBID/UNIVATES, CAPES, marcia.
volkmer@univates.br

2 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora Institucional do PIBID/UNIVATES, CAPES, crishauschild@univates.br
3 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora de Gestão do PIBID/UNIVATES, CAPES, jane.herber@univates.br
4 O questionário, composto por nove questões (três de múltipla escolha e seis dissertativas) perguntava sobre: 1. A importância 

do PIBID para a formação do professor 2. Os motivos pelos quais participa do PIBID 3. A atuação do bolsista na escola 4. As 
atividades desenvolvidas 5. As alterações na percepção do que seja a prática docente 6. As dificuldades encontradas no ambiente 
escolar 7. Os pontos fortes e fracos do PIBID 8. Importância do componente curricular História na Educação Básica 9. O que 
considera no momento do planejamento do plano de trabalho.
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de contato com os saberes escolares, que sem a existência do PIBID se daria somente em momentos pontuais do curso 
de Licenciatura.

Esse elemento ainda é resultado de um projeto curricular que prevê uma carga horária específica de atuação do 
aluno de licenciatura no espaço escolar, durante os estágios curriculares. No currículo da maior parte dos cursos, inclusive, 
denomina-se de carga horária prática da formação. Dessa estrutura disciplinar e dicotômica herdamos a percepção de 
que a escola é um espaço para praticar o que foi estudado na universidade. Dos bolsistas que responderam o questionário, 
apenas dois manifestaram essa percepção. Os demais entendem que a sua atuação na escola, no âmbito do PIBID, 
configura-se como um espaço para refletir sobre a docência. Ou seja, uma prática-reflexão formativa, ou uma docência 
praticada. Talvez aqui se perceba uma grande conquista do Programa.

Se hoje entendemos que “[...] a vivência prática tem pouco a oferecer se não for guiada por reflexão sistemática 
com investimento em leitura, documentação, pensamento e postura investigativa” (CARVALHO; PORTO, 2005, p.16) 
e que os “conhecimentos escolares, pedagógicos, docentes e da prática profissional se misturam às características do 
professor diante de uma complexa atividade diária que o mesmo exerce com o objetivo de gerar ensino e aprendizagem” 
(FERREIRA, 2014, p.40), as vivências dos bolsistas no cotidiano escolar permitem essa formação mais integral.

Acreditamos que o papel que deve exercer o professor não pode ser reduzido a meras explicações de conteúdos 
e, muito menos, a avaliação de resultados. É preciso repensar a prática na busca da superação de um modelo 
tradicional, fragmentador e técnico, conduzindo à implantação de uma visão mais holística, isto é, uma 
proposta de Educação e de formação de professores mais abrangente, reflexiva e dialógica (FLORENTINO; 
RODRIGUES, 2015, p.62).

Nas respostas dos questionários dos bolsistas, em diferentes momentos, aparece com centralidade a questão da 
“aproximação da teoria com a prática” ou mesmo das “práticas e reflexões” que orientam as suas atividades. Nesse sentido, 
acredita-se que a inserção no PIBID oportuniza a esses bolsistas o rompimento de percepções ainda presentes no mundo 
da universidade e uma crescente valorização dos saberes escolares, das experiências e das reflexões cotidianas. “A prática 
pedagógica entendida como o fazer diário do professor subsidia a inter-relação entre a teoria e a prática, associação 
que está interligada em uma rede de conhecimento na qual os conhecimentos formais, não formais e os informais se 
conectam criando possibilidades de ensinar e aprender” (FERREIRA, 2014, p.40). Uma docência praticada, portanto, 
prima pela reflex(a)ção, em um movimento contínuo que não percebe mais as barreiras entre teorias, saberes e práticas, o 
que fica evidente nas percepções dos bolsistas ID que responderam a pesquisa.

Palavras-chave: Docência. Formação. Escola. Universidade.
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DISEÑO EXPERIMENTAL EN FÍSICA

Luis Aphranio Portilla Salazar1

El diseño experimental en física se refiere al protocolo que se debe hacer cuando se piensa en hacer una experiencia 
o laboratorio como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea, para comprobar una constante o para demostrar 
lo fundamental del experimento y aún en un caso novedoso. De acuerdo al proceso didáctico en la enseñanza, el 
objetivo fundamental al realizar una experiencia tradicional está en que el estudiante logre entender la experiencia, el 
funcionamiento del equipo y los resultados, tres cosas que se deben tener en cuenta para poder lograr el objetivo. Con la 
planificación correcta, se llega a la toma y procesamiento de datos, y son ahora los métodos estadísticos quienes permiten 
hacer una lectura de la naturaleza y poder encontrar la ley más adecuada posible, o comprobar la ley vista en la teoría, 
propósito válido tanto para la física básica como la avanzada. En la sistematización de datos, es necesario dar nombres 
generales a las variables, para facilidad y entendimiento del estudiante; no es conveniente tener más de una variable con 
la que se pueda trabajar, es necesario escoger la variable más compleja de manejar como la variable a tener en cuenta; 
las demás se busca la manera de simplificarlas. Como esto no es posible, entonces se procede hacer un análisis de la 
posibilidad de controlar las variables susceptibles de control. Generalmente en las ecuaciones básicas siempre hay dos 
variables, pero una de ellas es difícil de controlarla, como es el caso del tiempo, y lo contrario, las distancias son más 
susceptibles de que se las pueda controlar, así entonces las distancias puedo anticipar los resultados diseñando una tabla 
de valores preestablecidos a los cuales se les llamará sucesos mientras que las variables que no es posible controlarlas se les 
llama eventos, así entonces los sucesos y eventos serán las variables a manejar dejando como variable medible únicamente 
a los eventos.

De esta manera, cuando se trata de comprobar, o de hacer un experimento innovador, resulta un poco más didáctico, 
más explicativo, más entendible por parte del educando. Se debe entender que el experimento es para el estudiante, para 
permitir que el educando logre hacer una apropiación de la práctica, asunto que se logra facilitándole al estudiante a 
entender, misión indelegable de todo profesor (ORTEGA, 1980).

Para una distribución normal, como en la que caen la mayoría de los experimentos de física clásica y si no se 
necesita mucha rigurosidad el concepto de suceso y eventos pueden ser una alternativa a tener en cuenta (MEINERS, 
1980).

Los sucesos son una ocurrencia que puede ser aleatoria pero en contraste con otra variable es de menos aleatoriedad, 
por lo que se puede decir que en un experimento se puede plantear variables de o menos variabilidad. En el caso de los 
eventos, se estima que estos son de mayor variabilidad frente a los sucesos, así entonces la variable a la que se puede 
controlar se le llamará suceso y a la de menos variabilidad se le llamará evento. Con base en esta denominación, la toma 
de datos se facilita tanto que al final se puede procesar una sola variable manteniendo controlada la de menor variabilidad. 
Una muestra es la siguiente:

1 Universidad de Nariño, Departamento de Física, lportillas@yahoo.es
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SUCESOS EVENTOS

No
Variable 

de menor 
variabilidad

Primera 
observación 

de la variable 
medible

Segunda 
observación 

de la variable 
medible

Tercera 
observación 

de la variable 
medible

Cuarta 
observación 

de la variable 
medible

Quinta 
observación 

de la variable 
medible

Promedio de las 
observaciones 
de la variable 

medible
1
2
.
.

10
Tabla no 1 - En la tabla se coloca los valores obtenidos directamente en el laboratorio en la primera columna, se enumeran los sucesos 
generalmente hasta 10, luego los valores de la variable controlada en seguida están los eventos enumerados horizontalmente hasta 
cinco por cada suceso. En la última columna se puede hacer un cálculo rápido del promedio de eventos. Así entonces la tabla aportaría 
los valores de la variable controlada y el promedio de los eventos de cada suceso.

La organización de los sucesos y los eventos de esta manera permite hacer un análisis estadístico de manera 
organizada en la que se puede ver la evolución de la variable a medir así:

SUCESO 3 4 5 6 7 8

No
Variable 

de menor 
variabilidad

Promedio de las 
observaciones 
de la variable 

medible

Primer 
proceso de 
la variable 
medible

Segundo 
proceso de 
la variable 
medible

Proceso de la 
variable evento 

y variable 
suceso 

Constante 
que se 

procura 
calcular

Promedio de 
la constante 

calculada

1
2
.

10
Tabla no 2 - En la tabla se enumeran las columnas y los sucesos igual como en la tabla no 1. En la segunda columna se coloca los 
valores de la variable controlada al igual como en la tabla no 1. La columna 3 lleva los valores de los promedios obtenidos en la tabla 
no 1 y a continuación se realiza los proceso indicados en la cabeza de cada columna enumera hasta obtener una constante o promedio 
de la variable buscada. Cada experimento tiene su propia tabla en la que se debe realizar los procesos de acuerdo a la teoría señalada. 

La tabla de sucesos puede tener más columnas, tantas como sean necesarias hasta poder obtener la constante 
buscada o deseada cuyo significado se dará en el análisis que se tenga sobre los resultados del experimento.

Si el análisis estadístico amerita mayor confiabilidad se puede probar nuevos métodos de análisis estadístico, 
como el de verosimilitud que para funciones normales se convierte en mínimos cuadrados, manejo que se puede hacer 
tanto en forma de pocos datos o matricial.

Cuando se trata de algo desconocido, es importante plantear la teoría del problema inverso o hacer la regresión 
lineal conocida tanto para funciones de potencia, exponenciales, inversa etc., bajo el mismo tratamiento de eventos y 
sucesos al considerar variables controlables y no controlables. 

Es preciso aclarar que no siempre se logra tener una variable como evento, dado que pueden existir experimentos 
en donde necesariamente hay más de dos variables en los que se debe hacer el conteo respectivo como en el experimento 
de Millikan (ACOSTA, 1975, pág. 75) en donde la corriente, el voltaje acelerador, y el radio son susceptibles de ser 
medibles al menos dos de ellas y aún más variables cuando se trata de otro tipo de disciplinas en la que la metodología 
de procesos multivariados son los más adecuados para afrontar el asunto.

En nuestro caso de la física básica, por ser de tipo didáctica, se presta para aplicar la metodología de sucesos y 
eventos tal como se lo ha planteado en el movimiento rectilíneo, curvilíneo, en el plano, leyes de la dinámica, trabajo 
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y energía, movimiento oscilatorio y electromagnetismo permiten recrear experiencias en las que se puede controlar 
variables sin alterar y mucho menos sesgar resultados en los que se puede confiar plenamente.

En el movimiento rectilíneo acelerado  en este caso al desplazamiento se le llama SUCESO 
y la variable tiempo corresponde a la variable que no se puede controlar por tanto le corresponde los EVENTOS.

En el caso del movimiento parabólico en donde el objetivo es comprobar que la trayectoria es una parábola 

 resulta más cómodo controlar las distancias en x que las 
alturas , de tal manera que los sucesos serán la variable x y dejar a la variable  como los eventos a medir y repetir 
al menos cinco veces por cada suceso. 

Otro caso puede ser la descarga de un condensador  en donde la corriente es la variable 
controlable mientras el tiempo de descarga se convierte en la variable aleatoria o evento a medir para poder calcular la 
constante del condensador o capacitancia para una resistencia determinada. Bien como estos casos son numerosos los 
ejemplos en los que la metodología de sucesos y eventos permite elaborar protocolos de diseño experimental claro y 
conciso.

Palavras-chave: Sucesos. Eventos. Proceso estocástico. Aleatoriedad.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

INTERDISCIPLINARES COM TEMAS AMBIENTAIS NAS 
AULAS DE MATEMÁTICA

Cláudio Cristiano Liell1

Arno Bayer2

Em alguns contatos com os professores de matemática, observou-se que muitos deles compartilham, em reuniões e 
momentos de descanso, as angústias e as dificuldades em tratar do tema transversal Meio Ambiente nas suas aulas. Parece 
que esses profissionais desejam contribuir com a formação dos alunos a fim de que adotem estilos de vida e caminhos que 
desenvolvam neles o respeito pelo funcionamento e pelos limites da natureza.

Em decorrência da problemática levantada, surge o seguinte questionamento: uma formação continuada em 
educação ambiental e educação matemática pode influenciar nas práticas de sala de aula dos professores de Matemática 
com a temática ambiental e contribuir para o desenvolvimento da consciência ambiental nos alunos?

Considerando o contexto acima, foi organizada e oportunizada uma formação continuada de 80 horas em Educação 
Ambiental e Matemática aos professores de matemática das séries finais do ensino fundamental do município de São 
Sebastião do Caí, com o objetivo de verificar se os envolvidos modificariam a concepção de Educação Ambiental e as 
práticas de sala de aula em relação aos temas ambientais. 

Portanto, o objetivo deste trabalho, que faz parte de uma pesquisa de doutorado, é apresentar o desenvolvimento 
de 7 projetos interdisciplinares com produções que foram elaboradas na formação oportunizada aos professores.

De acordo com Brügger (2004) e Búrigo (2009), no ensino de Matemática, além de questões mais diretas como 
fazer cálculos sobre quantidade de poluentes resultantes de diferentes matrizes energéticas ou modelos de produção, por 
exemplo, pode-se estimular uma reflexão sobre o significado dos números em si, discutindo, dessa forma, a natureza da 
matemática como ferramenta e como linguagem. A Matemática não pode mais continuar a ser vista como um assunto 
linear, preocupado essencialmente com fatos e capacidades, como uma ciência relativa predominantemente a números, 
ensinada mecanicamente e caracterizada geralmente por atividades de papel e lápis. 

Caldeira (1998) observa que poucos trabalhos no campo da Educação Matemática vêm discutindo questões de 
ordem educacional prática ou teórica em que se envolvam trabalhos quantificando fenômenos relacionados ao meio 
ambiente e que sirvam como um referencial para a formação do professor de Matemática. Contudo, a inter-relação entre 
Educação Matemática e Educação Ambiental não é apenas questão de metodologia, ela se inicia com o reconhecimento 
de que nas relações sociedade-aluno, escola-aluno, professor-aluno, fazem-se presentes os poderes políticos de uns e de 
outros, as suas competências, suas paixões e compromissos, enfim, sua sobrevivência. 

Ao utilizarem nas aulas de matemática questões ambientais, os professores não estarão apenas fornecendo aos 
estudantes instrumentos e ferramentas para compreensão de fenômenos, mas também oferecendo subsídios através do 
uso da matemática no cotidiano ambiental, para que percebam, entre outras coisas, seu verdadeiro papel como cidadãos 
e transformadores sociais. 

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma formação continuada em educação ambiental para 8 professores de 
matemática e seus respectivos alunos de 5 escolas municipais e estaduais de São Sebastião do Caí, sendo que o primeiro 
autor deste estudo exerce a atividade profissional de Secretário de Educação no município citado. 

No ano de 2014 e 2015, os professores que fazem parte do contexto desta pesquisa, participaram de encontros 
mensais orientados pelos pesquisadores, com o objetivo de proporcionar uma formação que desse subsídios para um 
trabalho com a temática ambiental nas aulas de matemática.

1 ULBRA, Doutorado em ensino de Ciências e Matemática, cristianoliell@hotmail.com .
2 Orientador, ULBRA, Doutor em Ensino, bayerarno@yahoo.com.br .

mailto:cristianoliell@hotmail.com
mailto:bayerarno@yahoo.com.br


Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 138SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

No primeiro encontro foi realizada uma entrevista coletiva com os participantes da formação, na qual eram 
questionados sobre as suas concepções de educação matemática e de educação ambiental e sobre suas práticas pedagógicas 
no que diz respeito à temática ambiental.

Na etapa seguinte da formação, os professores reuniram-se para fazer um estudo dos livros didáticos utilizados pelos 
alunos e também dos que servem de referência para planejamento das aulas, com o objetivo de investigar a frequência com 
que o tema ambiental aparece nesses materiais, a forma como a temática é tratada nos livros e os conteúdos matemáticos 
que mais exploram o tema.

Em seguida, foram realizados estudos em livros, revistas e meios eletrônicos, sobre a perspectiva da Educação 
Ambiental Crítica, a qual utiliza ações participativas, interdisciplinares e sustentáveis e, também, faz uso de relatos 
de experiências que exploram a temática ambiental nas aulas de matemática para o embasamento da investigação e 
elaboração de propostas de trabalho. 

Nos meses de julho e agosto, os professores criaram problemas matemáticos envolvendo questões ambientais locais 
e regionais, para serem desenvolvidos em projetos interdisciplinares.

Em setembro, os professores se reuniram para a elaboração de jogos matemáticos envolvendo questões e desafios 
com temática ambiental. 

A última etapa da formação em 2014, realizada de outubro a dezembro, foi a organização de projetos interdisciplinares 
com atividades que integrassem o conhecimento matemático e meio ambiente e que envolvessem, ainda, os jogos e os 
problemas matemáticos criados com pesquisas de campo, recursos de informática, pesquisas em meios eletrônicos e 
bibliográficos e materiais manipulativos. 

Os projetos abordavam temas como energia, água, poluição, fauna, vegetação, resíduos e áreas e envolvem os conteúdos 
matemáticos de área, perímetros, funções, regra de três, porcentagem, estatística e as operações básicas.

No ano seguinte (2015), os projetos foram trabalhados com os alunos das séries finais do ensino fundamental dos 
professores participantes da formação. O desenvolvimento dos projetos foi analisado por meio de observações realizadas 
pelos autores deste estudo em um diário de observação. 

De acordo com os professores envolvidos na formação, o interesse dos alunos pelos projetos foi relevante, pois os 
alunos estavam sendo despertados para situações ambientais bastante significativas dentro da escola. Alguns professores 
declararam que muitos alunos, após a realização das atividades, desejavam ficar desenvolvendo atividades referentes 
aos projetos. 

Ainda, segundo os professores, o trabalhar com projetos envolvendo matemática e meio ambiente contribuiu para 
o interesse e preocupações dos alunos com as questões ambientais e promoveu uma reflexão crítica sobre a questão 
socioambiental. 

Quanto à modificação da concepção dos professores sobre um trabalho efetivo com Educação ambiental, eles 
declararam, nos depoimentos descritos no diário de observação do autor, que a formação lhes deu subsídios para um 
trabalho com temas ambientais nas aulas e que continuarão promovendo nos próximos anos o desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares. 

Diante dos resultados apresentados através do desenvolvimento da formação com os professores partícipes deste 
estudo, mostrou-se a relevância de trabalhos que envolvem educação matemática e educação ambiental na formação 
continuada de professores de matemática.

Palavras-chave: Formação de professores. Educação Ambiental. Projetos Interdisciplinares. 
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DE UMA EXPERIÊNCIA ERRÁTICA

José Alberto Romaña Díaz1

Angélica Vier Munhoz2

Em uma manhã de inverno, numa cidade do Rio Grande do Sul, encontrava-me na sala de bolsistas do PIBID de 
uma universidade, na qual o frio tentava agarrar-se a qualquer superfície porosa da sala, querendo ser partícipe dos meus 
pensamentos. Contudo, um pensamento mantinha aquecido meu corpo, resistindo ao gélido úmido. Era uma cena que 
servia de capuz. Sim, era uma cena capuz que aconteceu em uma turma de primeiro ano de ensino fundamental, em uma 
sala de aula de uma escola estadual de ensino fundamental, em uma cidade de um estado ao sul do Brasil.

O episódio tem como protagonista uma criança a qual nomearei de Akili. Trata-se de uma criança com habilidades 
artísticas singulares, que se destacava pelos seus desenhos, de modo que tanto a professora titular, quanto as coordenadoras 
e a equipe de pibidianos percebiam o potencial de Akili. Tal potencial não passava despercebido, nem mesmo por mim, 
que “babava” por seus desenhos. No entanto, naquela manhã aconteceu um evento que foi divisor de águas para mim. 
Akili estava desenhando, já não me lembro o quê, o fato é que ela começou a dizer que seu desenho tinha ficado feio, 
“horrível” (na minha opinião o desenho era surpreendente para uma criança de 7 anos); a situação piorou e Akili teve um 
“surto”. Após a nossa intervenção para acalmar a menina, recordo-me de comentar com meus colegas algumas hipóteses 
para aquele comportamento da Akili: as habilidades de Akili estariam gerando nela uma necessidade de perfeccionismo? 
Estaria a menina sentindo-se pressionada com o nosso reforço positivo em relação às suas habilidades? Fiquei em 
silêncio, pois uma outra pergunta interrompeu meu pensamento, uma pergunta reptadora, dessas que tiram o fôlego: será 
que estamos mais preocupados com o não errar do que com aprender?

Veja bem, a pergunta não era para Akili, nem para os meus colegas, nem mesmo para os professores ou as 
professoras coordenadoras do PIBID ou para a academia em geral, a pergunta estava na primeira pessoa, e aquilo me deu 
uma sensação de sufoco, de ter que tirar os casacos e roupas diante do calor intenso que estava experimentando. Com 
todas essas sensações permeando meu corpo, voltei para a sala dos bolsistas. Lembro-me de tentar descrever essa situação 
para os colegas e nós começamos um escrito acerca do erro na alfabetização e pesquisamos acerca do erro, mas aquilo não 
me dava sossego. Compreendo hoje como essa experiência, vivida dentro do programa do PIBID, serviu como ponto de 
partida para re-pensar a minha práxis e a formação.

Com o intuito de ser um pesquisa-dor, de pesquisar a minha própria dor na práxis, pretendo, de maneira sucinta, 
deslocar a discussão em torno ao erro, muito ligada à avaliação e, portanto, à aprendizagem, para o campo do ensino-
aprendizagem. Tomando o erro como indicador de criação de outros problemas, da possibilidade de pensar de outros 
modos, de uma aprendizagem através das forças dos signos que o erro emana, intento pensar o erro e a aprendizagem.

Inicio fazendo algumas precisões pelo não, quer dizer, enunciando algumas proposições que sinalizem o que não 
pretendo desenvolver neste escrito. Não pretendo fazer uma apologia ao erro, tampouco, por mais óbvio que pareça, do 
erro que vem por desconhecimento, por não saber. Também não se trata do erro em relação aos processos avaliativos 
na escola ou de outro nível de formação. Nem do erro como oposição à homogeneização, como produto do julgamento 
certo ou errado. Também não me refiro ao ensaio-erro, sobretudo máxime quando estamos falando de uma práxis que 
envolve seres humanos. Não é do erro na ciência, mesmo que não se ignore que os efeitos do erro nesse quesito possam 
ser avassaladores. 

O erro que pretendo contornar é o desvio ocasional, o erro em estado natural, espontâneo (implicitamente, também 
da nossa sensibilidade ou não, para deixar-nos afetar por ele), do erro que atravessa a relação problemas/[desvios]/solução. 
O erro sempre existiu, porém nossa preocupação resultadista nos incita a apagar os desvios, ou seja, passamos a naturalizar 
ou instituir a moralização do erro e instauramos uma luta para ocultá-lo, silenciá-lo, barrá-lo. Criamos mecanismos de 
ortopedia para a relação problemas/[desvios]/solução - problema/solução, quase que garantindo a universalização dos 
problemas e o que é mais grave, a universalização das soluções. Nesse sentido, Deleuze (1988, p. 146) denuncia:

1 Bolsista PROSUP/CAPES, Mestrando do PPGEnsino UNIVATES. jose.diaz@univates.br 
2 Doutora, Coordenadora do grupo de pesquisa CEM/CNPq/UNIVATES. angelicavmunhoz@gmail.com 
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E que é o erro a não ser uma falsa recognição? E de onde vem o erro senão de uma falsa repartição dos 
elementos da representação, de uma falsa avaliação da oposição, da analogia, da semelhança e da identi-
dade? O erro é apenas o reverso de uma ortodoxia racional e ainda testemunha em favor daquilo de que 
ele se desvia, em favor de uma retidão, de uma boa natureza e de uma boa vontade daquele que é dito 
enganar-se.

O erro entendido como um desvio da ortodoxia se torna um problema, entretanto ele nos movimenta para a 
desvinculação do já sabido. Assim, o erro apareceria como o acontecimento no qual se privilegia o estranhamento (de 
novo depende da sensibilidade e da nossa relação face a um acontecimento errático) e não o reconhecimento, que não 
nos incita ao pensar. Portanto, aprendemos pelos signos, pois pensamos quando somos desafiados por um enigma (erro), 
assim, aprendemos quando pensamos, dessa forma o foco estaria mais do lado do processo de criação de algo novo, no 
sentido de tensão que o erro ocasiona entre o saber anterior e a experiência atual. O erro, ora signo, ora emissor de signos 
(ainda que eles não façam sentido) aparece como pedra de toque que incita à criação de novos problemas, desse modo, 
a postura que se assume face ao erro, implica deslocar o erro tanto das classificações qualitativas (bom/mau), quanto 
das classificações quantitativas (muito/pouco). Tais classificações remetem para a função e para o pragmatismo do erro, 
ignorando que este nos anuncia também a incerteza, a mesma incerteza que se tem ao entrar em sala de aula, mesmo 
com tudo prontinho, a incerteza na qual, o erro, constantemente, nos mostra. Ao deslocar o erro da ideia de desvio e o 
potencializarmos como algo do percurso, do estranhamento, da incerteza, o colocamos no movimento da errância. Se 
tomarmos novamente a questão do aprender, então podemos compreender a errância como um caminho para se deslocar 
do saber ao aprender, uma vez que eu posso ser sabedor de algo, mas aprender implica mais do que saber, implica pensar, 
problematizar, desaprender, errar, fracassar, reaprender

Chegando ao fim deste escrito, sem a pretensão de fechar qualquer discussão, proponho, tão somente, um 
olhar sobre a errância como um caminho de problematização, contemplando outros modos de pensar o ensino e a 
aprendizagem. Volto à questão inicial: Será que estamos mais preocupados com o não errar do que com o aprender? 
Errar, falsear, enganar, desacertar, desviar, faltar, equivocar, confundir, falhar, escorregar, atrapalhar, claudicar, cincar, gafar, 
perder-se, divagar, deambular, perambular, vaguear, vagar, percorrer, ambular, vagabundear, passear pelos signos errantes, 
pelo currículo, pela estrada da vida, experimentando, problematizando, pensando, criando.

Palavras-chave: Erro. Ensino. Formação de Professores. Pensamento. Filosofia da diferença.
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Educação e Diferenças
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MEDICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DE 
SUAS ORIGENS E DE SUAS IMPLICAÇÕES

Maiquel Röhrig1

Mônica Nunes2

A medicalização na educação é recente nas escolas brasileiras e está relacionada a uma série de fatores. Como 
professores, somos cotidianamente testemunhas de enunciações como estas no ambiente escolar: “o cérebro deste aluno 
não funciona direito”, “este aluno precisa de um remédio para conseguir se concentrar” ou ainda “se a família deste aluno 
não buscar ajuda [médica] não tem chance de passar de ano”. Essas narrativas são geradas por professores imersos em um 
contexto que ultrapassa as paredes da escola, refletindo um fenômeno histórico e social da chamada pós-modernidade.

Este texto propõe uma análise das origens da medicalização de estudantes considerados como portadores de 
transtornos, como déficit de atenção e hiperatividade. Os objetivos são apresentar algumas considerações sobre o 
conceito de medicalização na educação, analisar o contexto histórico e social em que ele se insere e discutir suas possíveis 
consequências, refletindo sobre os aspectos positivos e negativos desse fenômeno.

Em primeiro lugar, a escola se insere num processo mais amplo ocorrido nas últimas décadas, a partir do qual a 
indústria farmacêutica passou a fazer parte da vida das pessoas oferecendo-nos uma enorme variedade de remédios para 
controlar dores, angústias e regular comportamentos que, em alguma medida, causam-nos sofrimento. Essa invasão de 
nossas casas por caixas de comprimidos está, por sua vez, relacionada à regulação política de nossos corpos, em virtude da 
qual tentamos nos adaptar a padrões estéticos e comportamentais a fim de nos sentirmos adaptados ao que é considerado 
“normal”. Além disso, uma grande variedade de comportamentos, outrora considerados como traços distintivos da 
personalidade, passaram a ser vistos como desvios doentios, e, portanto, tiveram prescritos os remédios considerados 
apropriados. 

O referencial teórico ampara-se sobretudo nos estudos de Foucault sobre o processo de medicalização. No entanto, 
é importante observar que o filósofo localiza historicamente este processo no contexto europeu do fim do século XVII até 
o início do XIX, principalmente no que se refere às medidas maciças de saúde como formas de constituição do Estado-
nação (Ortega, 2013).

Para Foucault (2002A, 2002B), a medicalização está estritamente integrada à questão da biopolítica. Esta atua 
de forma conjunta às técnicas disciplinares (técnicas de poder centradas no corpo individual) fazendo uso de outros 
instrumentos. Pode-se afirmar, seguindo o filósofo, que a biopolítica é uma tecnologia de poder que se exerce juntamente 
com a disciplinar. Porém, enquanto as técnicas disciplinares são dirigidas aos corpos, a biopolítica atua sobre a vida dos 
homens. Nas palavras de Foucault:

A nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem 
em corpos, mas na medida em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto 
que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc. (2002A, p. 
289).

Foucault (2003) destaca o quanto a biopolítica se centra tanto na sujeição dos corpos quanto na regulamentação 
dos processos da vida da população. Dessa forma, há uma proliferação de técnicas disciplinares atuando tanto sobre o 
corpo individual (normas disciplinares nos colégios, hospitais e prisões) quanto nas esferas políticas e econômicas que 
buscam o controle da população (medidas do Estado na contenção, controle e registro de doenças, por exemplo).

Pensando no nosso contexto, tivemos, por um lado, grandes avanços da medicina no que diz respeito ao tratamento 
de doenças por meio de remédios capazes de curar o que há bem pouco tempo era considerado incurável, mas, por 

1 Doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do Instituto Federal do RS – Câmpus Bento 
Gonçalves. E-mail: leuqiam@gmail.com

2 Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: monicanunes150@gmail.com
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outro lado, observamos um avanço ainda maior no controle político de nossos corpos, cada vez mais sujeitos a normas e 
padrões, sejam padrões de saúde, sejam de comportamentos.

Capturados por tantos elementos que nos conduzem ao universo da medicalização, somam-se ainda as mudanças 
pelas quais passa nossa sociedade “pós-moderna”, cujas características como o individualismo e o neoliberalismo visam a 
soluções imediatistas para resolução dos ditos “problemas” (dificuldades de aprendizagem, por exemplo).

Esses fenômenos tiveram implicações na escola, um microcosmo complexo que reflete as transformações pelas 
quais passa a sociedade. A ideia de que a escola tem a função de disciplinar o corpo viu-se, de repente, confrontada 
com alunos cujas atividades restringiam-se às praticadas na escola. Vítimas do medo da violência, muitas vezes eles 
permanecem encerrados dentro de suas próprias casas, de modo que, além de chegarem à escola cheios de energia, vêm 
carentes de atenção por não a receberem de pais sempre cansados da rotina de trabalho. No outro extremo, os professores 
perderam o direito de puni-los fisicamente por seus desajustes comportamentais e, em um primeiro momento, não viram 
como fazê-lo de outra forma, até encontrarem a solução na medicalização. Conforme Dos Santos (2014, p. 26), “a escola 
talvez esteja passando de um registro assentado na disciplinarização para outro assentado no controle farmacológico/
bioquímico dos corpos”.

No final dos anos noventa e início dos anos dois mil, uma enxurrada de diagnósticos considerou uma quantidade 
crescente de alunos como sendo portadores de hiperatividade, déficit de atenção, entre vários outros transtornos. 
Assistimos, desde então, a milhares de crianças e adolescentes terem suas vidas transformadas por pílulas que alteram 
seus comportamentos, sua percepção da realidade e seus relacionamentos. Da mesma forma, acompanhamos o dilema de 
pais e mães que sofrem com a pressão da sociedade, a qual não admite os comportamentos desviantes de seus filhos, e por 
isso assumem a responsabilidade de seus tratamentos. 

Diante dessa situação, perguntamo-nos até que ponto essas crianças e adolescentes são realmente portadores de um 
problema de saúde, de modo que tratá-los seja atender a uma necessidade física de seus corpos, e até que ponto medicá-
los não é uma forma de atender às necessidades da sociedade, em detrimento das especificidades desses indivíduos, no 
sentido de assegurar que sejam cidadãos dóceis, ou, conforme o termo de Peter Sloterdjik (2000), “domesticados”. 

Evidentemente, há casos que requerem atendimento médico especializado e tratamento com remédios. No entanto, 
quem determina os limites entre o “normal” e o patológico? Quais são os critérios para essa definição? Quais os objetivos 
almejados? E todos precisamos concordar com essas definições?

Essas perguntas nos revelam o quanto estamos inseridos no universo da medicalização na educação e que esta 
realidade, como afirma Dos Santos (2013, p. 34), “trata-se antes de um indicador de uma crise social, cuja discussão 
extrapola meramente ‘o que devemos fazer?’”.

De forma curiosa, a mesma sociedade que acompanhou a relativização de todas as verdades, também parece aceitar, 
sem muitas restrições, a presença cada vez maior das verdades relacionadas à biopolítica. Submetemo-nos a dietas e 
cirurgias plásticas para exibirmos corpos de acordo com o padrão de beleza de nosso tempo, participamos de exercícios de 
meditação e terapias para mostrarmos o autocontrole que o mercado de trabalho pretende que mantenhamos, ingerimos 
medicamentos para nos acalmar, para nos dar vitalidade, para dormir e para acordar. 

Como professores, temos cotidianamente, diante de nós, a difícil tarefa de discernir entre a doença, a normatização 
dos corpos, o desejo de lucro e a incapacidade de conviver com as diferenças, e não podemos nos omitir da participação 
nos diagnósticos. Cada caso requer nossa mais alta atenção, pois um aluno não deve ser tratado como um entre dezenas, 
centenas, milhares ou milhões, mas sim como o indivíduo absolutamente singular que todos nós somos. E assim devemos 
permanecer: cada um com suas especificidades, vivendo as dores e as delícias de ser quem é. 

Pensando nisso, o presente trabalho pretende contribuir para a compreensão desse fenômeno, de modo que se 
respeitem as especificidades dos alunos sem, contudo, abrir mão das inovações médicas surgidas para ajudar aqueles que 
realmente necessitam delas.

A pesquisa encontra-se em processo, e a metodologia inclui o estudo de referencial bibliográfico e análise de casos 
de estudantes de duas escolas particulares dos municípios de Estrela-RS e Lajeado-RS.

Palavras-chave: medicalização. Normatização dos corpos. Biopolítica.
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MONITORIAS: UMA FORMA DIFERENCIADA DE TROCAR 
EXPERIÊNCIAS NA GRADUAÇÃO

Simone Rosler1

Dieison Prestes da Silveira2

Há diversas formas de mediar conhecimentos. Nos cursos de Licenciatura, vê-se a necessidade de os acadêmicos 
praticarem a docência. Sendo assim, as instituições de ensino superior elaboram projetos que incentivam a participação 
destes nas escolas. Na graduação, as monitorias têm sido um espaço diferenciado para abordar conteúdos que, geralmente, 
são trabalhados de maneira teórica pelos professores. Muitas vezes acaba ocorrendo a evasão nos cursos. Para Moreira e 
Candau (2005, p. 23),

é necessário um destaque a necessidade de se pensar uma formação continuada que valorize tanto a prática 
realizada pelos docentes no cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas realizadas na 
Universidade, de modo a articular teoria e prática na formação e na construção do conhecimento profissional 
do professor.

A graduação, por ser conteudista, acaba dificultando a abordagem de metodologias diferenciadas de ensino, 
entretanto as monitorias facilitam a interação entre os colegas, sobretudo quanto ao conteúdo. O objetivo deste trabalho 
consiste em relatar a importância das monitorias para o curso de licenciatura relacionando com o processo de ensino-
aprendizagem dos envolvidos. 

No Instituto Federal Farroupilha - Campus Julio de Castilhos - há o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
que, no ano de 2016, iniciou com o Projeto de monitorias para algumas disciplinas. Através de uma seleção, um bolsista 
começou as atividades, sendo ele acadêmico do 5º semestre do curso. As monitorias iniciaram no período da tarde, 
semanalmente, nas quintas-feiras.

Na tentativa de sanar dúvidas advindas dos alunos, o monitor, que é um aluno do curso, explana o conteúdo já 
trabalhado e troca saberes com os colegas. Segundo Freire (2009, p.26), “O educador democrático não pode negar-se 
o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão”. As 
disciplinas que foram trabalhadas no Projeto de monitorias são as seguintes: Microbiologia, Biologia Celular, Biologia 
Molecular, Bioquímica, Química e Bioestatística.

Durante as monitorias, foram utilizadas diversas metodologias, como por exemplo: maquete, jogos lúdicos, vídeos, 
desenhos, resumos visando à aprendizagem significativa dos participantes. Santomé (1998, p. 41) relata que:

A aprendizagem significativa ocorre quando as novas informações e conhecimentos podem relacionar-se de 
uma maneira não-arbitrária com aquilo que a pessoa já sabe. No momento em que aquilo que está aprendendo 
pode entrar em relação a integrar-se a conhecimentos já possuídos, é possível incorporá-los às estruturas de 
conhecimentos atuais.

Quando necessário, o monitor trabalhava individualmente com os alunos, isto nas segundas-feiras à tarde, 
modificando a metodologia didático-pedagógica. Comumente o lúdico foi utilizado. De acordo com Demo (2011, p.51), 
o professor é aquele que sabe as competências do aluno, pois está envolvido diretamente com seu ensino. À medida que 
iam surgindo dúvidas, os envolvidos nas monitorias, trocavam saberes/vivências, tendo a incumbência de compreender 
o conteúdo. 

1 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, Licenciatura em Ciências 
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2 Acadêmico do sétimo semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Monitor, Bolsista Pibid – Orientador Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, e-mail: dieisonprestes@gmail.com



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 147SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Pôde-se notar que as monitorias foram importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Isso foi perceptível 
no momento das avaliações, pois os alunos monitorados atingiram médias satisfatórias para aprovação nas disciplinas 
trabalhadas. Segundo seus relatos, as monitorias garantiram uma aprendizagem significativa no que diz respeito aos 
conhecimentos trabalhados em sala de aula. Diante disso, nota-se a importância das monitorias para os Cursos de 
Licenciaturas. Os acadêmicos acabam apresentando saberes diversos devido à troca de conhecimentos. Isso contribui 
também na relação afetiva/emocional entre os colegas. 

Palavras-chave: Licenciatura. Saberes. Conhecimentos. Ensino-aprendizagem.
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PRÁTICAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DE BIOLOGIA E 
QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO

Pricila Munhoz Carneiro1

A evolução científica se faz cada vez mais presente nos dias de hoje e é reflexo da necessidade da sociedade em que 
estamos inseridos, o que nos propõe melhorias na educação. Mas, para sustentarmos essas necessidades, é fundamental 
um incentivo na educação, para proporcionar aos nossos alunos uma continuidade nessa evolução. E aulas práticas de 
Biologia e Química proporcionam ao aluno um espaço no qual se faz atuante e construtor do seu próprio conhecimento, 
despertando o interesse pelos conteúdos ministrados em aula e, principalmente, o interesse pelas áreas, desvendando 
os mistérios por trás das aulas práticas, interagindo com seus próprios questionamentos e construindo seu próprio 
aprendizado. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN 1999), a função das aulas de Biologia e Química é 
favorecer a compreensão de mundo e suas transformações, situando o homem como indivíduo integrante do Universo. 
A introdução de aulas práticas auxilia na participação mais ativa da construção do conhecimento dos alunos, tornando o 
processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interessante. São temáticas que trazem como desafio para o educador 
a consolidação da teoria na prática e a aplicação do que é ensinado em sala de aula, possibilitando instruir o aluno 
para o processo de descoberta e participação ativa no processo de ensino/aprendizagem. O conhecimento científico nos 
proporciona a capacidade de ampliar a nossa compreensão e atuação no mundo em que vivemos. Segundo Freire (1997), 
“para compreender a teoria é preciso experienciá-la. A realização de experimentos, nas aulas de biologia e química, 
representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica 
e indissociável relação entre teoria e prática”. Bazin (1987) também afirma “a importância da experimentação no processo 
de aprendizagem que, em uma experiência de ensino não formal de biologia e química, aposta na maior significância 
desta metodologia em relação à simples memorização da informação, método tradicionalmente empregado nas salas de 
aula”. Segundo Dourado (2001), “as atividades experimentais são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem e 
devem estar adequadas às capacidades e atitudes que se pretende desenvolver nos alunos”. Quando o professor faz uso de 
aulas prática no ensino de Biologia e Química, evolui como educador, proporcionando aos alunos conhecimento real, a 
razão do saber científico. Sendo assim, destacamos a importância e a valorização de métodos pedagógicos que valorizem 
o conhecimento prático para um melhor entendimento dos alunos nas aulas de Biologia e Química. Aulas práticas estão 
entre as atividades que tornam o conhecimento teórico um conhecimento real, incentivando o aluno no processo de 
aprendizado autônomo, principalmente por se tratar de disciplinas de caráter científico, como a Biologia e a Química. 
“Quando a experimentação é desenvolvida em conjunto com a contextualização, ou seja, levando em conta aspectos 
socioculturais e econômicos da vida do discente, os resultados da aprendizagem poderão ser mais efetivos” (SILVA et al., 
2009).

A proposta deste trabalho surgiu através da pesquisa “Diagnóstico dos laboratórios de ciências de escolas públicas 
do Município de Porto Alegre e Grande Porto Alegre”, onde encontramos laboratórios nas escolas públicas da grande 
Porto Alegre com muitas dificuldades de estrutura e falta de materiais, o que nos trouxe então a idealização de uma 
cartilha de experimentos alternativos no ensino de Biologia e Química. A cartilha de experimentos alternativos servirá de 
material didático para a realização de experimentos alternativos de Biologia e Química, sendo de baixo custo e também 
não é preciso fazer uso de laboratório. O público alvo da cartilha são alunos nas disciplinas de Biologia e Química no 
nível médio. Atualmente, percebe-se uma grande ausência na diversificação de materiais didáticos nas aulas práticas no 
ensino das Ciências Naturais. A metodologia do desenvolvimento da cartilha propõe enfatizar, de maneira contextual, 
vários assuntos na área da Biologia e Química, considerando aulas experimentais que façam uso de materiais alternativos 
de baixo custo, de fácil aquisição, que possam ser realizadas nas próprias salas de aulas, ou mesmo em laboratórios, 
promovendo então a superação das dificuldades da falta de infraestrutura presentes na maioria das escolas (principalmente 
públicas). A cartilha proposta neste trabalho tem como princípio proporcionar aos alunos novos conhecimentos com 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Porto Alegre, Licenciatura em Ciências da 
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bases mais consolidadas, atividades que permitam aos alunos desenvolverem habilidades de aprendizagem autônomas, 
com tarefas de investigação e experimentação, desenvolvendo análise crítica e avaliação de dados acerca do tema em 
estudo, o que proporciona aos alunos uma reflexão sobre a elucidação de situações-problema voltada para o cotidiano dos 
mesmos. Segue abaixo um exemplo de prática alternativa de baixo custo:

Figura 1 – Prática alternativa no Ensino de Biologia
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Figura 1 – Prática alternativa no Ensino de Química

Com a finalização da cartilha de aulas práticas alternativas pretende-se abordar temas contextuais na área da 
Biologia e Química, considerando que essas façam uso de materiais alternativos de baixo custo, que sejam de fácil 
aquisição para o professor e que possam ser realizadas em sala de aula, promovendo, assim, a superação das dificuldades 
de infraestrutura presente na maioria das escolas públicas, proporcionando aos alunos e professores uma troca de saberes, 
com uma aprendizagem significativa que desperte nos alunos o interesse pelos saberes científicos. 

Palavras-chave: Práticas Alternativas. Ensino de Biologia e Química. Aprendizagem Significativa.
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CRIANÇAS IMPACIENTES: PACIENTES 
MEDICALIZADOS?

Tania Micheline Miorando1

Crianças e Medicamentos: indicações e contraindicações
Este trabalho refere-se a um estudo que vem tomando força em debates sobre a medicalização de crianças que 

são levadas a buscar apoio fora dos espaços escolares e chegaram a uma Clínica-Escola. Os encaminhamentos são 
provenientes de consultórios médicos ou psicológicos e escolas para o apoio de profissionais da Saúde e Educação e 
estudantes nestas áreas, em práticas de estágio, que se voltam ao cuidado ampliado: para além de terapias medicamentosas.

O objetivo do estudo é problematizar a medicação administrada às crianças, cujo desenvolvimento do organismo 
pode ser afetado pela química medicamentosa. Esse tema é tanto mais polêmico quando crianças são levadas a serem 
medicadas por razões que não justificariam torná-las pacientes usuárias de medicação para acalmarem-se, terem sua 
atenção focada em práticas escolares e, possivelmente, também usarem medicamentos para ficarem alertas em outros 
momentos.

Ampliando o olhar e o cuidado, somos levados a perceber que a infância se reinventa, junto a seus comportamentos, 
atendendo a uma educação de tempos, cujas fronteiras se reinscrevem em intensas 24 horas alertas. Os autores revisitados 
para este estudo foram desde os lidos na área da Educação e da Saúde, principalmente que se detêm a discutir aspectos 
que tangem a discussão que propomos: Who (1987); Straand, Rokstad e Heggedal (1998); Rinaldi (1999); Cohn (2005); 
Justo (2005); e as orientações da Anvisa (2008), dentre outros.

A necessidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar sintomas é questão importante na realização 
de pesquisas que visam à produção de medicamentos. A Anvisa (2008) recomenda o uso racionalizado de medicação, 
bem como a Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe que, para que isso aconteça, antes de tudo, se estabeleça 
cuidados indispensáveis para a administração de medicamentos. A partir de seu inevitável uso, que o acompanhamento 
seja provido pelo cuidado de diferentes profissionais em uma rede de diálogos que se efetive entre a criança, a família e 
todos os profissionais envolvidos.

Modos de Usar: crianças e medicamentos
Para a metodologia desta investigação, qualitativa, utilizamo-nos da etnografia, por uma observação participante 

(ANGROSINO, 2009) em supervisão de práticas de estágio curricular, participação em oficina com profissionais para a 
discussão desse tema, escritas e momentos de estudos específicos sobre esse tema. As observações participantes se deram 
no envolvimento com as equipes interdisciplinares no atendimento de usuários em idade escolar e em debates que uniam 
a equipe de estagiários e profissionais do turno de atendimento. As anotações se deram em diário de campo.

Os dados mostram que, a partir de investigações já realizadas, o consumo de medicamentos de uso controlado, 
direcionados à população infantil, aponta índices bastante elevados (MORAES et al, 2013). Há impactos adversos que 
se mostram no comportamento infantil, não sendo a desejada cura medicamentosa e, por isso, a insistência na busca de 
mais substâncias que levem à construção de um perfil infantil controlado sob efeitos artificiais. O uso indiscriminado ou 
abusivo de medicamento leva a um processo de medicalização: o que não era considerado problema de ordem médica 
passa a ser tratado sob efeitos da regulação medicamentosa e prescrição de médicos.

Vivemos em uma cultura que elegeu espaço privilegiado para os medicamentos que regulam as funções orgânicas, 
em todas as fases de nossa vida. Entretanto, iniciando cada vez mais cedo a rotina de uso na medicalização e restrição 
do inusitado: o controle parece ofertar uma segurança momentânea que esconde consequências orgânicas fisiológicas, 
psicológicas, educacionais, culturais e tantos mais aspectos quanto encontramos possibilidades de experiência vital.

Apesar da recomendação de especial atenção à prescrição de medicamentos para crianças, dada a incerteza dos 
impactos em um organismo em crescimento, ainda estamos frente à indicação de substâncias cujos ensaios clínicos são 

1 Centro Universitário UNIVATES, Pedagogia, tmiorando@gmail.com.
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escassos por motivos éticos, legais e econômicos, limitando o que se descreve sobre os efeitos dos medicamentos no 
organismo (STRAAND, ROKSTAD E HEGGEDAL, 1998; CLAVENNA e BONATI, 2009). As informações que 
temos para redigir uma bula sobre o medicamento e seus efeitos na criança são, principalmente, em observações baseadas 
na extrapolação e adaptação para o uso em adulto, nas informações obtidas de raros estudos observacionais e no consenso 
entre especialistas (STEPHENSON, 2006; MORAES et al, 2013). 

Crianças - interações - medicamentos: advertências e precauções
Os resultados alcançados mostraram que em muitos momentos há a exigência de um comportamento infantil que 

nega as possibilidades de infância, ocupando em tempo contínuo os afazeres para uma criança que está se preparando 
para ser adulta e não para uma criança que esteja vivendo seu tempo para momentos crianceiros. A restrição dos espaços e 
a diminuição de opções para distribuírem suas brincadeiras mostrou-se como outro fator de explosão de energia que não 
foram compreendidas como “próprias” para determinados espaços e tempos.

A não compreensão de não haver mais espaço para uma infância saudosista ou romântica poderá ser um dos 
fatores que produzem processos de aprendizagem pouco compreendidos em seus detalhes, ampliando índices de fracasso 
e evasão escolar. A esta reparação há um aumento considerável na utilização de psicofármacos (POLANCZYK e 
LAMBERTE, 2012).

A facilidade e o estímulo ao consumo de medicamentos também se mostraram crescentes perante o diagnóstico 
e encaminhamento de crianças em idade escolar que resistem a docilizar seus corpos às regras ou à massificação de 
comportamentos na escola ou fora dela. Rótulos científicos funcionam como estratégias na aceitação de diagnósticos para 
a imposição de tratamentos que visam “curas” especializadas para determinados comportamentos sem ser considerado o 
contexto no qual se instaura um transtorno emocional que desencadeia comportamentos que nos pedem mais atenção e 
cuidado.

Palavras-chave: Medicalização. Infância. Escola.
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MIGRAÇÕES E TRANSNACIONALISMO: O CASO DAS 
MIGRAÇÕES RECENTES PARA O VALE DO TAQUARI/RS/

BRASIL 

Tania Micheline Miorando1

Introdução
O trabalho que apresentamos é decorrente de pesquisas que se dedicam a estudar experiências migratórias 

contemporâneas, as condições de vida e os mecanismos de proteção social dos imigrantes haitianos que se mobilizaram 
para o Vale de Taquari a partir de 2012, a convite de empresas da região, carentes de mão de obra na época. Passados cinco 
anos, o cenário no qual os imigrantes se inseriram tem se transformado, uma vez que perderam as ofertas de trabalho e 
os auxílios que receberam de instituições locais no início deste processo migratório. Este estudo propõe-se a identificar 
os diferentes atores que participam do circuito migratório desde o Haiti até o Vale de Taquari, no RS, tendo por objetivo 
mapear redes e documentar as experiências destes novos imigrantes, bem como sua incorporação aos municípios de 
Encantado, Lajeado e Estrela, onde se encontra um amplo contingente migratório no Rio Grande do Sul.

A primeira fase da pesquisa que reuniu o grupo de pesquisadores para os estudos levava por título “Imigração de 
haitianos no Brasil: análises de um processo em construção a partir de um estudo de caso”, já concluída. Nessa pesquisa, 
analisou-se como os imigrantes recém-chegados se posicionam no local de assentamento, bem como as redes e os fluxos 
que operam dentro da dinâmica migratória desta população.

O transnacionalismo é um processo no qual os imigrantes mantêm relações sociais multissituadas que vinculam 
suas sociedades de origem às de estabelecimento. Através da categoria transnacionalismo se dá ênfase a múltiplos 
campos sociais construídos por imigrantes e que atravessam fronteiras culturais, políticas e geográficas (BRYCESON; 
VUORELA, 2002, apud MACHADO, 2014, p.36).

Esta pesquisa apoia-se na orientação teórica-metodológica que enfatiza a cidade e os migrantes, não a migração 
na cidade. Desta ótica, os migrantes contribuem na reestruturação das cidades de assentamento e/ou nas a que estão 
transnacionalmente conectados. Ainda que no âmbito político os migrantes sejam vistos, frequentemente, como um 
problema social, pesquisas indicam que cada vez mais os migrantes internacionais são atores significantes na reconstituição 
da vida diária, econômica e política das cidades no mundo (SCHILLER; ÇAGLAR, 2011).

Outro argumento em que se fundamenta esta pesquisa é desenvolvido por Jackson (2011), para quem as identidades 
dos migrantes e o grau de conexão transnacional mudam e são transformados ao longo do tempo e do espaço. A pesquisa 
diaspórica torna claro que o senso da comunidade transnacional partilhada nunca é uma constante apesar da distância e 
da experiência histórica, nem perdida ao longo dos anos. 

O estudo das trajetórias de vida de um imigrante (MEJÍA; SIMON, 2015) é um caminho para a compreensão 
dos sonhos, contradições e paradoxos que acompanham os imigrantes. Os sonhos dos imigrantes constroem-se no âmbito 
de situações de exclusão, por representar social e culturalmente o outro. É estar no lugar dos outsiders no meio dos 
estabelecidos, conforme as categorias de Norbert Elias (2000). 

Metodologia
Metodologicamente, os estudos que pautaram o grupo de pesquisadores iniciaram pela pesquisa bibliográfica, 

baseada na produção acadêmica sobre o tema. Apoiamo-nos, para a coleta de dados, em conversas com imigrantes 
haitianos e agentes envolvidos no processo migratório, assim como informações jornalísticas. 

Em algumas ocasiões fizemos pesquisa etnográfica, com o objetivo de observar elementos materiais e simbólicos 
que transcendem às falas: nas Festas da Bandeira celebradas em Encantado anualmente em maio, seguindo uma tradição 
Haitiana; nas aulas de português para haitianos ministradas por Voluntárias da Congregação Scalabrina, em Encantado; 

1 Centro Universitário UNIVATES, Pedagogia, tmiorando@gmail.com.
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em ensaios musicais da banda musical “Famosa”, em Encantado. As observações neste estudo de caso foram além do 
município de Encantado, incluíram os municípios de Lajeado e Estrela/RS. 

Análise de dados
Na primeira fase da pesquisa reunimos informações quantitativas, provenientes da mídia e de estudos acadêmicos: 

21.000 haitianos migraram para o Brasil, 7.000 estão no RS e centenas continuam a chegar. Ao participar de eventos 
acadêmicos regionais e nacionais, tivemos conhecimento que pesquisadores no Brasil desenvolvem estudos que mapeiam 
o perfil dos imigrantes haitianos no Brasil e convergem para os mesmos resultados que os nossos.

Em encontros com pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa decidiu-se criar um grupo 
interinstitucional de pesquisas sobre migrações, intitulado: MIPESUL Migrações Internacionais e Pesquisas no Sul. 
A coordenação e a sede do grupo estão no Programa de Pós-Graduação Ambiente e Desenvolvimento - PPGAD e no 
Centro de Ciências Humanas e Sociais - CCHS da Univates. O objetivo desse grupo de pesquisa é estabelecer canais 
de comunicação entre pesquisadores nacionais e internacionais sobre o tema de migrações internacionais no sul do 
continente. 

A partir da fundação do Grupo de Pesquisa, foi possível criar um espaço de troca de experiências científicas, cujas 
ações listam-se em atividades como: encontros entre os participantes do MIPESUL em eventos, trocas de conhecimentos 
entre pesquisadores do MIPESUL, publicação dos resultados das pesquisas desenvolvidos por membros do MIPESUL, 
firmando linhas de pesquisa. 

Resultados alcançados
De um modo geral, os resultados dos estudos até este momento realizados provêm das publicações dos pesquisadores 

com dados históricos acerca da vulnerabilidade social da população haitiana, diversos motivos de imigração, perfil do 
imigrante haitiano no RS, imagem do Brasil, papel da língua, concepções de trabalho, vivências religiosas, inserção 
educacional, questões de gênero, concepções de saúde. Essas reflexões iniciais marcam a abertura para novas pesquisas, 
cujas temáticas relacionam-se com as áreas de interesse dos participantes. 

Dentre os efeitos sociais da pesquisa destaca-se o apoio e assessoria aos imigrantes haitianos na apresentação de 
suas demandas perante os órgãos públicos de âmbito municipal e estadual. A não fluência dos imigrantes na Língua 
Portuguesa teve o apoio dos pesquisadores na elaboração de documentos reivindicatórios e na participação como 
palestrantes expondo suas ideias. 

O início desses estudos estimulou a criação de um espaço dentro da Univates dedicado a dar seguimento a esta 
pesquisa, agora intitulada: Transnacionalismo e migrações no século XXI a partir do sul, que objetiva ampliar as reflexões das 
diversas experiências migratórias contemporâneas, incluindo senegaleses, cubanos, colombianos e outros, tomando como 
referência as correntes migratórias no sul. 

A continuidade dos estudos leva contribuições relacionadas a elementos que motivam a reflexão do contexto 
migratório, em seus aspectos sociais, culturais e políticos, pesquisas e ações comunitárias sobre os temas ambientais nos 
espaços de ensino da graduação e pós-graduação latu e stricto sensu em que os pesquisadores estão envolvidos. 

Palavras-chave: Migrações Contemporâneas. Transnacionalismo. Vale do Taquari/RS. Haiti.
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EDUCAÇÃO E A ESCOLA PARA SURDOS

Alini Mariot1

Introdução 
A presente pesquisa bibliográfica tem por intuito fazer uma discussão sobre a trajetória dos sujeitos surdos, porém 

mais voltada para a área educacional, tratando de diferentes pontos, como a primeira escola para surdos, o Congresso de 
Milão, a comunicação Total, a questão da legislação. Buscando entender a forma de como se deu o início da educação 
para surdos no Brasil, abordamos também um breve relato desta história no Estado de Santa Catarina e na cidade de 
Criciúma, sendo que nosso foco de pesquisa está em entender como se deu o início desse processo.

Para contribuir com esta pesquisa, utilizamos alguns dos autores mais influentes na área: Strobel (2009), Silva 
(2006), Castel (1998), Quadros (2006; 2008), Manacorda (1999), Skliar (2011), Lodi (2005; 2004), Sacks (1989), Lacerda 
(1998), Kubaski e Moraes (2009), Stumpf (2004), Campello (2007), Gesser (2009), Moura (2000), Brasil (2001; 2002; 
2005), Domingos (2013), Puziski (2009).

Conclusão 
É importante ressaltar que a história da educação de surdos não é custosa de ser analisada e compreendida; ela 

se transforma incessantemente, apesar de diversos impactos relevantes. No entanto, sobrevivemos tempos históricos 
definidos por transformações, crises e inquietações, mas também a origem de oportunidades (STROBEL, 2009).

A respeito da trajetória educacional dos sujeitos surdos, concluímos que passaram por diversas fases. No início, 
estavam em um constante desenvolvimento e eram verdadeiramente respeitados por sua cultura; após o Congresso de 
Milão, passaram a transitar pelo âmbito da medicina, sendo tratados, dessa forma, como deficientes a serem ensinados pelo 
método da oralidade, que até os dias de hoje assombra a vida de muitos surdos. Quando se tem noção do quadro histórico 
que envolve os sujeitos surdos, o sentimento de revolta é muito comum, embora improdutivo. Esse conhecimento serve 
para que se amplie ao máximo nosso pensamento crítico, de modo a contribuir para que se realize um trabalho da forma 
mais eficaz. Dessa forma, percebemos o quanto esta pesquisa foi relevante para um maior conhecimento e valorização da 
história do sujeito surdo. A educação de surdos, como pudemos perceber na pesquisa, é algo bem recente, mas é preciso 
que a mesma seja revista pelos seus métodos de ensino que se perpetuam até os dias de hoje, muitas vezes, sem resultados 
eficazes.

Palavras-chave: Surdo. Libras. Educação.
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CARACTERIZANDO O SUJEITO SURDO

Alini Mariot1

A presente pesquisa bibliográfica aborda conceitos como o surdo ao longo da sua história, sua cultura, conceitos 
de povo surdo e comunidade surda. Os surdos precisam ter seus valores e cultura realmente conhecidos e vivenciados por 
outras pessoas, de modo a promover sua inclusão e exercício da sua cidadania junto aos ouvintes. Em nossa sociedade, 
encontra-se uma maioria de pessoas ouvintes, que desconhece os verdadeiros significados da comunidade surda, que 
muitas vezes se encontra à margem das questões sociais, culturais e educacionais, não sendo vista pela sociedade por suas 
potencialidades, mas por suas limitações, impostas por sua condição. A partir do momento em que se conhece o surdo e 
sua cultura, a sociedade passa a ter melhores condições sociais de igualdade perante este povo que, ao longo do processo 
histórico, vem sofrendo pela opressão ouvintista (FELIPE e MONTEIRO, 2001).

Desenvolvimento 
Sendo uma pesquisa bibliográfica com objetivo de esclarecer determinados conceitos que norteiam a comunidade 

surda, procuramos dar destaque aos principais fatos históricos relativos ao povo surdo, como conceitos e pressupostos da 
perspectiva sócio-antropológica da surdez, da qual compartilhamos e procuramos conhecer as características da cultura 
surda, a língua de sinais e as diferentes correntes de ensino pelas quais os surdos passaram. Trazemos para contribuir com 
essa discussão os autores Felipe e Monteiro (2001), Strobel (2009), Nascimento (2015), Perlin (2004), Magnani (2007), 
Lane (1992), Quadros e Perlin (2007), Wilcox (2005), Karnopp (2006), Padden e Humphries (2000), Silva (2000), Pinto 
(2001), Ribeiro (1995).

Buscamos nesta pesquisa dar entendimento ao leitor de conceitos como quem é o sujeito surdo, povo surdo, 
comunidade surda, além de esclarecer o que é a cultura surda, pois através do conhecimento da cultura do surdo passamos 
a entendê-lo melhor, a respeitá-lo e valorizá-lo em suas diferenças. Buscamos também mostrar diferentes períodos 
históricos pelos quais os surdos passaram.

Os sujeitos surdos, de acordo com Felipe e Monteiro (2001), são aqueles que participam de comunidades, 
associações na sua própria cidade ou em outras localidades, sendo fatores predominantes dessas comunidades surdas o 
uso da Língua de Sinais, os esportes e as interações sociais.

Conclusão 
Ressaltamos que os surdos são sujeitos que compartilham dos mesmos costumes, história, tradições e que partilham 

as mesmas peculiaridades culturais, constroem a sua concepção de mundo através do artefato cultural visual, usuários 
defensores do que se diz ser povo surdo; seriam os sujeitos surdos que podem não habitar no mesmo local, mas que estão 
ligados por um código de formação visual independentemente do nível linguístico (STROBEL, 2009).

A cultura surda é o jeito que o surdo compreende o meio e a forma de como se modifica a fim de ajustá-lo a um 
ambiente mais acessível e habitável com as suas impressões visuais que, na realidade, auxiliam para a delimitação das 
identidades surdas e da essência das comunidades surdas, ou seja, envolve as ideias, as crenças, a língua, os costumes e os 
hábitos deste povo (PERLIN, 2004, p. 77-78).

Comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem num determinado local, partilham os objetivos comuns 
dos seus membros e que, por diversos meios, trabalham no sentido de alcançarem esses objetivos. Uma comunidade 
surda pode incluir pessoas que não são elas próprias surdas, mas que apoiam ativamente os objetivos da comunidade e 
trabalham em conjunto com as pessoas surdas para alcançá-los (PADDEN e HUMPHRIES, 2000, p. 5).

Nos dias de hoje, é comum ainda encontramos várias dúvidas relacionadas ao processo de evolução do povo surdo. 
Devido ao escasso contato com a sociedade ouvinte e às poucas referências na área, o povo surdo possui inúmeros artefatos 
visuais e uma cultura diversificada, procurando sempre respeitar seus próximos que possuem as mesmas características. 

1 Universidade Federal do Rio Grande – FURG, alinimariot@hotmail.com
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Estão em constantes mudanças, mas para que a mesmas sejam de fato promissoras, é preciso uma maior atenção da 
sociedade ouvinte em respeito à cultura surda. 

Palavras-chave: Povo Surdo. Cultura Surda. Comunidade Surda.
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PRODUÇÕES CULTURAIS SURDAS NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO BILÍNGUE

Rúbia Taís Johann

Esta pesquisa foi realizada pela bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPQ/UFRGS) Rúbia Taís Johann, em 
2016. Tal pesquisa está vinculada ao projeto “Produções Culturais Surdas no Contexto da Escola Bilíngue” (MCTI/
CNPQ/Universal, Processo 454906/2014-5) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenado 
pela professora Dra. Lodenir Becker Karnopp, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
e a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Além disso, o projeto também conta com a participação do Grupo 
Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos (GIPES). Este projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e propõe, como objetivo geral, uma análise da circulação e do 
consumo de artefatos culturais em contextos da educação bilíngue para surdos, nos espaços da educação básica.

Metodologicamente foram escolhidas escolas especiais de surdos, pois nesses espaços artefatos culturais surdos 
vêm sendo produzidos, circulam e geram efeitos entre os alunos e professores. Estava prevista a coleta de dados de 13 
escolas de surdos do Rio Grande do Sul, sendo elas de diferentes esferas: particular, pública estadual e pública municipal. 
Além disso, diferentes etapas foram previamente organizadas e estruturadas, para que, a partir delas, fossem feitas divisões 
de tarefas entre os participantes do grupo de pesquisa. 

No primeiro momento, houve o contato com as escolas para a apresentação da pesquisa e solicitação da autorização 
das mesmas, bem como foram feitos esclarecimentos de questões éticas. Num segundo momento, foi observado o 
cotidiano escolar dessas escolas, baseando-se em um protocolo básico. Foram observados, no mínimo, quatro turnos de 
atividade em cada escola, podendo ser em espaços formais ou informais de educação. As observações foram registradas 
em um diário de campo e, quando autorizada pelos sujeitos da pesquisa e seus responsáveis, também filmadas, a fim de se 
coletar artefatos da cultura surda em movimento e materiais visuais para análise. No decorrer das etapas, também foram 
coletados materiais produzidos – impressos ou digitais - que circulam e são consumidos nas escolas investigadas. Esses 
materiais foram catalogados em formato padrão e armazenados conforme combinação do grupo de pesquisa.

Entre as etapas realizadas nesta pesquisa, enquanto bolsista de Iniciação Científica, participei ativamente até esta 
segunda etapa, que foi a coleta de dados nas escolas. As próximas etapas já estavam previstas e foram realizadas a partir do 
segundo semetre do ano de 2016, pelos demais participantes da pesquisa. Portanto, há um terceiro momento da pesquisa, 
em que estão previstas entrevistas semiestruturadas com, no mínimo, 10 alunos e 2 professores de cada escola.

Por fim, todos esses materiais serão analisados com foco no objetivo geral e nos objetivos específicos, além de 
haver a possibilidade de serem feitos recortes de acordo com as inquietações individuais dos componentes do grupo. 
Após a análise, as escolas terão um retorno com devolução e discussão dos resultados encontrados, a fim de problematizar 
práticas de bilinguismo e possibilidades de planejamento de políticas curriculares bilíngues para surdos. A sistematização 
de tal ação ocorrerá através de atividades de extensão, cursos e oficinas nas universidades proponentes da pesquisa em 
parceria com as escolas participantes. 

Em 2015, como projeto piloto desta pesquisa, foram feitas entrevistas iniciais em uma das escolas pesquisadas. 
Utilizei essas entrevistas para fazer uma análise inicial, em 2016, como ensaio para as análises posteriores que serão feitas 
considerando o material coletado de todas as escolas pesquisadas. 

Como referencial teórico desta análise, utilizo um histórico de pesquisas já realizadas na área, pelo GIPES. Nesse 
histórico, é possível perceber a recorrência discursiva dos autores, quanto à cultura surda, produção de subjetividades surdas, 
experiências visuais, artefatos da cultura surda, língua de sinais, entre outros aspectos. Dentro desses conceitos, alguns 
autores utilizados: SKLIAR (2003), a respeito das diferenças na sociedade moderna; LADD e GONÇALVES (2011) 
sobre os discursos em relação ao conceito de “surdez”; KARNOPP e LOPES (2013/2011), a respeito da educação dos 
surdos; LUNARDI-LAZZARIN, KLEIN, KARNOP, (2011) sobre a cultura surda na contemporaneidade; PONTIN 
(2014) sobre os discursos e processos de normalização dos sujeitos surdos; LACERDA E SANTO (2013) sobre a língua 
de sinais. É importante destacar que também foi considerado o documento “Política educacional para surdos do Rio 
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Grande do Sul”, criado pela comunidade surda FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos), para 
embasar a questão da identidade surda, pelos próprios sujeitos em questão.

Neste artigo, reflito sobre gráficos contendo a resposta de 18 alunos de uma das escolas pesquisadas, em relação a 
questões que envolvem artefatos da Cultura Surda. Como resultado deste recorte, destaco que: (a) existe um conflito na 
identidade dos alunos que, apesar de considerarem a língua de sinais e a cultura como palavras com as quais relacionam 
a “surdez”, a deficiência ainda é a palavra que recebe mais destaque; (b) em relação à realidade da educação dos surdos, 
não considerando nesse aspecto escola especial ou regular, 70% dos entrevistados já tiveram reprovações em sua vida; 
(c) a maioria dos alunos apontam que sinalizaram a primeira vez na escola, e que, entre os amigos neste espaço, sempre 
utilizam a libras como primeira língua; (d) a maioria dos alunos também apontou que os professores utilizam a LIBRAS, 
como primeira língua, na sala de aula nas escolas de surdos.

Palavras-chave: Educação. Surdo. Bilíngue. 
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ENSINO FUNDAMENTAL BRASILEIRO: 
MULTICULTURALISMO A UM PASSO DA ATUAÇÃO 

DOCENTE

Nayara Ferreira1

Cintia Cristina Lima Teixeira 2

Helimar Rabello3

Jacqueline Ramalho Nogueira4

Cristina Lens Bastos de Vargas5

Marilene Dilem da Silva6

Raphael Cardoso Rodrigues7

Gilson Silva-Filho8

Introdução
O Ensino Fundamental é um dos níveis da Educação Básica no Brasil. É obrigatório e gratuito na maioria das 

escolas. Atende crianças a partir dos 6 anos de idade, além de todos os que, na idade própria, não tiveram condições de 
frequentá-lo, com o princípio de proporcionar a formação básica do cidadão, após nove anos de estudo (ARELANO, 
2005; BRASIL, 2013). 

Nesse sentindo, no ensino fundamental com carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas-relógio, em 
pelo menos 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar (BRASIL, 2013, p.109), as crianças devem compreender as 
funções da escrita, da leitura e as relações sociais no cotidiano. Também, vivenciar as interações e inte-relações sociais de 
distintas culturas e ideologias vivenciadas em sala de aula multicultural, numa perspectiva intercultural (ARELANO, 
2005; LIMA, 2014). Essas ações desenvolvem o aprendizado discente, pois são motivados pela curiosidade e por estes 
vivenciarem situações sociais, funcionais e multiculturais. Isso é motivo para um maior esforço do aluno, pois tudo 
se torna objeto do seu interesse. Assim, nesse ínterim, como trabalhar o multiculturalismo no ensino fundamental? 
A resposta parece simples, pois o professor deve permitir que seu aluno aprenda de diferentes formas, com diversos 
tipos de materiais e oportunidades. Contudo, o docente deve desenvolver práticas de interculturalidade, por meio do 
desenvolvimento de projetos, pois não basta identificar a multiculturalidade, mas são necessárias as atuações intencionais 
dos docentes sobre o assunto.

Objetivo
Discutir a inserção do multiculturalismo, como mecanismo de atuação docente, no processo de ensino e 

aprendizagem para o ensino fundamental, como essência de formação de um melhor cidadão.

Referencial Teórico
A criança, ao ingressar na escola, já tem consigo um vasto conhecimento prático. Mas, infelizmente, esse 

conhecimento prévio é desprezado na maioria das vezes pelo educador (FEIL, 1987). O conhecimento da criança não se 
inicia ao entrar na escola, mas sim é um processo de continuação e potencialização de seus saberes (PCNs, 1997). Isso 

1 Centro Universitário São Camilo ES, Pedagogia, cintiacristina@saocamilo-es.br.
2 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, cintiacristina@saocamilo-es.br
3 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, helimarbio@hotmail.com.
4 Centro Universitário São Camilo ES, História, jaquelinesantosnogueira@gmail.com.
5 Centro Universitário São Camilo ES, Pedagogia, cristinalenss@gmail.com.
6 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, mdilem@saocamilo-es.br.
7 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, raphaelcrodrigues@gmail.com
8 Doutor, Gilson Silva Filho, Centro Universitário São Camilo ES, silva.filho.gilson@gmail.com
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pode ser evidenciado por Feil (1987), quando afirma que o aprendizado é vivenciado pela criança. “O que é lamentável, 
pois até o seu ingresso à escola a criança já aprendeu inúmeras coisas, que deveriam servir como ponto de partida das 
atividades do professor” (FEIL, 1987, p. 12). Isso promove o que Baptista (2010, p.2) apresenta como “estratégias para 
descrever o mundo, compreendê-lo e com ele interagir”.

Segundo Feil (1997), para o desenvolvimento natural da criança é necessário deixar extravasar os sentimentos e 
emoções da criança. Para isso é necessário que a criança se expresse e fale o que pensa, pois ela é sincera e honesta. Isso 
é um ponto a ser considerado como essencial para inserção de projetos que abordem o multiculturalismo no ambiente 
de maior convivência com culturas e linguagens distintas. Nesse sentido, quando o professor inviabiliza a participação 
do discente, há um descompasso na sua formação integral de cidadão que inicia com a alfabetização (FEIL, 1997; 
ARELARO, 2005) e perpassa pela relação e respeito social (LIMA, 2014).

O educador deve permitir que a criança se manifeste e, além disso, induzi-la a questionar e avaliar situações do 
cotidiano. Também que ela se projete como elemento protagonista do seu conhecimento - pois através de tentativas, 
erros e acertos que ela aprende - tornando-a um ser social pensante, não apenas um receptor e repetidor de informações 
(PATTO, 2000). Nesse sentido, é essencial que a criança tenha a real distinção de não haver diferenças entre as 
desigualdades, pois, como relata Lima (2014), diferenças e igualdades não podem ser abordadas de forma dicotômica. 
Essa dicotomia, do melhor versus pior, mais sábio versus menos sábio, negro versus branco etc, podem causar problemas 
de aprendizagem, pois alguns alunos ficam reprimidos à expressão oral em sala, o que inviabiliza sua construção de 
conhecimento, conforme evidenciado por Feil (1987), onde a “criança permanece silenciosa e imóvel em seu lugar. Se 
antes falava o que pensa agora se cala”. Assim, “[...]o professor deixa de explorar um dos requisitos mais importantes para 
aprendizagem [...]” a fala e o relacionamento interpessoal (FEIL, 1987, p.17).

O ensino e o aprendizado discente estarão consolidados quando a identidade cultural individual dos colegas for 
reconhecida por meio de diálogos em sala e através do respeito mesmo existindo diferenças culturais e/ou política. A 
multiculturalidade descreve a existência de excessivas culturas numa região “pluralismo cultural” (CARDOSO, 1996). 
Isso proporciona pensar em um conjunto de estratégias organizacionais, curriculares e pedagógicas em prol da promoção 
da compreensão e tolerância entre indivíduos de origens étnicas distintas, bem como desenvolver a aprendizagem 
(CARDOSO, 2005). 

Metodologia
Para a realização do trabalho utilizou-se a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, com a seleção de documentos 

dos últimos 10 anos. A pesquisa foi realizada em fontes de indexação de trabalhos científicos, como Scielo, web of 
Science, portal periódicos Capes e na plataforma google. Para a busca, foram realizados os seguintes “ensino fundamental 
no Brasil” e “Belezas africanas no ensino fundamental” nas línguas portuguesa e inglesa.

Resultados Alcançados
As pesquisas revelaram que poucos trabalhos abordam as temáticas propostas pelos descritores na integralidade. 

Poucos trabalhos foram encontrados sobre ensino fundamental no Brasil na língua inglesa e portuguesa. Isso evidencia 
que esse assunto deveria se melhor trabalhado no Brasil.

No Brasil, a reprovação nas séries iniciais, nos últimos 20 anos, chegava a atingir de 30% a 40% do total de alunos 
matriculados, considerado o conjunto de escolas públicas (ARELARO, 2005). As crianças não aprendem porque são 
desmotivadas para isso, por repressão de colegas ou por não terem oportunidades de dialogar sobre o assunto proposto 
em ambientes formais e não formais de ensino, além de outros fatores inerentes à criança. 

Em todos os segmentos da educação, mais especificamente no fundamental, o professor tem o papel de mediador 
de discussões e do aprendizado. Deve ouvir a opinião dos alunos e conhecer suas pré-concepções. Deve introduzir o 
conceito da multiculturalidade e projetar ações interculturais permanentes, como forma de quebrar a dicotomia das 
adversidades, em prol de um melhor relacionamento pessoal e de uma aprendizagem mais significativa, de modo que o 
aluno entenda, interprete e vivencie culturas diferentes e ideologias distintas.

A valorização da diversidade cultural - multiculturalismo - é eliminando preconceitos e estereótipos construídos 
historicamente, buscando formar uma sociedade alicerçada no respeito e dignidade do outro com suas diferenças. 
Portanto, é preciso pensar na interculturalidade como forma de abrir espaço para refletir a complexidade e as divergências 
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classificatórias da atualidade (ASSIS, 2003; LIMA, 2014). Nesse contexto, inserir os futuros professores nas ações 
interculturais voltadas à multiculturalidade, juntamente com os regentes, favorece trabalhar a pluralidade cultural como 
tema transversal, pois valorizar integralmente o ser humano e suas raízes culturais proporcionará uma educação baseada 
na igualdade e justiça (PCN, 1997), pois a atuação prática dos licenciandos nas aulas potencializa o seu processo de 
formação docente, por vivenciarem desafios e dificuldades diárias que prejudicam o aprendizado do aluno (SILVA-
FILHO, et al. 2016).

Palavras-chave: Alfabetização. Culturalismo. Diversidade. Vivência da prática escolar.
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Educação e Tecnologias



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 166SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

MÍDIAS, TECNOLOGIAS E APRENDIZAGEM: 
CONTRIBUTO PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

ESSÊNCIA

Shirlei Alexandra Fetter1

Daniel Luciano Gevehr2

Vivemos em um mundo em constante transformação, onde as TICs possuem a função de armazenamento e 
compartilhamento de informações em um contexto de modernidade líquida (BAUMAN, 2001). Esse novo momento 
que Tarouco chama de era da informação, “passa a funcionar como uma sociedade baseada na informação, no aprendizado 
e no conhecimento, e que tem a educação como elemento-chave” (TAROUCO, 2013, p. 287). A partir da consolidação 
das TICs neste mundo contemporâneo, onde os discentes são chamados de “nativos digitais” pelo seu domínio no uso da 
tecnologia, emerge a necessidade para que se promova a inserção destas como apoio às atividades pedagógicas a fim de 
propiciar maior liberdade, participação e colaboração entre os atores do processo de ensino e aprendizagem.

Este estudo apresenta uma análise qualitativa, gerada em um processo de pesquisa-ação, que envolveu sete 
professores de uma escola pública no município de Parobé / RS. Com vistas a identificar os recursos tecnológicos 
utilizados na prática docente, observando o planejamento pedagógico destes professores quanto ao uso no processo de 
ensino e aprendizagem e sua contribuição na interação como sujeito e objeto na construção do conhecimento. Este fato 
enriquece as discussões, possibilitando olhares em diferentes perspectivas. 

Os estudos se iniciaram no primeiro semestre de 2016, tendo como objetivo identificar as interpretações sobre o 
uso de instrumentos tecnológicos e midiáticos utilizados pelos professores e suas contribuições dentro do processo de 
ensino e aprendizagem.

A pesquisa apresenta o mecanismo hipotético-dedutivo relacionando os aspectos teóricos com as seguintes 
questões: São usadas tecnologias nas práticas docentes? Quais aspectos os educadores consideram significativos para 
aprendizagem? As práticas com uso de tecnologias estão engajadas no planejamento pedagógico dos professores? Que 
significado os profissionais da educação podem atribuir ao fato das tecnologias estarem presentes no ambiente escolar?

Durante o processo, buscou-se refletir e analisar a prática pedagógica direcionada à aprendizagem significativa. 
Segundo Moreira (2014), é essencial que as atividades docentes as integrem, ou seja, a interação não é com qualquer ideia 
prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que 
aprende. As tecnologias educacionais oportunizam aprendizagem criativa, crítica e transformadora fundamentada em 
referenciais teóricos e práticos que subsidiem ao fazer docente com paradigmas pedagógicos inovadores. 

Compõe-se também, por meio das leituras críticas sobre as produções individuais elaboradas pelos professores 
participantes, reflexões sobre a importância de paradigmas inovadores na ação docente, bem como sobre a necessidade 
de integrar tecnologias que levem à produção do conhecimento. No desenvolvimento dessa fase, procurou-se relacionar 
a investigação a referenciais teóricos baseados em Tarouco (2013), Levy (1993), Mattar (2014), Moran (1997), Morin 
(2002) sustentando as sessões de discussão que envolvam a prática realizada pelos docentes no processo de investigação. 

Levando-se em consideração os aspectos sobre aprendizagem significativa, constata-se que a escola está distante 
da realidade vivida dos estudantes. Pozo (2002) sintetiza esse processo como a tentativa e a busca de novas situações, 
ocasionando o crescimento e a expansão perceptiva, como também, nova informação, seguida do processo de reflexão sobre 
os próprios conhecimentos, conforme sua profundidade podendo dar ajuste, ou mudança conceitual aos conhecimentos 
prévios.

Pela observação dos aspectos analisados, a mudança educacional surge a partir de novos recursos utilizados com 
as novas tecnologias. Desta forma, agregam-se novos conhecimentos, motivando os estudantes a estarem na escola 

1 Faculdades Integradas de Taquara, Mestranda em Desenvolvimento Regional, Bolsista Capes, shirleiaf@aluno.faccat.br
2 Faculdades Integradas de Taquara, Professor no PPG Desenvolvimento Regional Instituição, danielgevehr@hotmail.com
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pesquisando, tanto em laboratórios como em outros meios de comunicação que trazem uma diversidade de conceitos a 
serem trabalhados. Outra grande questão é aproximação entre o conhecimento a ser adquirido e a articulação entre os 
conteúdos por meio dos objetos de aprendizagem. 

Em virtude dos fatos mencionados, é necessário planejar o fazer pedagógico, agregando as novas tecnologias. 
Nesse processo, o mais importante é considerar essa oportunidade como fundamental para questionarmos o paradigma 
tradicional de ensino ainda hegemônico no contexto educativo. A introdução de novas tecnologias na educação não 
implica necessariamente novas práticas pedagógicas, mas contribui para uma diversificação de ações de aprendizado 
que sejam baseadas em diferentes concepções de conhecimento, de aluno, de professor, transformando uma série de 
elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem (LEITE, 2013).

Dado o exposto, por meio da análise reflexiva, as novas tecnologias são apontadas pelos professores como desafios 
para sua prática. Os aspectos significativos, apresentados pelos docentes, são de que o aluno desenvolva uma abordagem 
mais profunda e com algum significado a sua aprendizagem, pois é necessário que ele adquira a consciência do que 
aprender, com base nos conteúdos que são trabalhados. Na construção do conhecimento, é atribuída a necessidade de 
um aprendizado que possamos utilizar trazendo vantagens e significados. Entretanto, na atualidade, nada garante o bom 
desempenho da prática docente se os professores não superarem as suas crenças e se dedicarem ao fazer pedagógico que 
leve o discente a interagir com o objeto de conhecimento. 

Palavras-chave: Tecnologias. Prática pedagógica. Aprendizagem significativa. 
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PERCEPÇÕES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
QUANTO À FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O 

MELHOR USO DAS TMDS

Romildo Pereira da Cruz1

Marli Teresinha Quartieri2

Introdução e objetivo
A presença tecnológica na escola traz fortes demandas para a Educação, e julga-se que as TMDs3 enriquecem 

os processos de ensino e de aprendizagem quando propiciam a criação de condições para a construção e apropriação 
de conhecimentos, habilidades e atitudes. Estes passam a fazer sentido à medida que os conteúdos são abordados 
(SCHUHMACHER E PINHO (2013); COUTINHO E BOTTENTUIR JUNIOR (2008)).

Em contraponto, as exigências e reivindicações sobre a qualidade da educação e, por consequência, sobre a 
formação de educadores, trazem para a discussão a inserção das TMDs na formação de professores e a literácia digital 
dos formadores. Nesse contexto, o professor tem um papel central na inserção das TMDs, pois é ele o responsável pela 
ressignificação do emprego destas em suas práticas, e que por sua vez, é dependente das competências que possui para 
mobilizar tais conhecimentos que muitas vezes ultrapassam a sua familiaridade no uso eficiente de tais recursos.

Este trabalho tem como intuito socializar alguns resultados de uma investigação efetivada com alunos da 
Educação Básica de três cidades do interior do RS/Brasil – que teve por objetivo analisar e interpretar como alunos da 
Educação Básica vêm percebendo a integração do tablet como ferramenta auxiliar na resolução de atividades nas aulas 
de Matemática.

Referencial teórico
Barcelos e Batista (2013) afirmam que um longo caminho ainda precisa ser percorrido nessa direção. De fato, tais 

tecnologias têm provocado impasse na educação em razão das dificuldades de a escola acompanhar tal desenvolvimento 
enquanto os alunos as têm utilizado cada vez mais fora dela.

No que se refere à interação dos alunos de escolas públicas com as TMDs, no entendimento de Menezes (2006), a 
educação mostra a tendência de abandonar a preparação apenas técnica dos alunos (prática instrucionista) para se voltar 
à formação de valores, criatividade e autonomia (abordagem construtivista), destacando que os avanços tecnológicos e 
seu impacto no desenvolvimento humano afetam o modo de ensinar e aprender o mundo, ocorrendo, assim, uma (re)
significação das práticas educativas.

Percurso Metodológico e análise dos dados
A pesquisa, realizada em três escolas do interior do RS/Brasil, envolveu a coleta de dados e tratamento de 

informações de ordem qualitativa. Neste trabalho, socializam-se os indícios obtidos a partir da técnica da observação 
sistemática feita nos locus da investigação.

Durante o processo investigatório, observarmos nas argumentações dos alunos muitas falas relacionadas às 
facilidades que as TMDs proporcionaram na resolução e entendimento das atividades que foram propostas e desenvolvidas. 
Os mesmos enfatizaram que compreenderam melhor os conteúdos a partir da utilização da TMD em foco, o tablet. Essas 
constatações também são evidenciadas em outras pesquisas, como as de Batista e Freitas (2012), Escalante (2013) e 
Fontes (2014).

1 Centro Universitário UNIVATES, Doutorado em Ensino, CAPES, cruz-romildo@hotmail.com.
2 Doutora, Centro Universitário UNIVATES, mtquartieri@univates.br.
3 Tecnologias Móveis Digitais.
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Durante a pesquisa, os discentes reconheceram que alguns professores buscavam incentivar o uso de recursos 
computacionais em sala. Porém, nem todos estavam (ou se sentiam) preparados para utilizá-los, embora houvesse nos 
laboratórios a presença de um monitor. Para enfatizar a afirmação, destaca-se o depoimento do aluno [A3]:

Percebo que alguns professores se esforçam para usarem as tecnologias, aqui na escola, temos até um período 
durante a semana para usarmos o laboratório de informática, só que o instrutor nem sempre dá conta do que 
cada um está fazendo.

A fala reflete a realidade da maioria das escolas brasileiras, onde o professor ainda depende de laboratórios e 
monitores para desenvolver suas práticas. Para atender as necessidades atuais, entende-se que o papel do professor vai 
muito além do de preparador de aulas. Ele deve ser um estimulador, incentivador, promotor de aulas com conteúdos 
significativos, aproveitando as possibilidades oferecidas pelas tecnologias, o que acarretará na concretização de um ensino 
crítico e transformador, despertando um maior interesse e atenção dos alunos acerca dos temas. O aluno [A40] explicita:

Vejo que certos assuntos conseguimos entender com mais facilidade, mas nos distraímos mais. É difícil não 
mexer em outros aplicativos.

Observando a cautela dos alunos acerca das eventuais dificuldades que podem se suceder em uma aula híbrida, um 
aspecto que chamou nossa atenção foram as suas declarações afirmando que o uso adequado das tecnologias influencia 
diretamente na receptividade e integração do recurso tablet no desenvolvimento das atividades na sala de aula. Porém, 
para uso efetivo da ferramenta depende da formação do docente. O depoimento do aluno [A 35] comprova a assertiva:

A integração do tablet na sala de aula tem potencial para tornar as aulas muito mais interessantes e dinâmicas. 
Porém, é necessário que o professor repense sua maneira de ensinar, para que a inserção do recurso computacional 
tenha significado, e realmente auxilie no aprendizado dos alunos. Para isso, é preciso que o professor tenha 
domínio do recurso, conheça o conteúdo a ser trabalhado e também tenha conhecimento acerca das práticas 
pedagógicas.

O depoimento do aluno A35 nos remete à ideia principal desta pesquisa, que consiste em conhecer as percepções 
dos alunos sobre o uso do tablet e verificar o seu nível de receptividade no contexto escolar. A referida enunciação espelha 
a receptividade dos pesquisados ao tablet e outras TMDs no âmbito escolar. Contudo, cumpre relembrar a existência da 
preocupação dos discentes quanto à formação do professor. 

Resultados 
Mediante os dados coletados, inferimos que, embora os alunos declarassem ter apreciado mais as aulas em que o 

tablet se fez presente, não evidenciaram o mesmo entusiasmo quanto à sua utilização e de outras mídias por parte dos 
professores. Como justificativa, apontaram que dependendo da abordagem consideravam o uso repetitivo e desestimulante. 
Ademais, alguns docentes não utilizavam tais recursos, e os que costumavam inseri-los demonstravam inexperiência e 
insegurança. Por sua vez, uma parcela dos estudantes admitia se encantar com as aulas em que as ferramentas eram 
utilizadas, considerando-as indispensáveis para tornarem uma aula mais dinâmica. 

No geral, os resultados obtidos explicitam um aluno crítico, autônomo e motivado em relação ao tablet ou outras 
TMDs no contexto educacional da Matemática, apresentando-se como um ser otimista quanto à relevância dessa 
tecnologia nos processos de ensino e de aprendizagem. No entanto, incitam que para usarem a ferramenta de maneira 
eficiente, é necessário que os professores estejam qualificados e entusiasmados.

Palavras-chave: Tecnologias móveis digitais. Alunos. Professores.
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOCIÊNCIA: UM 
ESTUDO DE INSPIRAÇÃO ETNOMATEMÁTICA

Angélica Krieger Marini1

Ieda Maria Giongo2

Marli Teresinha Quartieri3

O projeto de pesquisa denominado Ciências Exatas da Escola Básica ao Ensino Superior, desenvolvido na 
Univates, Lajeado/RS, abarca vários subprojetos. Entre eles, desenvolve-se o denominado “Educação Matemática e 
o Dispositivo da Tecnocientificidade”, de âmbito internacional, envolvendo instituições de quatro países: Dinamarca 
(Aalborg University), Suécia (MalmoUniversity), Colômbia (Universidade Nacional Pedagógica) e Brasil (Unisinos). No 
Brasil, conta com a parceria do Grupo Interinstitucional de Pesquisas em Educação Matemática e Sociedade – GIPEMS 
Unisinos, integrado por pesquisadores desta universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Univates. 

Por conta disso, o objetivo do projeto consiste em problematizar como opera o discurso da educação matemática 
em diferentes formas de vida escolares estudadas, em suas articulações com o dispositivo da tecnocientificidade. Assume-
se como hipóteses que o dispositivo da tecnocientificidade tem um caráter glocal e que o discurso da educação matemática 
funciona como uma rede de vetores desse dispositivo, preservando esse caráter glocal. Baseado nessas hipóteses, foi 
elaborado o problema de pesquisa: Como opera o discurso da educação matemática, nas diferentes formas de vida 
escolares estudadas, em suas articulações com o dispositivo da tecnocientificidade? 

O referencial teórico escolhido para sustentar a investigação está em consonância com as ideias do campo da 
etnomatemática, conforme expresso por Knijnik et al (2012) em seus entrecruzamentos com estudos acerca da 
tecnocientificidade. Para Bensaude- Vincent (2013, p. 15), a ciência do século XXI visa “conhecer ou compreender menos 
a natureza e fabricá-la mais”. Por conta disso, segundo ela, surge o uso do termo tecnociência. Ademais: 

Esse termo não indica, portanto, uma inversão das relações entre a ciência e a técnica, e sim um novo estilo mais 
centrado tanto nas operações mais simbólicas (matemáticas) quanto nas de cunho mais materiais (técnicas) 
[…] Assim, a ciência seria movida tanto pela técnica quanto por uma força motriz e imersa inerente à técnica 
(Ibidem, p. 15). 

Tais ideias podem ser pensadas em consonância com a perspectiva da etnomatemática que articula as ideias da 
maturidade de Ludwig Wittgenstein e algumas noções de Michel Foucault. Como bem apontam Knijnik et al (2012, 
p.28), tal perspectiva concebe este campo como uma caixa de ferramentas que tem possibilitado analisar discursos 
“que instituem as Matemáticas Acadêmica e Escolar e seus efeitos de verdade e examinar os jogos de linguagem que 
constituem cada umas das diferentes Matemáticas, analisando suas semelhanças de família”. De acordo com Condé 
(2004), a noção de jogos de linguagem são processos que podem ser compreendidos como descrever objetos, relatar 
acontecimentos, construir hipóteses e analisá-las, contar histórias, resolver tarefas de cálculo aplicado, entre outros. 
Assim, as matemáticas geradas em atividades específicas podem ser pensadas como uma rede de jogos de linguagem, que 
emergem em diferentes formas de vida. Metodologicamente, a investigação, qualitativa, fez uso de entrevistas, gravadas 
e posteriormente transcritas, com docentes de duas escolas públicas gaúchas. As escolas foram classificadas como escola 
A e escola B por razões de ética em pesquisa. Na escola A ocorreram duas entrevistas, uma delas com uma professora 
do terceiro ano do Ensino Fundamental e a outra com duas professoras, uma delas do quarto ano e outra do quinto. Na 
escola B, as entrevistas contaram com um grupo de 20 professoras dos Anos Iniciais e Finais, por meio de um grupo de 
discussão tendo em vista que o grupo de docentes fez essa opção. As entrevistas tiveram duração de aproximadamente 
60 minutos cada. As questões dirigidas aos docentes foram assim formuladas: a) Como os professores entrevistados 
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2 Univates, Mestrado em Ensino, Fapergs/Univates, igiongo@univates.br.
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se posicionam quanto à necessidade de os estudantes terem acesso à tecnociência? b) Nesses posicionamentos, são 
estabelecidas conexões entre a matemática escolar e a necessidade de os sujeitos escolares se tecnocientificizarem? Em 
caso positivo, que conexões seriam essas? c) Que jogos de linguagem matemáticos são mencionados pelos professores 
como os que consideram importantes na conformação de o que e como deve ser ensinada a matemática?

A análise preliminar do material de pesquisa, tendo como referenciais ideias de Foucault (1979) no que concerne às 
suas noções de discurso e enunciado, tem evidenciado que, para os entrevistados, há conexões entre a matemática escolar 
e a necessidade de os estudantes se tecnocientifizarem. Os jogos de linguagens evidenciados pelos professores são aqueles 
vinculados às quatro operações, histórias matemáticas e o uso de materiais que o aluno possa manusear livremente. Os 
entrevistados também relataram a importância de os alunos participarem das Feiras de Ciências e de pesquisas nas 
escolas, aliado ao fato de que os estudantes de ensino fundamental já necessitam ter postura e iniciativa, além de saber se 
expressar corretamente, de acordo com as normas da Academia. Os enunciados a seguir expressam estas ideias:

PROFESSORA 2: [...] eu adoro tecnologia, eles tão muito bitolados em achar que é só a tecnologia, só diversão, 
eu acho que eles têm que usar, tanto que é eu sou assim adepta em dizer que uma vez por semana ou duas sem ser 
o professor de informática eu vou levar eles para lá que eles vão estar aprendendo igual, tu dá um joguinho eles vão 
desenvolver o raciocínio, coordenação eu acho que a tecnologia veio pra ajudar.

PROFESSORA 3: [...] então a gente teve bastante atividades diferentes, jogos, diferentes tipos de atividades de 
matemática, do primeiro ano foi só português, dai a matemática, foi bem bom assim. Eu aprendi ali a trabalhar com 
gráficos diferentes, não aquele mesmo tipo, que matemática não é só trabalhar com números, então que tem conservação, 
quantificação, seriação, toda aquela coisa.

PROFESSORA 4: [...] eu acho bem interessante assim, a gente botar as crianças a participarem de olimpíadas, 
trabalhar essa questão de só ganhar, ganhar, ganhar né, aquela coisa de participar, de incentivar, acho bem válido, sempre 
observando de não cobrar mais do que eles são capazes de dar né. E a matemática sem dúvida, a matemática faz parte 
desde que a gente acorda de manhã, a matemática está em tudo né, então acho que só tem a agregar

PROFESSORA 5: [...] os nossos alunos eles vão muito pelo, a gente tem que fazer qvl, tá fez a história matemática 
e foi para o qvl, tá mas o que mais a gente pode fazer pra chegar no resultado, ai eu coloquei uma história matemática em 
que eles precisavam fazer desenhos, eles falam professora mas desenhar o que?

As enunciações dos professores parecem ter adquirido o status de verdades inquestionáveis pois “são enunciados 
tantas vezes repetidos, reativados em diferentes espaços-tempos que nos dão a ideia de que sempre estiveram aí e que 
caberia ao ‘bom’ professor identificá-las e reativá-las em suas salas de aula” (KNIJNIK et al, 2012, p. 59). As autoras 
ainda inferem que, nessa ótica, determinados enunciados acabam funcionando como prescrições, que são legitimadas nos 
cursos de Licenciatura em Pedagogia e Matemática:

[…] guiando as decisões dos professores sobre o que levar em consideração na hora de propor práticas pedagógicas 
escolares para o ensino de Matemática. Portanto, questionar essas “verdades” assume um lugar importante 
nas reflexões do campo da Educação Matemática. Igualmente é importante refletir sobre a constituição e as 
diferentes estratégias acionadas em sua propagação (KNIJNIK et al, 2012, p. 60). 

Cabe destacar que as análises ainda focalizarão as peculiaridades das semelhanças de família entre as diferentes 
formas de vida escolares estudadas em suas estreitas articulações com o dispositivo da tecnocientificidade sem, no entanto, 
hierarquizá-las.

Palavras-chave: Professores. Escola básica. Tecnocientificidade. Etnomatemática.
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FORMAÇÃO CONTINUADA COMO INCENTIVO PARA 
A UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS TECNOLOGIAS NO 

ENSINO DE MATEMÁTICA E DE FÍSICA
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Marli Teresinha Quartieri4

Italo Gabriel Neide5

Adriana Belmonte Bergmann6

Romildo Pereira da Cruz7

Introdução e objetivos
A presença das tecnologias digitais está cada vez mais acentuada no cotidiano das pessoas. Esse resultado é efeito 

de avanços que tornam tais ferramentas importantes no uso para diversas ações diárias. A variedade de softwares e 
aplicativos, o acesso imediato à informação e a facilidade de comunicação são fatores relevantes que tornam as tecnologias 
indispensáveis em todos os âmbitos da sociedade contemporânea. Entretanto, no contexto educacional, o uso de recursos 
tecnológicos ainda caminha em um processo lento. 

Segundo Artigue (2010), não basta que as escolas tenham recursos digitais, pois há necessidade de qualificação 
dos professores para que ocorra a integração de tais recursos na prática pedagógica, pois estes possuem dificuldades e 
inseguranças em relação ao uso destas ferramentas. Diante disso, considera-se que a formação continuada seja uma 
possibilidade para que docentes integrem esses recursos nos processos de ensino e de aprendizagem. Nessa perspectiva, 
acredita-se que esse tipo de curso melhore a relação do professor com as tecnologias, tornando as aulas mais adequadas 
à realidade desses alunos já familiarizados com os recursos tecnológicos. 

Diante desse contexto, foi efetivado, no Centro Universitário UNIVATES, um curso de formação continuada 
denominado “Integrando a Física e a Matemática no Ensino Médio por meio de recursos tecnológicos” para professores 
das áreas da Matemática e Física que atuam na Educação Básica, que teve o apoio financeiro do CNPq pelo Edital 
Universal 14/2013. O intuito foi possibilitar a integração de recursos tecnológicos como suporte pedagógico e tecnológico, 
investigando a integração desses recursos em sala de aula. Neste trabalho, tem-se como objetivo socializar as contribuições 
decorrentes do citado curso quanto ao uso destas ferramentas nas aulas de Matemática e/ou de Física. 

Referencial teórico
A juventude de hoje convive com meios virtuais e é natural conduzir também a escola para esses novos ambientes. 

Nessa realidade, torna-se preciso incorporar e colocar a serviço do ensino e da aprendizagem essas ferramentas tão usadas 
na atualidade. Partindo desse contexto, Moran (2011, p.11) enfatiza que “a sociedade está caminhando para ser uma 
sociedade que aprende de novas maneiras, por novos caminhos, com novos participantes (atores), de forma contínua”. 
Perante essas modificações, a educação implica renovações que ofereçam novas possibilidades de interação na busca pelo 
conhecimento, incentivando a autonomia e a responsabilidade do aluno nos processos de ensino e de aprendizagem. 
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Em relação aos pressupostos levantados, entende-se que as tecnologias por si só não serão um suporte com 
potencialidade, pois depende de um plano com estratégias que explorem de forma clara e objetiva esses potenciais. Mas, 
para isso, os professores necessitam traçar maneiras eficazes de como integrá-las a sua prática pedagógica. Naturalmente, 
isso pressupõe professores preparados para o uso dessas tecnologias em sala de aula.

Diante disso, destaca-se a importância da formação continuada para auxiliar o professor. De acordo com Richit 
(2014), a experiência desenvolvida nos momentos de formação permite maneiras diferentes de interação dos docentes 
com as tecnologias. Dessa maneira, propiciam reflexões críticas sobre as viabilidades desses recursos para os processos de 
ensino e de aprendizagem.

Demo (2009) alerta que os professores merecem um cuidado maior, pois não é possível fazer uma escola renovada 
com professores tradicionais. O autor afirma que nada vai ocorrer com os alunos se os professores não souberem 
aprender com as tecnologias, por isso é fundamental formá-los para essa tarefa. Além disso, muitos professores usam 
uma metodologia tradicional de ensino, pouco aberta para alterações didáticas. Nesse caso, pensando em uma instituição 
mais democrática, em que o ensino assuma o desenvolvimento de práticas voltadas para a exploração tecnológica, com 
professores dispostos e focados nessas mudanças, considera-se que um meio de facilitar essa aproximação sejam os 
espaços de discussão da educação, como os proporcionados em cursos de formação continuada. 

Metodologia e análise dos dados
O curso de formação continuada ofertado para professores da Educação Básica que atuam nas áreas da Matemática 

e Física, foco de socialização neste trabalho, teve por objetivo auxiliá-los no uso de tecnologias, tais como o computador 
e o tablet. O curso, com duração de 40 horas, contou com encontros que ocorreram uma vez por mês, aos sábados pela 
manhã, perfazendo um total de oito encontros presenciais e dois na modalidade à distância. No total, vinte professores 
participaram do curso. 

Na sequência dos encontros, os participantes exploraram e problematizaram atividades propostas pela equipe 
proponente da formação continuada, utilizando recursos tecnológicos. Além disso, era analisada a viabilidade dessas para 
as aulas de Matemática e/ou de Física. Ao longo do curso, alguns momentos foram reservados para que os participantes, 
após o uso dos aplicativos, planejassem e elaborassem atividades com alguns recursos disponibilizados pela equipe. Os 
conteúdos matemáticos e físicos abordados foram: notação científica, estimativa, escala, unidades de medidas, cinemática, 
funções, trigonometria no triângulo retângulo e no círculo. 

Durante a investigação, para coleta de dados foram realizados dois questionários google.docx. Um deles aplicado no 
início do curso e o outro no final, que tinham como objetivo identificar as concepções dos docentes sobre as tecnologias. 
Além disso, os encontros foram filmados e, posteriormente, transcritos e analisados.

No decorrer do curso, percebeu-se que os professores participantes se sentiram mais motivados e seguros para 
incorporar os recursos tecnológicos em suas aulas, como relata uma das professoras participantes:

Eu me senti mais segura para usar essas ferramentas a partir da participação neste curso. As tecnologias digitais 
começaram a fazer parte das minhas aulas, seja na hora de iniciar um conteúdo novo, como atividade de fixação 
ou como reforço. 

De acordo com as enunciações e observações, pode-se identificar que o receio inicial dos participantes foi 
amenizado no decorrer do curso, e que os envolvidos foram adquirindo confiança na busca por novas possibilidades e no 
planejamento de atividades para o uso em sua prática de ensino.

Os professores foram também desafiados a desenvolveram, através de adequações, uma proposta de aula com 
algum recurso que foi explorado no decorrer do curso, e isso foi integrado à realidade de que dispunham em suas salas 
de aula. Percebeu-se que os professores ficaram entusiasmados pela receptividade positiva e produtiva dos alunos frente 
a tais atividades com o uso dos equipamentos dentro de sala de aula. 

Salienta-se ainda que durante o curso os professores tiveram muitas dúvidas em relação ao conteúdo matemático 
e/ou físico que estava sendo explorado. Nessa circunstância, percebeu-se que esse tipo de formação ajuda a gerar 
conforto, familiarização e auxilia em relação aos conteúdos explorados. Além disso, o trabalho em grupo cooperou para 
a aprendizagem e contribuiu para a troca de experiências. 
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Resultados alcançados
Diante dos dados emergentes, considera-se no grupo de pesquisa que a formação continuada pode ser uma maneira 

para que o docente se sinta mais motivado, demonstrando maior segurança para o uso de recursos tecnológicos nas 
aulas. Porém, acredita-se que sejam necessários cursos que proporcionem conhecimento prático, discussões e reflexões 
permanentes, momentos de elaboração de atividades em conjunto, bem como trocas de experiências para que essas 
ferramentas sejam efetivamente integradas na prática pedagógica. 

Palavras-chave: Formação continuada. Tecnologias. Ensino de matemática e de física.

Referências

ARTIGUE, M. The future of teaching and learning mathematics with digital technologies. In: HOYLES, C.; LAGRANGE, J.-B. 
(Org.). Mathematics Educationand Technology-Rethinkingthe Terrain. Springer US, 2010. p. 463-75.

DEMO, P. Educação hoje: “novas” tecnologias, pressões e oportunidades. São Paulo: Atlas, 2009.

MORAN, J. M. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. 5. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

RICHIT, A. Percursos da formação de professores em tecnologias na educação: doacesso aos computadores à inclusão digital. In: 
RICHIT, Adriana (Org.). Tecnologias digitais em educação: perspectivas teóricas e metodológicas sobre formação e prática docente. 
1. ed. Curitiba, PR: CRV, p. 11-33, 2014.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 176SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

EDUCAÇÃO PARA A NÃO INSTRUMENTALIZAÇÃO DA 
VIDA PELA TECNOLOGIA: PERCEPÇÕES A PARTIR DE 

THEODOR W. ADORNO E MAX HORKHEIMER

Gabriela Spingolon1

Cristian Cipriani2

A palavra de ordem no momento é tecnologia. Entretanto, ela nos é mais familiar do que é possível imaginar. 
Concebida através da técnica e validada na atualidade pelo conhecimento científico, ela tem se tornado instrumento 
imprescindível em nossos dias, seja para o cotidiano deslocamento ao trabalho ou à simples comunicação entre 
países distantes por meio da Internet. Por consequência da sua ampla utilização na atualidade, imiscui-se nas práticas 
socioculturais em diversos contextos, levantando novas problemáticas e questionamentos. Alicerçando nossa metodologia 
em estudos bibliográficos, a partir dos trabalhos de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer (1985), propomos com 
centralidade o debate através da pergunta: Qual o papel da educação na não instrumentalização da vida pela tecnologia?. 
Intentando esquadrinhar uma resposta, abre-se uma discussão voltada para o conceito de razão instrumental, formalizada 
ou técnica, tomada de modo stricto, por Adorno e Horkheimer (1985), como consequência da banalização da educação 
e dos princípios almejados pelo esclarecimento, entendida, em última instância, como a transformação do pensamento 
em instrumento pela via matemática e presa ao industrialismo capitalista. Percebe-se, então, um elo entre tecnologia e 
instrumentalidade. Por essa lógica, interpreta-se, portanto, a tecnologia em nossos dias como um dos maiores mecanismos 
da razão formalizada, evidenciando-se, ainda, na sociedade contemporânea, um estado de aporia que só pode ser superado 
pela autocrítica da razão, advinda, conforme preconiza Adorno (1995), por vias da Educação para Emancipação. Sem 
pretensão de esgotar o assunto, conclui-se, neste trabalho, que a razão instrumental e seus corolários podem ser superados 
através do “pensamento que volte a pensar”, amparado em uma Educação que vise não só à superação da barbárie, mas 
também trilhe caminhos à superação da coisificação humana, do estado de embasbacamento e do silêncio morrediço, 
fazendo a ponte entre as razões, isto é, “unificando-as” (MORAES, 2009). Nesse sentido, destaca-se que, reestabelecendo 
no ser humano o crivo da razão crítica, os mecanismos vindos da realidade social também serão postos em reflexão. 

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Instrumentalização. Razão Crítica. Educação para a Emancipação.
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A ANÁLISE DO ENSINO DE BIOTECNOLOGIA PARA 
PRODUÇÃO DE MODELOS E RECURSOS DIDÁTICOS

Sheyla Souza Daré1

Pricila Munhoz Carneiro2

Segundo as Bases Curriculares Nacionais (BRASIL, 2016), o conhecimento conceitual pode promover uma 
aproximação dos jovens com os conhecimentos produzidos pela biologia, que circulam em mídias eletrônicas às quais 
têm acesso, e nas discussões sociopolíticas sobre temas que envolvam ciência e tecnologia. E que por meio de uma 
abordagem histórica e filosófica no tratamento desses temas, é possível construir uma visão crítica do conhecimento 
científico e tecnológico e de sua relação com a sociedade. Por isso, toda a educação básica deve ter como um de seus 
principais objetivos informar o educando a respeito do mundo em que vive, para que ele possa interferir e interagir neste, 
de maneira positiva. A formação educacional sobre conteúdos de biologia pode contribuir para que cada indivíduo seja 
capaz de compreender os processos e conceitos biológicos, aprendendo a tomar decisões de interesse individual e coletivo, 
no contexto de um quadro ético de responsabilidade e respeito que leve em consideração o papel do homem na biosfera 
(KRASILCHIK, 2005). Ao compreender as inter-relações entre o entendimento científico e as mudanças tecnológicas, 
devem considerar o impacto que estas podem produzir sobre a qualidade de vida. Isso implica criar situações e envolver 
os alunos em atividades que promovam o aprendizado de Biologia (CAVAGNOLI; SOARES; 2007). 

O avanço da ciência nos últimos anos tem proporcionado a descoberta de novas tecnologias, como as chamadas 
biotecnologias, que têm sido de essencial importância para o progresso da humanidade. Para contextualizar, a biotecnologia 
teve início com processos fermentativos, cuja utilização vem de antes da era Cristã. A produção de bebidas alcoólicas 
através da fermentação dos grãos de cereais já era conhecida antes de 6.000 a.C. pelos Sumérios e Babilônios. Muitos 
anos mais tarde, os egípcios, que já utilizavam o fermento para fabricar cerveja, passaram a empregá-lo também na 
fabricação de pão. Como se percebe, a biotecnologia é uma das práticas mais antigas da humanidade. A partir do século 
20, percebeu-se que essa é uma área da ciência profundamente ligada ao método científico, ligada à inovação, cujos 
resultados são aplicáveis, também, para a melhoria da condição de vida da população. A biotecnologia aplica-se em 
áreas que, muitas vezes, não nos damos conta, pois ainda enxergamos tudo de forma compactada. E aí entra o desafio 
das instituições escolares e professores, que é estimular o aluno a avaliar as vantagens e desvantagens desses avanços da 
tecnologia, integrando-os com os conteúdos presentes nos livros didáticos utilizados ou a metodologia utilizada em sala 
de aula.

O professor deve estar preparado para enfrentar os mais diversos questionamentos sobre o que aparece nas mídias 
relacionadas à biotecnologia. Afinal, vivemos na época em que, por exemplo, clones foram criados, DNA são copiados, 
novas vacinas são desenvolvidas, células-tronco são utilizadas e biofármacos são produzidos constantemente. O papel do 
professor é auxiliar o aluno a ter senso crítico e estar preparado para debater assuntos científicos e os avanços da ciência. 
O aluno não é um mero receptor, e sim o elemento principal do seu aprendizado, e cabe ao professor, enquanto agente 
mediador desta aprendizagem, levantar estas questões e debater no ambiente escolar.

Dentro do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza – habilitação em Biologia e Química – do Instituto 
Federal de Educação, Ciências e Tecnologias (IFRS) do Campus Porto Alegre, especificamente no componente curricular 
optativo “Tópicos em Biotecnologia” (2016/2), que objetiva a atualização e discussão de tópicos de biotecnologia nas 
diferentes áreas do conhecimento, aprofundando-os na área de biotecnologia, foi que surgiu a motivação de realizar este 
trabalho. Seu objetivo é analisar como a biotecnologia está inserida nos livros didáticos e superiores, para criar modelos 
e recursos didáticos baseado nos primeiros estudos realizados na disciplina: experimentação animal, transgênicos e 
inseminação artificial.

1 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias Campus Porto Alegre, Licenciatura em Ciências da Natureza: biologia e 
química, sheyladare@gmail.com.
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Na proposta da Base Nacional Comum (BRASIL, 2016), defende-se uma abordagem que proporcione uma visão 
integrada, pois segundo o documento, o conhecimento biológico está presente em várias dimensões da vida dos estudantes, 
seja dentro ou fora da escola, e necessita de um espaço/tempo escolar para que seja abordada de forma que faça sentido para 
ele/a. Utilizando como referência a BNCC, estruturaram-se etapas para melhor elaboração desse estudo. Inicialmente, 
foram analisadas as bibliografias recomendadas no Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências da 
Natureza – habilitação em Biologia e Química, na parte do ensino das Ciências Biológicas, para verificar de que forma 
os livros de ensino superior ali indicados abordam essa área do conhecimento. Em continuidade, analisaram-se os livros 
didáticos utilizados pelas quatro escolas parceiras ao programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência), projeto que é fomentado dentro do IFRS Campus Porto Alegre e vinculado ao curso de Licenciatura em 
Ciências da Natureza, a fim de verificar como os livros utilizados por tais instituições abordam as temáticas relacionadas 
à biotecnologia. 

A partir dos estudos realizados, confirmamos que a biotecnologia é um tema plural e integrador, pois ao mesmo 
tempo em que trabalhamos conceitos fundamentais da área do ensino de biologia, abordamos temáticas presentes nas 
mídias e veículos de informação utilizados pelos alunos, facilitando assim o aprendizado. Verifica-se então a importância 
de as escolas oferecerem aos seus alunos uma formação escolar voltada a multidisciplinaridade, em que a ciência deve ser 
considerada como um todo. Pretende-se, em continuidade, criar kits pedagógicos com assuntos relacionados à área de 
biotecnologia e aplicar esses kits nas escolas parceiras do PIBID. 

Como professoras em formação, percebemos que a profissão docente deve promover ações de estímulo ao 
aprendizado dos educandos, instigando-os a pesquisar, a serem criativos e mobilizar seus conhecimentos de forma 
associada com outros alunos, pois seu processo de aprendizagem é sempre produto de trocas e de ações coletivas, embora 
seja individual. A pesquisa realizada mostrou que a escola não pode mais ficar fechada em suas próprias paredes, porque o 
aluno, fora da escola, tem acesso à Internet e a toda a mídia e deve aprender a selecionar e distinguir o que é científico do 
que é mera divulgação, sem fundamentação teórica. Temas relacionados a questões concretas e atuais têm possibilidade 
de melhor apropriação pelos alunos, o que nem sempre ocorre se forem desvinculados de um contexto, obedecendo a uma 
organização linear rígida, repetidos inúmeras vezes e da mesma forma.

Palavras-chave: Metodologia de ensino. Biotecnologia. Educação.
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APRENDIZAGEM NO FACEBOOK: O QUE PENSAM OS 
ALUNOS?

Diógenes Gewehr1

Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen2

Introdução
As redes sociais digitais tornaram-se populares e difundiram-se consideravelmente no decurso do tempo. Se no 

início sua utilização se restringia a um pequeno grupo de pessoas, com o advento da Internet a expansão passou a ser 
intercontinental (CANABARRO; BASSO, 2013). Dentre as muitas redes sociais disponíveis está o Facebook, criado em 
2004, que se tornou a empresa de crescimento mais acelerado da história (KIRKPATRICK, 2011). 

Tamanho sucesso é atribuído às múltiplas possibilidades de interação que o ambiente disponibiliza, tornando-se 
um espaço que engloba comunicação, entretenimento, convivência e conhecimento. É neste último aspecto que este 
trabalho se insere mais fortemente, abordando a rede social Facebook como um possível local para a aprendizagem. Isso 
porque, enquanto docente do Ensino Fundamental, percebo quão empolgados ficam os alunos quando são levados à sala 
de informática para realizar pesquisas, ficando na expectativa de tempo livre ao término do trabalho para acessar seus 
perfis no Facebook.

Objetivos
Diante do interesse dos alunos pelo Facebook e pensando em futuramente executar atividades pedagógicas na 

rede social, esta pesquisa teve como objetivo conhecer a opinião de alunos do Ensino Fundamental sobre suas prováveis 
reações e comportamentos diante da utilização da rede social Facebook como um espaço para a aprendizagem. 

Referencial teórico
Dados recentes divulgados no portal americano de estatística Statista mostram o crescimento do Facebook. No 

quarto trimestre de 2016, a rede social atingiu 1,86 bilhão de usuários ativos – aqueles que acessaram o perfil nos últimos 
30 dias. Acompanhando trimestralmente esse portal, fez-se uma retrospectiva, na qual pode-se observar a ascensão 
crescente da rede: ao término do terceiro trimestre de 2016, os números indicavam 1,79 bilhões, enquanto que no 
segundo trimestre eram 1,71 bilhões. Foino terceiro trimestre de 2012 que o Facebook atingiu a marca histórica de 1 
bilhão de usuários ativos (STATISTA, 2017). 

Esse rápido crescimento chama a atenção em todo o mundo nas mais variadas áreas, e com a educação não 
poderia ser diferente. Tem sido frequente encontrar pesquisas que investigam o potencial pedagógico do Facebook. Para 
Matos e Ferreira (2014), as redes sociais apresentam recursos fáceis de serem manuseados. Esses autores apontam o 
compartilhamento de informações que ocorre nesse ambiente como um grande potencial para tarefas colaborativas. 
Mendes (2013) também ressalta o poder da interação social nas redes, a qual acontece de forma intensa e sempre 
disponível. Bezerra e Brito (2013) destacam a familiaridade que os alunos têm com o Facebook, indicando-o como 
uma ferramenta educacional que os alunos sentem-se confortáveis para utilizar, possibilitando interações entre alunos e 
professores na escola e além dela.

Chama a atenção nos autores citados que, de modo geral, todos abordam a interação, a cooperação e a colaboratividade 
como aspectos para a aprendizagem. Moreira e Ramos (2014) sugerem a criação de grupos fechados no Facebook para a 
discussão e troca de ideias a respeito de um determinado conteúdo, como se fosse uma sala de aula virtual. O diferencial 
estaria na maior interação dos alunos através da busca e compartilhamento de recursos midiáticos, tornando as aulas mais 
dinâmicas e potencializando a aprendizagem.

1 Centro Universitário UNIVATES, Doutorado em Ensino, CAPES, diogenes.gewehr@gmail.com
2 Dra. em Ecologia, Centro Universitário UNIVATES, aaguim@univates.br
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Metodologia
Este trabalho abordou uma temática desenvolvida na dissertação “Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) na Escola e em Ambientes Não Escolares”, apresentada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado em 
Ensino, do Centro Universitário UNIVATES. 

Questionou-se 77 alunos de três escolas (rede municipal, estadual e privada) do município de Lajeado/RS, 
estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, provenientes de 12 turmas (quatro por escola) a respeito de como 
reagiriam se o professor propusesse uma prática pedagógica na rede social. A pergunta foi elaborada da seguinte forma: 
“Imagine que seu professor criasse um grupo privado da turma no Facebook e propusesse uma aula neste ambiente (considerando 
que as atualizações de status de seus amigos estariam ocorrendo normalmente), você: a) Conseguiria se concentrar na atividade 
proposta pelo professor; b) Ficaria olhando as atualizações dos amigos e perderia a concentração na atividade; c) Tentaria fazer as 
duas coisas, priorizando a tarefa de aula; d)Tentaria fazer as duas coisas, priorizando os status do Facebook”.

A pergunta foi realizada através de um questionário online elaborado no Google Forms e enviado através da rede 
social aos alunos que se mostraram interessados em participar da pesquisa. Ressalta-se que, por se tratar de menores de 
idade, os pais assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a participação dos filhos 
na pesquisa.

Análise dos dados
Mais da metade (55,8%) dos alunos relatou que seria possível manter a concentração nas atividades propostas pelo 

professor no grupo do Facebook. Pouco mais de um terço (35,1%) informou que iria tentar fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo, acompanhar o status dos amigos e realizar as tarefas, priorizando as atividades da aula. Menos de 10% relatou que 
a prioridade seria o status da rede social, perdendo a concentração nas tarefas propostas. 

Dessa forma, se os alunos mantiverem-se fiéis as suas respostas, utilizar o ambiente do Facebook como uma 
alternativa pedagógica pode ser uma prática interessante, na tentativa de motivar os alunos a aprendizagens mais 
significantes, fazendo uso das TDICs.

Segundo Tsukamoto, Fialho e Torres (2014), as mudanças tecnológicas na contemporaneidade estão fazendo 
com que os professores busquem alternativas inovadoras, de modo a atender as necessidades de uma geração conectada, 
procurando aproximar as tecnologias da sala de aula. Tais mudanças não pretendem substituir velhas práticas, mas 
adentrarem na nova realidade que vem se mostrando a partir da popularização da Internet. 

Resultados alcançados e esperados
A partir dos dados obtidos pôde-se conhecer a opinião dos alunos e constatar que a maior parte está receptiva a 

estratégias que façam uso da rede social Facebook, informando comprometer-se com a aprendizagem. A intenção da real 
aplicação, em uma prática futura, é acenar novas possibilidades de interação e socialização do conhecimento, levando 
para a sala de aula um pouco mais da tecnologia digital, cada vez mais presente na sociedade e tão instigante aos alunos. 

Palavras-chave: Rede social. Tecnologia digital. TDIC. Estratégia pedagógica. Inovação.
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA INSERIDA NAS FEIRAS DE 
CIÊNCIAS 

Gabriela Luisa Henz1

Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen2

Introdução
As Feiras de Ciências são eventos onde são apresentados trabalhos escolares realizados durante um período letivo. 

Os trabalhos não precisam ser realizados com foco na área de Ciências Físicas e Biológicas, podendo ter o foco em 
diversos temas (NEVES & GONÇALVES, 1989). Assim, os alunos podem realizar projetos de pesquisa de qualquer 
área do conhecimento sobre a qual tiverem curiosidade. A autora Gonçalves (2008) explica que é desejável para auxiliar 
os alunos na produção dos projetos e para não haver projetos semelhantes. As características são: caráter investigatório; 
criatividade; relevância e precisão científica. 

Nesse contexto, a Iniciação Científica (IC) é considerada um caminho para a autonomia intelectual (BAZIN, 
1983), exercendo assim a criatividade, o raciocínio crítico, articular conhecimentos, entre outros benefícios (BARIANI, 
1998).

A IC e as Feiras de Ciências utilizam a pesquisa como procedimento metodológico. A pesquisa, segundo Masseto 
(2003), abre caminho para desenvolver aprendizagens, como por exemplo, o interesse pela busca de informações, dados 
e materiais necessários para o estudo e procurar informações em diferentes fontes como livros, revistas, periódicos, sites 
de pesquisa na internet e com especialistas do assunto. 

Objetivo
Analisar como professores e alunos envolvidos com Feiras de Ciências observam a iniciação à pesquisa presente no 

desenvolvimento dos projetos apresentados nessas Feiras. 

Percurso Metodológico
A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista gravada com 13 professores de diferentes disciplinas da 

Educação Básica, como por exemplo matemática, biologia, química, história, dentre outras disciplinas, que orientaram 
alunos no desenvolvimento do projeto para as Feiras de Ciências e 84 alunos da educação básica responderam a 
questionários. Os alunos e professores participantes vieram de 31 escolas da região do Vale do Taquari/RS. As entrevistas 
e questionários foram realizados no mês de outubro 2015, durante a realização da 5ª edição da Feira de Ciências realizada 
pelo Centro Universitário UNIVATES. A análise de dados está sendo realizada à luz da Análise Textual Discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2013). 

A entrevista realizada com os professores era constituída por 10 questões descritivas. As entrevistas foram 
gravadas, transcritas e analisadas. As questões abordaram sobre o desenvolvimento de projetos de pesquisa pelos alunos 
e o quanto isso favorecia a iniciação científica dos mesmos; ocorrência de Feira de Ciências na escola em que o professor 
atuava, organização da mesma; espaço de realização; atuação do professor no desenvolvimento dos projetos e na escolha 
dos temas, tempo de desenvolvimento, participação dos estudantes e dos professores; atuação dos demais professores e 
direção da escola no incentivo à participação dos alunos nas Feiras de Ciências, entre outras questões abordadas. 

Os questionários respondidos pelos alunos foram constituídos por 15 questões sendo objetivas e descritivas, que 
foram tabuladas e, posteriormente, analisadas. Diferentemente das questões dos professores, as questões dos alunos eram 
voltadas para a forma de realização das pesquisas; participação do professor na escolha do tema e no desenvolvimento do 
projeto; atuação dos professores das outras áreas no projeto; incentivo da direção da escola; dificuldades de realização do 
projeto; importância de desenvolvimento dos projetos para as feiras de ciências.

1 Acadêmica do curso de psicologia e bolsista de iniciação científica. E-mail: gabriela.henz@univates.br
2 Professora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professora dos Programas de Pós graduação: doutorado e mestrado em 

ensino e do mestrado profissional em ensino de ciências exatas. E-mail: aaguim@univates.br
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Resultados
A análise final do presente estudo mostra que os professores, em suas respostas nas entrevistas, observaram que 

os alunos amadureceram pessoalmente após a participação das Feiras de Ciências, pois se tornaram mais comunicativos, 
interessados pela aula, além de mais participativos e com mais vontade de pesquisar, desenvolveram a criatividade; a 
praticidade, a oralidade, a escrita, a autonomia, entre outros benefícios que foram desenvolvidos ao longo do percurso. 

Do ponto de vista dos alunos, a Feira de Ciências contribuiu para adquirirem novos conhecimentos, novas 
experiências; trocar conhecimentos com os outros alunos; melhorar a oralidade; ter um preparo para o ensino superior; 
aprenderam na prática o que haviam aprendido na teoria, a pesquisa ajudou a esclarecer dúvidas, obter mais conhecimento 
sobre a realidade do local que vive e de conscientizar sobre o mesmo, entre outros benefícios obtidos.

Assim, Mancuso (2000) explica que os benefícios desenvolvidos nas Feiras de Ciências são crescimento pessoal, 
maior conhecimento sobre determinado assunto e maior interesse sobre os conteúdos discutidos em aula, dentre outros, 
sendo assim, os alunos tiveram as mudanças esperadas por participar das Feiras de Ciências, e os próprios alunos 
perceberam as mudanças desenvolvidas

Em relação ao papel que os professores desenvolveram no projeto, foi relatado que eles mostraram quais são os 
materiais mais confiáveis para realizar a pesquisa; auxiliando na escrita do projeto; orientando passo a passo sobre a 
construção do projeto, dando dicas, ideias, esclarecendo dúvidas, expondo opiniões, auxiliando com as normas do projeto, 
oferecendo tempo para que os alunos pudessem realizar a pesquisa e tirar dúvidas, mas, principalmente, em sua maioria, 
incentivando os alunos a participarem do projeto, juntamente à direção.

O professor orienta os alunos na montagem dos projetos da Feira de Ciências, porém, pode haver dificuldades 
para executar os projetos, como por exemplo: falta de bibliografia adequada, falta de auxílio dos professores das demais 
matérias; falta de tempo para trabalhar com a metodologia científica; falta de apoio financeiro, entre outros (PEREIRA, 
2000). 

Pelos relatos trazidos pelos alunos e pelos professores, percebe-se que a Feira de Ciências pode ser considerada 
como propulsora da Iniciação Científica por estimular a autonomia; desenvolve o pensamento crítico e capacidade de 
argumentação dos alunos, além de tornar o aluno mais participativo em aula e com mais vontade de aprender e de 
pesquisar. 

Palavras-chave: Feiras de ciências. Pesquisa. Projetos. 
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OS RECURSOS E AS DIFICULDADES ENFRENTADAS 
PELOS PROFESSORES NA UTILIZAÇÃO DAS TICS EM 

SALA DE AULA

Amanda Cherini Ferraz1

Andreia Aparecida Guimaraes Strohschoen2

Jacqueline Silva da Silva3 
Lara Kalkmann Goulart4

Miriam Inês Marchi5

Rogério José Schuck6

Silvana Neumann Martins7

Jacqueline Silva da Silva8

Os processos de ensino e de aprendizagem começaram a sofrer uma profunda mudança na virada do século XX 
para o século XXI, a partir do avanço das novas ferramentas tecnológicas. A escola formada em uma perspectiva moderna 
necessita de espaço para as novas exigências do contexto contemporâneo. 

Tendo em vista que as tecnologias estão tomando cada vez mais espaço dentro da sala de aula, torna-se evidente 
a necessidade da inclusão de recursos tecnológicos nas escolas e nas práticas pedagógicas dos professores. Conforme 
Moran (2013, p. 27), “as mudanças que estão acontecendo na sociedade, mediadas pelas tecnologias em rede, são de tal 
magnitude que implicam reinventar a educação como um todo, em todos os níveis e de todas as formas”. Contudo, o 
professor ainda se encontra, muitas vezes, passivo diante do processo de integrar essas ferramentas tecnológicas em suas 
práticas pedagógicas devido a diversos motivos. Diante desse cenário, buscamos através de relato dos professores em 
formação, apresentar meios e recursos de que estes dispunham para trabalhar com as TICs e os fatores que dificultam o 
desenvolvimento desse trabalho pelos docentes. 

Dessa forma, o presente trabalho, decorrente do projeto de pesquisa intitulado “Iniciação à Pesquisa, às TICs e ao 
Ensino: do Sul ao Norte e Nordeste do Brasil”, desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ensino 
e Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas do Centro Universitário UNIVATES, tem como propósito 
investigar a utilização de recursos tecnológicos de informação e comunicação, por 6 professores alunos, mestrandos do 
PPGEnsino da Univates, bem como as dificuldades emergentes de sua utilização em sala de aula. 

A investigação foi desenvolvida tendo como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, a qual se caracteriza 
pela imersão do pesquisador no contexto em estudo. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 13), “a pesquisa qualitativa 
envolve a detenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais 
o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”.

Por conseguinte, as entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas mediante a técnica de Análise Textual 
Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011), técnica metodológica que proporciona aos pesquisadores um modo de 

1 Graduanda em Psicologia e Bolsista de Iniciação Científica do Centro Universitário UNIVATES. E-mail: amanda.ferraz@univates.br
2 Doutora em Ciências - UFRGS. Professora adjunta nos cursos de Graduação e Pós-Graduação do Centro Universitário UNIVATES. 

E-mail: aaguim@univates.br.
3 Doutora em Educação - UFRGS. Professora do Programa de Pós-Graduação no Mestrado em Ensino do Centro Universitário 

UNIVATES. E-mail: jacqueh@univates.br
4 Graduanda em Psicologia e Bolsista de Iniciação Científica do Centro Universitário UNIVATES. E-mail: lara.goulart@univates.br
5 Doutora em Química - UFSM. Professora Adjunta do Centro Universitário UNIVATES. E-mail: mimarchi@univates.br
6 Doutor em Filosofia - PUCRS. Professor Titular do Centro Universitário UNIVATES. E-mail: rogerios@univates.br
7 Doutora em Educação - PUCRS. Professora Adjunta do Centro Universitário UNIVATES. E-mail: smartins@univates.br
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analisar a produção a partir da construção de categorias. Desse modo, a produção dessas categorias serviu de base para 
articular com as teorias existentes, assim como novas compreensões sobre os fenômenos estudados. 

Com a análise dos dados, pudemos constatar que os professores utilizam os recursos tecnológicos de informação 
e comunicação em sala de aula. Dentre os recursos utilizados, ressaltamos equipamentos multimídia, como Datashow, 
para aulas expositivas; vídeos; curtas-metragens relacionados aos conteúdos abordados. A utilização de computadores 
para instigar os alunos na realização de pesquisas também foi apontada como um ponto comum entre os professores 
investigados. Em contrapartida, dentre os fatores que dificultam a utilização das TICs pelos professores em formação, 
emergiram duas categorias. A primeira categoria trata de aspectos geracionais, indicando que há uma crise de subjetividade 
na sociedade contemporânea, uma vez que coexistem instituições e sujeitos formados em uma perspectiva moderna com 
subjetividades decorrentes do mundo digital. Por sua vez, a segunda categoria apresentada refere-se às limitações quanto 
à utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula, devido às instituições carecerem de uma infraestrutura adequada. 

Nessa perspectiva, uma vez que as tecnologias estão onipresentes no contexto contemporâneo, torna-se evidente 
a sua inserção nas práticas de ensino. Frente a isso, torna-se necessária a criação de políticas públicas que garantam a 
inclusão digital dos sujeitos. Da mesma forma, espera-se que os professores, por meio de uma prática reflexiva, encontrem 
estratégias para superarem as dificuldades emergentes.

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Percepção dos professores. Dificuldades no uso das 
TICs.
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PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
“NATURALISTA POR UM DIA - EDUCANDO PARA A 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL” 

Renata Fernandes Herdina1

Introdução
A extensão universitária surgiu a partir do acesso da comunidade ao ensino e pesquisa desenvolvidos dentro de 

universidades. O artigo n° 207 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988) dispõe que “As universidades gozam 
de autonomia didático-científica, administrativa de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Nas universidades, encontramos o “tripé universitário”, denominação 
utilizada para mencionar atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Ao estudante de graduação, é possível participar do eixo “pesquisa” por meio de bolsas de iniciação científica, 
trabalhando em conjunto com o professor universitário dentro de um projeto de pesquisa. Normalmente, a pesquisa 
é contextualizada aos problemas e demandas da sociedade contemporânea, buscando resultados que contribuam 
solucionando-o. 

Esses projetos de extensão visam disponibilizar espaços para a disseminação de informações geradas dentro das 
universidades para a comunidade, relacionando o tripé universitário. 

Com esse objetivo, o Projeto de Extensão “Naturalista por um dia – Educando para a preservação ambiental” foi 
criado em 2002 e atende alunos do Ensino Fundamental e Médio de escolas do Vale do Taquari. 

Objetivo
O objetivo deste trabalho é descrever o Projeto de Extensão “Naturalista por um dia – Educando para a preservação 

ambiental” e apresentar os dados referentes ao ano de 2016.

Referencial teórico
A área de ciências deve oferecer oportunidades para que o aluno possa vivenciar, por meio de atividades práticas, o 

processo da construção do conhecimento e desenvolver uma atitude científica por meio do uso intensivo da investigação 
(MORAES, 1998). A pesquisa científica aprimora e produz novos conhecimentos, os quais são difundidos por meio do 
ensino e da extensão, fazendo com que os três pilares balizadores (ensino - pesquisa - extensão) tornem-se complementares 
e interdependentes, atuando de forma sistêmica (PIVETTA et al., 2010). 

A pesquisa, um dos elos do tripé-universitário, está vinculada ao ensino correto da Ciência, podendo tornar-se 
uma experiência pessoal, única, criativa e desafiadora, englobando conhecimento e conduta científica (MORAES, 1998). 

Frotta-Pessoa et al. (1985) ressalta a necessidade de atividades práticas para a compreensão da ciência. Ressaltado 
por Krasilchik (2008), é imprescindível aulas em laboratórios para possibilitar contato direto dos alunos a fenômenos, 
manipulando materiais e equipamentos e observando organismos para melhor compreensão do conteúdo teórico exposto 
em sala de aula. 

Metodologia
O Centro Universitário UNIVATES abrange 13.120 alunos, entre eles de graduação, de sequencial e de pós-

graduação. O Centro Universitário contém 28 projetos de pesquisa e 178 bolsistas de iniciação científica. Destes, 40 
bolsistas de iniciação científica participam das atividades do Naturalista por um dia por meio de minicursos. Estes 
bolsistas são voluntários no projeto de extensão, que através dos minicursos expõem dados obtidos dentro de projetos de 
pesquisas para alunos da educação básica a partir de atividades lúdicas.

1 Estudante de Ciências Biológicas, Centro Universitário UNIVATES, renataherdina@gmail.com
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Essas atividades lúdicas, com informações obtidas em projetos de pesquisas, são ofertadas a partir de minicursos. 
Os minicursos estão divididos em módulos. O módulo “Biodiversidade” compreende os minicursos “Animais silvestres: 
aprendendo de forma lúdica”, “Ecologia dos insetos”, “Viajando no mundo dos ácaros”, “Observação microscópica de 
células vegetais” e “Vivências com a natureza”. O segundo módulo, denominado “Biotecnologia”, é composto pelos 
minicursos “Biogás: a energia invisível”, “Extração de DNA humano e suas aplicações”, “Extração de óleos essenciais”, 
“Extração de DNA vegetal - morango” e “Isolamento de microrganismos com potencial biotecnológico”. O último 
módulo, nomeado “Ambiente e desenvolvimento”, inclui os minicursos “Ambiente e sustentabilidade”, “Entre vasos e 
pontas - pensando o patrimônio cultural e ambiental”, “Química no dia-a-dia”, “Reaproveitamento de resíduos orgânicos 
através da construção de minhocários domésticos” e “Viagem ao mundo invisível”. 

As escolas que participaram das atividades do projeto realizaram contato por telefone ou e-mail, agendando data 
e módulo de interesse. Na data agendada, os alunos se deslocaram até a universidade, conheceram o Museu de Ciências 
Naturais e se distribuíram para os minicursos ofertados. Os minicursos possuíram a duração de aproximadamente 2 horas. 
Após o conteúdo trabalhado, os alunos preencheram uma ficha de avaliação, conceituando a aprendizagem do conteúdo, 
aplicação prática, características do ministrante, infraestrutura do espaço utilizado e aspectos positivos e negativos.

Resultados
Em 15 anos de execução, foram atendidos 8597 alunos de escolas da Educação Básica da rede pública e particular 

do Vale do Taquari. Durante o ano de 2016, o projeto recebeu 769 alunos de 15 escolas, de 9 municípios, em 23 edições, 
totalizando 86 minicursos. 

Pesquisadores do Centro Universitário e o Museu de Ciências Naturais da Univates (MCN) possuem em suas 
equipes alunos de graduação capacitados para difundir, junto à comunidade do Vale do Taquari, informações obtidas 
com o desenvolvimento de pesquisas. Esse fato é de grande importância, pois estabelece um elo com a comunidade 
e possibilita o acesso ao conhecimento pelos alunos do ensino fundamental e médio da região. Além de estimular o 
interesse pelas questões ambientais, esse projeto busca soluções de possíveis problemas inerentes à região. 

Por meio dos minicursos, é realizada uma tradução explícita e correta das informações sobre o meio ambiente. 
Essas informações são usadas para educar os cidadãos, preparando-os para pensar, criticar, propor e agir em prol do meu 
meio (TRAVASSOS, 2004). 

Palavras-chave: Tripé-universitário. Extensão universitária. Alunos da educação básica. 
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O GÊNERO TEXTUAL “CONTOS DE TERROR”: UMA 
PROPOSTA DE TRABALHO ATRAVÉS DA FERRAMENTA 
“SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS” PARA O TRATAMENTO DA 
COESÃO REFERENCIAL EM TEXTOS DE ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

Denise MeninTortelli1

O presente trabalho configura o início de uma Dissertação de Mestrado que tem por objetivo investigar como 
a ferramenta metodológica “Sequências Didáticas” pode ser eficaz na qualificação das produções textuais de alunos do 
Ensino Fundamental de uma escola pública Estadual da cidade de Santa Maria/RS.

Este trabalho (dissertação) parte de algumas inquietações minhas (como professora e pesquisadora) a respeito 
de como estão sendo efetivadas as práticas de leitura e produção textual na escola (em especial, na escola pública). Em 
meio a uma lista de conteúdos programáticos recebidos no início do ano letivo, verifica-se que pouco tempo resta para 
a realização de práticas de produção textual mais consistentes, que permitam um processo de reescrita dos textos de 
acordo com as dificuldades apresentadas pelos discentes. Dessa maneira, os professores acabam por, na maioria das 
vezes, contemplar apenas a correção de aspectos ortográficos e superficiais da estrutura dos textos, sem a preocupação de 
qualificar ainda mais a escrita dos alunos, trabalhando também o texto em sua profundidade. Verifica-se, também, que 
os diferentes gêneros textuais são trabalhados (inclusive nos livros didáticos) focando principalmente na sua estrutura 
composicional, não possibilitando um olhar sobre o essencial do gênero: seu propósito comunicativo.

Nesse sentido, uma proposta que pode vir a ajudar é o trabalho com as “Sequências didáticas” (doravante SD), de 
Dolz e Schneuwly (2004), uma vez que, partindo de um gênero textual específico, propõem trabalhar com “módulos de 
ensino”, organizados em conjunto e de maneira sistemática, a fim de melhorar uma determinada prática de linguagem e 
de fazer o aluno dominar melhor o gênero escolhido. 

A justificativa para a escolha da ferramenta metodológica SD está no fato de que essa proposta engloba atividades 
de escuta, leitura, escrita e reescrita de textos (análise linguística), superando os limites da gramática normativa. Trata-se 
de uma “engenharia didática” (Barros, 2013, p. 77) de mediação configurada a partir de um gênero de texto, que tem por 
objetivo desenvolver capacidades de linguagem associadas à leitura e à produção de um gênero de texto. Essa mediação é 
feita de forma interativa, pelo professor e até mesmo pelos próprios alunos, trabalhando em conjunto.

A metodologia de pesquisa contará com a formulação de módulos/oficinas de ação a partir de uma produção inicial 
(texto diagnóstico), que servirá como parâmetro para a realização das atividades de apoio. A partir dessas atividades, os 
alunos qualificarão sua escrita através de um processo de reescrita mediada, por meio de atividades diversificadas que 
levem em conta, além da estrutura composicional do gênero escolhido “Contos de terror”, também aspectos relativos 
à Coesão Referencial dos textos e ao propósito comunicativo do gênero em questão. Ao final das oficinas, objetiva-se 
montar uma coletânea com todos os contos produzidos, que ficará à disposição dos futuros leitores na biblioteca da 
escola. Para fins da pesquisa, os textos de um dos alunos participantes serão analisados, nos quais serão confrontadas as 
diferentes versões, verificando-se os aspectos que foram superados de forma satisfatória (ou não) da primeira até a última 
versão. No total, o processo de produção contará com três reescritas.

Para tanto, esse trabalho terá como base teórica a Linguística Textual, por meio dos conceitos apresentados por 
Fávero (2009) e Koch (2014) acerca da Coesão Referencial; e como ferramentas metodológicas as Sequências Didáticas 
de Dolz e Schneuwly (2004), através de uma adaptação do método que engloba também um trabalho com a pesquisa-
ação de Thiollent (2011) e a escrita processo (ProcessWriting) de White e Arndt (1991).

Palavras-chave: Gênero textual “Contos de terror”. Sequências Didáticas. Linguística Textual. Coesão Referencial.
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O CONTEXTO HISTÓRICO DO ENSINO NAS ESCOLAS 
DE ENFERMAGEM BRASILEIRAS A PARTIR DE UMA 

REFLEXÃO CONTEMPORÂNEA 

Luís Felipe Pissaia1

Arlete Eli Kunz da Costa2

Márcia Jussara Hepp Rehfeldt3

Clebson Assis da Silva4

Jessica Maria Moccelin5

Introdução: O Enfermeiro, enquanto sujeito social, possui em sua essência primitiva o cuidado ao seu semelhante, 
cuidado este que até pouco tempo era contextualizado empiricamente, baseado em modelos biomédicos transgressores e 
ultrapassados. No entanto, apesar das críticas, o ensino da enfermagem no Brasil evoluiu consideravelmente nas últimas 
décadas, principalmente no que diz respeito à incorporação de currículos condizentes com a realidade sociocultural atual. 
Objetivo: Nesse cenário, o objetivo deste trabalho é realizar uma reflexão histórica sobre o currículo de enfermagem 
brasileiro a partir de uma percepção contemporânea sobre o assunto. Referencial teórico: Compreende-se que a 
enfermagem brasileira teve seu início marcado pela necessidade de uma formação sanitarista, para o enfrentamento de 
epidemias que assolavam a população no início do século XX (CARVALHO et al., 2016). Para tanto, divergindo das 
escolas de enfermagem europeias e norte-americanas, que formavam basicamente profissionais assistencialistas, com 
enfoque hospitalar, as escolas nacionais instituíram métodos de atenção primária à saúde, vinculadas, principalmente, 
a ações preventivas, que mais tarde se tornariam a base para a saúde pública (SILVA; ALVES; RODRIGUES, 2016). 
Nesse contexto, o ensino do profissional de enfermagem adaptou-se aos modelos vigentes nas décadas subsequentes, 
transmitindo, ainda que de forma tímida, as necessidades básicas da jovem e turbulenta república, e não menos importante, 
recebendo influências internacionais (SOUZA; VALENTE, 2017). Essa constante reformulação desencadeou uma 
fragmentação nos currículos brasileiros, ao passo que ao final do século XX havia dificuldades na integração entre o 
ensino e a prática, e na formação de um profissional generalista (SILVA; THERRIÉN, 2016). Uma das maiores vitórias 
da enfermagem brasileira foi a promulgação da chamada Lei do Exercício Profissional, de 1986, a qual regulamenta as 
atividades dos profissionais, influenciando diretamente as diretrizes curriculares vigentes (CAMPOS, 2016). A partir de 
então, nosso país reestruturou-se politicamente, trazendo à tona necessidades assistenciais em comum a todo território 
nacional, cobrando do Estado a reformulação dos processos de ensino na área (ABRÃO et al., 2016). A resposta das 
lideranças nacionais chegou em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelecendo 
os modelos de ensino superior a nível nacional, conferindo autonomia às escolas para administrarem seus currículos, 
conforme suas necessidades, em âmbito local (CARVALHO et al., 2016). As escolas de enfermagem brasileiras, a partir 
de 1997, seguindo o limiar de atualização do ensino, reorganizaram suas estruturas acadêmicas e iniciaram programas 
de capacitação dos seus docentes (SILVA; ALVES; RODRIGUES, 2016). Como forma de concretizar a transformação 
nos modelos de ensino de enfermagem, em 2001, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) aprovou as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em enfermagem, definindo os modelos de ensino e aprendizagem 
necessários à formação do profissional (COSTA et al., 2016). Dentre suas premissas, a estrutura curricular deve sustentar 
um perfil generalista, crítico e reflexivo, levando em consideração as especificidades regionais (CAMPOS, 2016). 
Metodologia: A reflexão foi proposta a partir do desenvolvimento do projeto de pesquisa “Impacto das tecnologias da 
informática no processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem em uma instituição hospitalar do Vale do 

1 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação em Ensino – Mestrado, lpissaia@universo.univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, arlete.costa@univates.br.
3 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação em Ensino e em Ensino de Ciências Exatas, mrehfeld@univates.br.
4 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação em Ensino – Mestrado, clebson.silva@universo.univates.br
5 Centro Universitário UNIVATES, Curso de Enfermagem, jessica.moccelin@universo.univates.br



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 191SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Taquari/RS, Brasil”. Essa pesquisa é descritivo-exploratória, de caráter qualitativo, tendo como sujeito seis enfermeiros 
atuantes em uma unidade de internação hospitalar do interior do Rio Grande do Sul, Brasil. As informações foram 
coletadas em fevereiro de 2016, realizando-se entrevistas semiestruturadas norteadas pelos pesquisadores. Os diálogos 
tiveram seus áudios gravados, transcritos e analisados conforme propõe a Análise Temática de Conteúdo de Minayo 
(MINAYO, 2014). Neste projeto, contemplou-se a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que direciona 
os aspectos éticos que envolvem pesquisas com seres humanos, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(COEP) do Centro Universitário Univates, por meio da CAAE nº 49947715.3.0000.5310. Resultados alcançados: 
Conforme observado pelo limiar histórico, os processos de construção curricular do ensino da enfermagem modificaram-
se gradativamente, adaptando-se às necessidades de seus acadêmicos, conferindo qualidade a sua formação. Em pleno 
século XXI, com o crescimento da demanda de profissionais capacitados e aptos ao mercado de trabalho, o perfil 
acadêmico diversificou-se, o que ampliou as tendências generalistas dos cursos superiores. A realidade atual do ensino 
de enfermagem é diversificado, pois atende a demanda crescente de profissionais para o mercado de trabalho nacional e 
internacional, que valoriza o espírito empreendedor e inovador. A crescente busca pelos cursos na área da enfermagem 
reflete o empenho das escolas em qualificar a classe profissional, enfatizando um novo perfil da enfermagem brasileira, a 
qual deseja a ascensão profissional. Os novos padrões de ensino incorporaram aos currículos o uso de recursos tecnológicos, 
características do século XXI, facilitando a aprendizagem crítica, redefinindo modelos assistenciais, desconstruindo 
paradigmas e fortalecendo a autonomia dos futuros profissionais. Outro fator importante é a aproximação entre teoria 
e prática, através de parcerias entre escolas e serviços de saúde, propiciando as vivências necessárias durante o processo 
de formação de enfermeiros generalistas. Para tanto, o ensino da enfermagem brasileira passa por desafios constantes 
relacionados à busca incessante pela qualificação de seus acadêmicos e pelas necessidades sociais que alavancam as 
concepções de novas estruturas curriculares. As transformações dos modelos de formação do Enfermeiro agregam à 
profissão a adaptação necessária aos diversos cenários socioculturais em ascensão, bem como desenvolve uma formação 
única baseada no conhecimento generalista e na prática crítica e reflexiva. 

Palavras-chave: Ensino. Enfermagem. Ensino em Enfermagem. 
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PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC SOBRE AS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Anelise Ferreira Pieniz Lunge1

A disciplina Educação Física é parte integrante dos currículos escolares do Ensino Médio. Atualmente, a legislação 
prevê que seja ministrada por profissionais habilitados em licenciatura e oferecida aos estudantes duas vezes por semana 
nos períodos diurno e noturno. Sendo um componente curricular tão importante quanto os demais para a formação dos 
jovens, possui conteúdos específicos sugeridos em diferentes documentos. No estado de Santa Catarina, a Educação 
Física possui sua fundamentação na Proposta Curricular do referido estado. Esta proposta foi elaborada no ano de 1986 
e teve várias revisões, sendo a mais recente realizada no ano de 2014.

A Proposta Curricular de Santa Catarina propõe que sejam trabalhados como conteúdos na Educação Física 
na Educação Básica a cultura corporal de movimento, entendida como o conjunto das práticas corporais que tem na 
linguagem corporal sua referência constitutiva. Trata-se, então, não de qualquer prática corporal, mas daquelas que foram 
sistematizadas historicamente a partir da atividade dos sujeitos, constituindo uma dimensão da cultura de todos os grupos 
sociais, nos quais se observa a presença de jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas e outras práticas corporais de caráter 
ludo-motriz, assim como cuidados e formas específicas de relação com o corpo. Cumpre destacar que essas práticas são 
um fim em si mesmas, não sendo dissociadas da própria atividade (Proposta Curricular de Santa Catarina, p. 103,2014).

A ideia de realizar esta pesquisa surgiu a partir da inserção dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (Pibid) em uma escola da rede estadual de ensino do município de Concórdia, SC, no ano de 2016. 
O Programa foi implantado na Universidade do Contestado (UnC) nos cursos de Educação Física, Biologia, Pedagogia, 
História e Letras, com o intuito de trazer aos acadêmicos bolsistas a vivência e o conhecimento inserindo-os no âmbito 
escolar. O objetivo geral do PIBID da Universidade do Contestado (UnC) é o uso das tecnologias (TIC’s) no ambiente 
escolar e o subprojeto do campus Concórdia prevê ações que possibilitem a transformação de jogos virtuais em jogos 
reais, aplicando-os nas aulas de Educação Física. Como primeira ação do referido programa, no momento da chegada 
dos bolsistas na escola foi o reconhecimento do ambiente escolar no qual eles estão se inserindo. Na referida escola, é 
oferecido somente o Ensino Médio, portanto foi necessário realizar uma observação do ambiente escolar como um todo 
e também das aulas de Educação Física. Na observação realizada nas aulas de Educação Física, percebeu-se que os alunos 
não demonstram interesse, dificultando o trabalho dos professores. Também ficou evidente uma certa desestrutura por 
parte de alguns professores para desenvolver os conteúdos em suas aulas. Sabe-se que muitos educandos entendem a 
aula de Educação Física como um momento de jogar bola, brincar, se divertir, relaxar das demais aulas, tidas como as 
que provocam no aluno uma maior reflexão. Não consideram a Educação Física como disciplina capaz de possibilitar 
a eles um momento para reflexão, pesquisa, análise e avaliação, bem como aprender sobre a importância da atividade 
física habitual para a vida. Isso pode ser visto com muita clareza nas realidades escolares, em especial no que se refere ao 
contexto do Ensino Médio.

A partir das observações realizadas foi que surgiu a ideia desta pesquisa que buscou identificar qual a importância 
e o que pensam os educandos sobre as aulas de Educação Física.

Iniciou-se este trabalho elaborando as questões a serem apresentadas aos estudantes. Após selecionou-se uma 
amostra contendo nove turmas do período matutino e do vespertino divididas em 1º, 2º e 3º anos. A terceira parte do 
trabalho foi a aplicação do questionário. Após o obtenção das respostas, foi realizada a tabulação e análise dos dados, 
diferenciando turmas e sexo. E, por último, a conclusão, utilizando os resultados obtidos e posteriormente a escrita do 
artigo.

1 Mestre em Educação Física; Professora do curso de Educação Física- Licenciatura -Universidade do Contestado, Campus 
Concórdia, Bolsista CAPES/PIBID, anelise@unc.br
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Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa. A coleta dos dados foi realizada por meio de um 
questionário com perguntas objetivas de múltipla escolha, objetivando verificar a importância das aulas de Educação 
Física, o nível de participação das aulas, os benefícios de sua prática, bem como a existência de possibilidades de mudanças 
nas aulas. A amostra foi composta por cento e setenta estudantes, sendo setenta do sexo masculino e cem do feminino, 
abrangendo uma faixa etária entre quinze e dezessete anos, todos estudantes do Ensino Médio, matriculados no ano de 
2016.

De acordo com a primeira questão que se refere ao que os alunos mais gostam nas aulas de Educação Física, 
75% dos rapazes e 62% das moças disseram que o que mais gostam é a prática de atividade física (letra C). Já 25% dos 
rapazes e 38% das moças responderam que gostam do convívio com os amigos (letra A). As demais questões não foram 
respondidas e eram referentes a gostar do professor (letra B), de ficar sem fazer nada (letra B) e não gostar de nada que 
é feito nas aulas (letra E).

Na segunda questão, perguntou-se aos estudantes se eles consideram a Educação Física de mesma importância 
que as demais disciplinas. Tanto para o sexo masculino quanto para o feminino 81% responderam que sim e 19% de 
ambos os sexos responderam que não.

A terceira questão perguntou aos estudantes sobre o que eles aprendem nas aulas de Educação Física, 69% dos 
rapazes e 74% das moças responderam que são subsídios para terem uma boa qualidade de vida, enquanto que 31% dos 
rapazes e 26% das moças responderam que é fazer exercícios.

Na questão quatro, questionou-se se durante os anos escolares tiveram uma boa base sobre a Educação Física: 56% 
do sexo masculino e 58% do sexo feminino responderam que aprenderam muito. Já 44% dos jovens do sexo masculino e 
42% das jovens do sexo feminino afirmam terem aprendido pouca coisa.

Em relação à questão cinco, sobre a importância da Educação Física para a vida, 56% dos rapazes e 74% das 
moças responderam que é para terem uma boa qualidade de vida, enquanto que 44% do sexo masculino acham que ela é 
importante para a saúde e 26% do sexo feminino para manterem uma atividade física

A questão seis referiu-se a como as aulas de Educação Física podem influenciar no futuro: 81% dos rapazes 
afirmaram que podem influenciar na saúde e 74% das moças na qualidade de vida. Já 19% do sexo masculino acham que 
ela é importante para o bem estar e 26% do sexo feminino para condicionamento físico.

Percebe-se, ao final desta pesquisa, que os educandos possuem plena consciência do papel da Educação Física 
como disciplina escolar. Porém, no momento da aplicação das atividades nas aulas práticas, preferem o convívio com os 
colegas a aprender práticas novas que poderão ser usadas para a vida. Também foi possível observar que a grande maioria 
dos alunos considera os benefícios e a importância das aulas de Educação Física como um sinônimo na promoção da 
saúde, que se trata de uma categoria clássica da Educação Física, segundo a qual os educandos estão automaticamente 
condicionados a obterem essa visão; as aulas precisam alcançar os objetivos não apenas como promoção da saúde, mas é 
necessário trabalhar a sociabilidade, cooperatividade e humanização, resgatando aqueles alunos que saem das aulas pelo 
fato de não gostarem ou até mesmo de não ter habilidades, sentindo-se assim dos demais que são “habilidosos”.

Segundo Correia (2011, p. 55), “a Educação Física no Ensino Médio deve se justificar e se legitimar no contexto 
educacional, a partir de uma intervenção consciente dos seus profissionais, agindo para além das imposições legais, mas 
ao encontro dos compromissos epistemológicos e pedagógicos”.

Nesse contexto, é preciso resgatar a importância das aulas de Educação Física na escola, para que os estudantes 
compreendam o valor de suas aulas, em que o professor tem o papel de ser mediador do ensino aprendizagem, usufruindo 
de seus conhecimentos para se obter uma boa metodologia, podendo trabalhar seus conteúdos atingindo a todos, 
propondo assim a formação do aluno.

Palavras chave: Educação Física. Escola. Conteúdos.
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PR_28 JOGO MATEMÁTICO PARA CONTRIBUIR COM 
O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO NOS 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL E PORTADORES DE 
TDAH (TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM 

HIPERATIVIDADE) 

Everton Gonçalves dos Santos1

Naiara Alves2

Roque Rodrigues da Silva3

Lilian Fortuna Clara Fabiam4

Introdução
O ensino da matemática vem se tornando cada vez mais defasado em propostas que motivem o crescimento 

intelectual do aluno, e cada vez mais é exigido dele que pense apresentando soluções para os mais variados problemas do 
uso no cotidiano. Em decorrência disso, faz-se necessário propor atividades periódicas, que permitam ao aluno aprender a 
pensar, desenvolvendo e ampliando sua habilidade de raciocínio, independente de sua deficiência ou grau de assimilação. 
Como por exemplo, ensinar a matemática para alunos deficientes visuais não parece ser uma tarefa fácil, isso porque os 
mesmos precisam estar em contato direto com o que está sendo ensinado, ou seja, eles precisam literalmente “sentir” para 
poderem fazer suas abstrações, pois, no concreto, é o principal meio de conhecimento das coisas que os cercam. Desse 
modo, ao professor cabe a responsabilidade de estar buscando estratégias concretas, que possibilitem ao aluno resolver 
problemas, tomar decisões, perceber regularidades, analisar dados, discutir e aplicar ideias de uma forma concreta, por 
meio da tecnologia, utilizando recursos de vozes como os programas DOSVOX e o MINIMATECAVOX. Portanto, 
pretende-se mostrar as possibilidades e caminhos percorridos pelas pessoas com deficiência visual rumo a uma satisfatória, 
bem como suficiente, participação socioeconômica, ou seja, rumo à Inclusão Social. Nesse tipo de atividade, os alunos são 
tratados como indivíduos capazes de construir, modificar e integrar ideias que exijam envolvimento, dispondo de tempo 
para pensar e refletir acerca de seus procedimentos, percebendo o próprio progresso e se sentindo mais estimulados a 
participar ativamente das atividades propostas. Outro exemplo citado é trabalhar o ensino da matemática para alunos 
com TDAH. Evidenciamos que os alunos com laudo de TDAH, também tem direito a uma educação de qualidade, que 
os ajude a crescerem como indivíduos. O professor deve ter compromisso e consciência de que cada ser é único, por isso, 
a comunicação professor-aluno é tão importante. Este trabalho tem como objetivo contribuir na formação do professor, 
possibilitando a eficácia da educação, inclusive nas salas de aula regulares, fornecendo condições para que todos os alunos 
aprendam sem deixar nenhum aluno para trás. Para que isso ocorra, abordaremos alguns temas que favoreçam o processo 
de ensino e aprendizagem, tais como: 

- Ensinar matemática através de desafios;
- Uso da tecnologia na adaptação da inclusão social;
- Motivar o interesse e a curiosidade;
- Ampliar o raciocínio lógico;
- Aumentar a atenção e a concentração;

1 UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, Licenciatura em Matemática, PIBID UNIFAI – Programa Institucional de Bolsa 
De Iniciação à Docência, everton.biomatt@gmail.com. 

2 UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, Licenciatura em Matemática, PIBID UNIFAI – Programa Institucional de Bolsa 
De Iniciação à Docência naiaraalves.pink@gmail.com. 

3 UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, Licenciatura em Matemática, PIBID UNIFAI – Programa Institucional de Bolsa 
De Iniciação à Docência roque-rodrigues@live.com. 

4 Professora Mestra em Ciências da Educação, UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, PIBID UNIFAI – Programa 
Institucional de Bolsa De Iniciação à Docência Lilianfortuna@fai.com.br. 
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- Praticar as habilidades;
- Reduzir a descrença na autocapacidade de realização.

O jogo
O PR_28 é um jogo virtual, que busca apresentar mecanismos para a interação dos alunos deficientes visuais, 

portadores de TDAH e todos os demais com dificuldades na matemática em sala de aula, facilitando assim, o ensino/
aprendizagem. Através de desafios lógicos, proporciona o aumento na atenção e concentração dos alunos. Nesse jogo, foi 
elaborada uma interface especifica por tipo de deficiência e/ou transtorno, sendo uma interface para os alunos deficientes 
visuais e outra para os alunos portadores de TDAH, com a finalidade de uma melhor compreensão dos mesmos. O Jogo 
apresenta características normais, como as de níveis de dificuldades e premiações para cada fase concluída, despertando 
o interesse e a curiosidade do aluno, fazendo que ele crie expectativa para nova fase. O Jogo é baseado em sequências 
numéricas simples, constituídas pelo conjunto dos números naturais N*. Todos os níveis de dificuldade foram nomeados 
por Mundo e subdivididos em três (3), diferenciados por grau de dificuldade. Cada mundo obtém oito (8) sequências 
numéricas diferentes, mantendo o mesmo grau de dificuldade, incentivando os alunos a criarem diversos pensamentos 
intuitivos para cada sequência numérica, utilizando apenas as quatro (4) operações matemáticas (Adição, Subtração, 
Divisão e Multiplicação). Vale ressaltar que, para os alunos deficientes visual, será diferenciado pela versão Pseudo Interface 
por comando de voz, gerando uma narrativa que o oriente em todas as sequências, mundos e situações que estiver no jogo5, 
objetivando a motivação de todos os alunos a se sentirem capazes de interagir com a sala/professor na realização das 
atividades propostas.

Considerações Finais 
Apesar de o jogo estar em construção, o mesmo já foi utilizado na realização de alguns testes, os quais possuem 

a característica6 do jogo na rede estadual, com o auxílio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid). Sendo possível avaliar o comportamento dos alunos em relação ao jogo, tais como: a compreensão do jogo, a 
interpretação das sequências, a dificuldade de realizar os cálculos matemáticos, o tempo determinado para a realização 
do cálculo de cada sequência e a concentração dos alunos. Concluímos que os alunos com dificuldade matemática e os 
portadores de TDAH conseguiram desenvolver o jogo com um grau de dificuldade aceitável e de uma fácil interpretação 
do jogo, e a maioria conseguiu resolver os cálculos matemáticos dentro de tempo esperado. Para os alunos com deficiência 
visual, vimos que houve a necessidade de um material concreto para a memorização das sequências e nas organizações 
das informações para operacionalizar os cálculos, mesmo com o comando de voz orientado e indicando as sequências. 
Estamos desenvolvendo um mecanismo que facilita a interação e interpretação dos alunos, com o uso do material concreto 
aumentando sua concentração devido à sensibilidade, melhorando a dinâmica do jogo.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Inclusão Social. Jogo. Matemática. Operações.
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5 Com o auxílio de um material concreto ou o uso de um teclado em braile virtual, para facilitar o nível de concentração do aluno.
6 Alunos com dificuldades na aprendizagem matemática, TDAH e deficientes visuais.
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EDUCOMUNICAÇÃO E ENSINO DE HISTÓRIA: 
EXPERIMENTAÇÕES AUDIOVISUAIS

Rodrigo Müller Marques1

Jane Márcia Mazzarino2

Comunicação e educação estão imbricadas de modo íntimo e complexo, já que educar é um processo de comunicação, 
que influencia e é influenciado pelas relações sociais e suas mediações, sejam elas políticas, sociais e/ou culturais. No 
contexto escolar, observa-se que as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) são parte do cotidiano, tanto 
dentro quanto fora da escola, desordenando e recriando modos de aprender e interagir. As novas tecnologias e o espaço 
escolar estão cada vez mais conectadas, interagindo e, assim, construindo novos modos de ver, ler e aprender. Como 
outras áreas, o ensino de história se encontra permeado por desafios. 

Como a própria história nos mostra, as tecnologias influenciaram a trajetória da humanidade. Para Freire et al 
(2015), o ser biológico “segue o mesmo”, mas os artifícios e ferramentas usadas mudaram e sofrem “mutações”, de forma 
cada vez mais veloz, desse modo, as TICs possibilitaram criar o que Castells (2006) denomina como era da informação.

A partir do paradigma comunicacional vigente e dos destempos causados entre o paradigma educacional e o 
comunicacional, torna-se pertinente e necessário pensar a comunicação em sua face educativa, pois o acesso à informação 
ou a posse de aparelhos tecnológicos não garantem aprendizado significativo para quem as usa. Não basta apenas “inundar” 
as salas de aula de tecnologia, é necessário pensar uma pedagogia da comunicação (APARICI, 2014).

Partindo destes pressupostos, realizou-se, no Trabalho de Conclusão do Curso de História, uma pesquisa 
envolvendo um grupo de 8 alunos do 2° Ano A noturno e um professor da Escola Estadual de Ensino Médio Paverama 
(EEEMPA), localizada em Paverama/RS. O objetivo era refletir sobre as potencialidades que a vertente educomunicativa 
oferece como contribuição nos processos de ensino-aprendizagem nas aulas de história.

Entende-se, como Soares (2014), que a educomunicação é um campo de intervenção social, ou seja, para além de 
“pensar” a relação comunicação e educação, ela também infere na realidade, atua na prática, projeta e realiza ações. Para 
uma intervenção nesta área, mostrou-se pertinente, como método, a revisão bibliográfica, o estudo de campo, a pesquisa 
aplicada e intervencionista, quando se explorou a pesquisa-ação e o olhar etnográfico (AGROSINO, 2009; GIL, 2002; 
VERGARA, 2005).

Segundo Flusser (2007), lemos o mundo cada vez mais a partir de telas e de audiovisuais, o que se confirmou 
através de um questionário realizado com 15 alunos da EEEMPA3, ao afirmarem que assistem à televisão, gostam de 
séries e, quando navegam na rede (todos disseram ter acesso ao ciberespaço), procuram conteúdos audiovisuais, tanto para 
pesquisa quanto para entretenimento.

O tratamento dos dados relativos ao questionário demonstrou que os alunos gostam quando há uso de “novas 
tecnologias” na sala de aula, mas observam que até então, restringem-se principalmente a visualização de informações, 
sem necessariamente produzir conhecimento através das TICs. Ao notar tal “flanco”, sugeriu-se ao grupo produzir um 
audiovisual com abordagem de um tema de história, quando se escolheu a agricultura em Paverama (primeira metade do 
século XX até o “presente”). O grupo gostou da ideia e aceitou realizar a produção audiovisual para apresentar na Feira 
do Conhecimento da EEEMPA, que acontece de dois em dois anos.

A construção do documentário/audiovisual se deu a partir de 10 encontros na escola, 4 saídas a campo para 
gravações e 2 dias de apresentação na Feira. Todos os encontros foram documentados nos diários de campo pelos 

1 Centro Universitário UNIVATES, Bolsista Fapergs, Graduado em História, rodrigomarques93@gmail.com.
2 Centro Universitário UNIVATES, Professora permanente do PPG Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD), atua no 

curso de Jornalismo, Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), Doutora em Ciência da Comunicação, Unisinos,  
janemazzarino@univates.br.

3 Nessa pesquisa “exploratória”, participaram os 8 alunos do grupo que realizou o audiovisual e mais 7 alunos de outra turma, do 
2° ano diurno. O questionário abarcou perguntas objetivas e dissertativas.
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pesquisadores. Além do grupo de alunos, participaram outros 12 agricultores, que foram entrevistados para a produção 
do audiovisual.

Os alunos envolvidos nessa produção participaram em todas as instâncias. Deram sugestões para o roteiro, 
manusearam os equipamentos (câmera, tripé, microfone, etc.), entrevistaram e definiram a edição.

O audiovisual foi permeado e construído a partir dos princípios da educomunicação, que segundo Brasil (2005) e 
Soares (2011) são os seguintes: Compromisso com o diálogo permanente e continuado; Compromisso com a interatividade 
e produção participativa; Ligação com a transversalidade; Encontro/diálogos de saberes; Compromisso com a proteção 
e valorização do conhecimento tradicional e popular; Vinculação direta com a democratização da comunicação; 
Compromisso com o direito à comunicação; Preocupação com a não discriminação e o respeito à individualidade e 
diversidade humana.

A partir dos diários de campo tecemos apontamentos referentes ao processo. Evidenciou-se que foi possível criar 
um ecossistema comunicativo (SOARES, 2011) através do diálogo permanente e continuado entre pesquisador, grupo 
e entrevistados além de que se valorizaram os saberes populares dos agricultores. Explorou-se a interatividade dos novos 
media ao produzir um audiovisual e publicá-lo na web, além de trabalhar a história em relação com a economia (caso 
das mudanças no volume de produção, a partir do uso de máquinas, por exemplo), com a política e com a sociedade, 
realizando em certa escala um diálogo entre diferentes saberes e de forma transversal. O direito a comunicação foi 
exercido por alunos e agricultores, quando, por meio do documentário apropriaram-se dos meios de produção de um 
discurso.

Concluímos que o processo de educomunicação possibilitado pela intervenção social possibilitou a aproximação 
entre teoria e prática, o que segundo Freire (2015) é essencial para a educação. As reflexões epistemológicas quanto ao 
ensino de história e a educomunicação apontam para a necessidade de experimentação e trabalho em conjunto, pensando 
a comunicação como instância ôntica para o aprendizado em história. 

A pesquisa demonstrou aos pesquisadores a necessidade de reflexão sobre como estamos aprendendo e ensinando, 
quais os processos e as relações envolvidas no ensino que podem fazer a diferença numa aprendizagem significativa, além 
de ficar evidente que a experimentação é uma das opções para (re)descobrir modos de ensinar/aprender. A necessidade 
de se pensar as TICs no espaço escolar são latentes, pois essas se encontram onipresentes na sociedade contemporânea, 
podendo possibilitar trocas horizontais e diálogos críticos. Há muito que avançar e explorar nessa relação entre 
educomunicação e história a partir do aprofundamento da trama teórica entre campos e de ações, projetos e pesquisas. O 
caminho é incerto, mas traçá-lo é necessário. Esta pesquisa coloca-se como uma contribuição para o campo do ensino.

Palavras-chave: Educomunicação. História. Audiovisual. Experimentação.
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GEOGEBRA COMO FERRAMENTA DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE DERIVADAS

Gisele Scremin1

Jorge Luis Palacios Felix2

Ana Marli Bulegon3

INTRODUÇÃO
Atualmente várias pesquisas envolvendo a problemática do ensino e aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral 

nos cursos de graduação vêm sendo desenvolvidas e apontam altos índices de reprovação e evasão nesta disciplina, seja 
em instituições públicas ou privadas. O conceito de Derivadas, por exemplo, é ensinado, muitas vezes, de forma algébrica 
e descontextualizada, o que torna sua aprendizagem mecânica e sem significado. 

Propostas pedagógicas têm surgido na tentativa de minimizar os efeitos desta problemática, como a utilização 
de mídias e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), em que podemos citar os softwares, applets, objetos de 
aprendizagem, entre outros. 

Podemos mencionar aqui o trabalho desenvolvido por Mussoi, Flores, Bulegon, Tarouco (2011), cujas autoras 
buscaram a integração entre conceitos de Física e Matemática. Para isso desenvolveram atividades de aprendizagem no 
GeoGebra, envolvendo conceitos de Cinemática (Física) e o conceito de derivadas (Matemática). Construíram os gráficos 
das funções representativas dos movimentos retilíneo uniforme (MRU) e retilíneo uniformemente variado (MRUV) no 
GeoGebra. As imagens produzidas nesse software foram analisadas as aplicações dos conceitos de Derivadas. Constataram 
que o GeoGebra contribui para elucidar os conceitos de Derivadas e a representação dos gráficos dos movimentos, 
estudados na Física, o que proporciona analisar a interdisciplinaridade de conceitos, conforme a proposta desse trabalho.

Nesta perspectiva, a questão que se coloca é: Como os softwares poderão contribuir na compreensão dos conceitos 
e na resolução de problemas envolvendo o estudo de Derivadas? A presente pesquisa faz parte do trabalho final do curso 
de Especialização em Tecnologias Aplicada à Educação, modalidade à distância, da UFSM.

Nossa proposta, com este trabalho, é apresentar os resultados do levantamento de literatura sobre o uso do Software 
Geogebra para o ensino e aprendizagem de Derivadas no Ensino Superior. Não temos a pretensão de esgotar o tema, pois 
as pesquisas não foram realizadas na totalidade das revistas científicas. 

METODOLOGIA 
No sentido de resolver a questão de pesquisa e os objetivos acima descritos para este trabalho, a presente pesquisa 

tem cunho predominantemente qualitativo. É um levantamento de literatura, realizado junto aos XI e XII ENEM - 
Encontro Nacional de Educação Matemática, realizadas nos anos 2013 e 2016, respectivamente. Os trabalhos selecionados 
abordavam o ensino de Derivadas no Ensino superior, com o uso do Software Geogebra. 

Para a análise dos dados buscou-se verificar a presença da palavra “Geogebra” no título dos trabalhos e quais foram 
os objetivos e resultados encontrados em cada um. Os resultados desse processo são descritos mais adiante. 

ABORDAGEM TEÓRICA 
Atualmente pesquisas envolvendo o uso de aplicativos e softwares educacionais para o ensino de matemática, mais 

especificamente para o ensino de Cálculo Diferencial e Integral no Ensino Superior, vêm sendo desenvolvidas, com 
intuito de demonstrar a importância da inserção de tecnologias na educação, para promover uma aprendizagem mais 
significativa dos conteúdos elencados na disciplina. A aprendizagem significativa, segundo Ausubel (2003), se caracteriza 

1 UFSM, TIC Aplicadas à Educação, gisele23scremin@gmail.com
2 UFFS, PPGATS, jorge.palacios.felix@gmail.com
3 UFSM, TIC Aplicadas à Educação, anabulegon@gmail.com
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pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, permitindo que conhecimentos novos adquiram 
significado ao sujeito e conhecimentos prévios adquiram novos significados. 

Palis (1995, p. 25), 

Destaca a importância das tecnologias digitais no ensino e aprendizagem de Cálculo apontando que [...] tem-
se constatado que algumas mudanças na qualidade do aprendizado dos alunos ocorrem simplesmente porque 
eles participam mais ativamente em aulas ou trabalhos apoiados em computadores e/ou calculadoras, seguem o 
curso mais de perto e fazem mais perguntas, do que em ambientes de ensino tradicionais. 

O uso de softwares matemáticos são uma alternativa interessante, quando vista como uma ferramenta de apoio 
pedagógico, a fim de enriquecer a prática docente e contribuir para a aprendizagem significativa.

RESULTADOS OBTIDOS
Nas duas edições do ENEM analisadas encontramos oito (8) trabalhos envolvendo o tema Softwares e o ensino 

de Cálculo Diferencial e Integral. Desses trabalhos, aqueles que abordam o tema do presente artigo: Uso do Geogebra no 
ensino de Derivadas no ensino Superior estão descritos na Quadro 1.
Quadro 1. Apresentação dos Resultados

Autores Atividades 
Alves, Correia e Melo 
(2013)

No trabalho desenvolvido foram utilizadas atividades exploratórias envolvendo Limites 
e Derivadas de funções reais, com passo a passo de duas atividades trabalhadas com os 
alunos, mas não houve a apresentação de nenhum elemento gráfico gerado por estas 
atividades. Pela conclusão elencada na pesquisa pode-se afirmar que o uso do software 
Geogebra contribuiu significativamente para a compreensão de conteúdos elencados na 
disciplina de Cálculo Diferencial.

Jover (2013) O artigo apresentou uma estratégia de ensino de Derivadas e Aplicações de primeira 
e segunda derivada, por meio da exploração de conceitos envolvidos como no caso da 
derivada e a reta tangente com auxílio do software Geogebra e Graphmatica. Utilizou-se de 
atividades exploratórias para a construção de conceitos. Para avaliação da estratégia utilizada 
houve o emprego de uma avaliação sem o uso do software sobre o conceito de derivadas. 
Como resposta a avaliação obteve – se um resultado positivo do uso de tecnologias em sala 
de aula, onde o aluno foi capaz de compreender e conceituar derivadas e suas aplicações.

Reis e Martins Júnior 
(2016) 

Para compreender a visão dos professores frente à utilização de tecnologias nas aulas 
de Cálculo Diferencial e Integral, utilizou-se de atividades exploratórias desenvolvidas 
com auxílio do software Geogebra e desenvolvidas por um grupo de docentes, os quais 
resolveram e relataram sua opinião frente ao uso desta tecnologia. Por meio da pesquisa 
os professores apontaram contribuições relacionadas à visualização proporcionada pelo 
software, de modo a contribuir para o ensino e aprendizagem do conceito de derivadas, 
e ressaltaram a importância de o trabalho algébrico ser acompanhado pela análise gráfica, 
possibilitando a aprendizagem de conceitos muitas vezes abstratos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através da presente pesquisa, foi possível destacar algumas das contribuições do uso do Geogebra para o ensino e 

aprendizagem de Derivadas. Entre elas podemos citar: a possibilidade de visualização gráfica das funções envolvidas nas 
demonstrações proporciona o confronto do aspecto algébrico com o aspecto visual; o ambiente dinâmico gerado pelo 
software contribui para a exploração dos conceitos envolvidos; os alunos por meio da interação com o software, e com 
colegas e professor têm uma participação mais ativa, autônoma e crítica; o ambiente computacional também agiliza o 
trabalho do professor frente à construção gráfica e demonstrações. 

Palavras-chave: Softwares; Geogebra; Derivadas.
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ANTQUEST: FERRAMENTA DE AUXÍLIO NO ENSINO 
E APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 

DIFERENTES ESPAÇOS TEMPOS

Juliana Babiski Braga1

Aline Marcarine Vaz 2

Cintia Cristina Lima Teixeira3

Helimar Rabello4

Jacqueline Ramalho Nogueira5

Cristina Lens Bastos de Vargas6

Natália Ribeiro Bernardes7

Gilson Silva-Filho8

Introdução
A sociedade atual tem se tornado cada vez mais dependente de tecnologias para a realização de seus afazeres 

diários, de metodologias de ensino e de aprendizagem. A sociedade atual é composta principalmente por nativos 
digitais, pessoas nascidas desde 1980 (PRENSKY, 2010). A inclusão de tecnologias de informação e comunicação no 
meio educacional é importante, mas é necessário o treinamento adequado de como utilizá-las (DE SOUZA, et al. 
2015). Segundo Valente (2007), nas escolas o uso de tecnologias digitais deve ser constante, pois permitem que alunos, 
educadores e a sociedade do entorno vivenciem, pensem e expressem pensamentos e ideologias novas, ou seja, se 
permitem ao letramento digital.

Nesse sentido, utilizar as tecnologias digitais no ensino da educação ambiental é fundamental para o desenvolvimento 
de diferentes habilidades, como novas formas de comunicação pessoal, criação e o uso de imagens, de som, de animação 
e essas modalidades combinadas (VALENTE, 2007). 

Objetivo
Introduzir a tecnologia digital de um jogo “AntQuest”, criado e confeccionado com os resultados do conhecimento 

da fauna de formigas de uma área de preservação ambiental, como forma de trabalhar a educação ambiental junto às 
escolas de educação básica.

Referencial Teórico
A expansão da comunicação e expressão, mediante o uso de tecnologias digitais, proporciona novas alternativas 

para a leitura e a escrita sequencial, diferentes das que são realizadas apenas usando-se lápis e papel (VALENTE, 2007; 
DE SOUZA et al. 2015). Assim, uma forma de dinamizar o ensino e a aprendizagem dos discentes da educação básica, 
principalmente dos nativos digitais, seria discutir conceitos e aplicações das distintas temáticas de ensino, mediante 
a interação entre as ferramentas e os alunos da educação básica, além de quebrar paradigmas docentes em utilizar as 
tecnologias de informação em suas aulas.

1 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, CAPES, julianababiski@gmail.com.
2 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, alinemacarini22@gmail.com.
3 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, cintiacristina@saocamilo-es.br.
4 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, helimarbio@hotmail.com.
5 Centro Universitário São Camilo ES, História, jaquelinesantosnogueira@gmail.com.
6 Centro Universitário São Camilo ES, Pedagogia, cristinalenss@gmail.com.
7 Centro Universitário São Camilo ES, Ciências Biológicas, nataliabernardes@gmail.com.
8 Doutor, Centro Universitário São Camilo ES, silva.filho.gilson@gmail.com.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação dos ciclos fundamental e médio já previam a utilização de 
tecnologias no ensino de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 
e Ciências Humanas e suas Tecnologias (BRASIL, 1998). Isso tem sido motivado pela disponibilização de computadores 
para os laboratórios de informática em cerca de 90 % das escolas de educação básica da rede pública de ensino, geralmente 
com 20 computadores e 4% dispõem de computadores instalados em sala de aula (CGI.Br, 2011). 

Contudo, as aulas ainda seguem o princípio tradicional da exposição dos conteúdos em sala, limitando-se em cerca 
de 90% do uso dos computadores do laboratório de informática para ensino de linguagens computacionais e navegação 
na internet (VALENTE, 2007; CGI.Br, 2011, p. 103). Na Finlândia, que atribui grande importância à utilização das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), é possível verificar que, embora haja o incentivo na 
utilização das TDIC, os alunos não apresentam índices de utilização das TIC melhores do que em países mais pobres 
(GEPE, 2008, p. 29).

Para o ensino da educação ambiental, é necessário que o conceito de sustentabilidade esteja muito bem definido, 
ou seja, a garantia de desenvolvimento sustentável mediante o equilíbrio ambiental, social e ambiental (DIAS, 2003). 
No sentido da garantir o desenvolvimento sustentável, tem sido fomentada atividade que promove a mitigação da 
degradação ambiental no Brasil. Um dos impactos mais marcantes de degradação ambiental ocorre na Mata Atlântica, 
que se encontra com apenas 12% de sua cobertura original (TABARELLI et al, 2010). Nesse sentido, o jogo “AntQuest” 
trabalha a importância da manutenção da biodiversidade na garantia do equilíbrio ambiental.

Metodologia
Com os resultados dos dados de um levantamento de formigas em uma área de preservação ambiental, foi possível 

elaborar o “AntQuest”, jogo de perguntas e respostas - com 4 níveis (blocos de questões) sendo que para cada nível foi 
possível contemplar 3 questões com três alternativas de resposta - sobre o bioma de Mata Atlântica e sua importância 
na garantia da biodiversidade, bem como a utilização as formigas como indicadores de qualidade ambientais. O jogo 
foi criado na plataforma motor gráfico unity 5, a linguagem de programação utilizada foi o C# (C-Sharp). O jogo foi 
apresentado em uma turma de 14 alunos do oitavo ano do ensino básico da escola EEEFM - Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A apresentação do jogo foi realizada em duas etapas. A 
turma foi dividida em duas subturmas com 7 alunos, sendo que para a subturma 1 somente foi realizada a instrução do 
jogo. Para a subturma 2, além da instrução do jogo, foi discutido o conteúdo abordado no jogo. Os dados obtidos foram 
analisados mediante o percentual de acerto das questões, comparativamente entre a primeira e a segunda turma.

Resultados Alcançados
Foi verificado isoladamente no tratamento 1 que as questões de número 1, 5, 6 e 10 apresentaram um percentual 

de resposta abaixo de 50%. Contudo, para o tratamento 2, nenhuma resposta ficou abaixo de 70%. Isso representa que a 
instrução e discussão prévia do conteúdo, antes da ludicidade, é importante para consolidação do conteúdo (Figura 1).
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Figura 1. Representação entre os percentuais de resposta para cada questão referentes aos tratamentos 1 e 2, em função 
do número de alunos do 8º ano respondentes ao AntQuest.

O jogo como ferramenta de ensino e aprendizagem foi viável, pois temas sobre a importância da mata Atlântica 
e os serviços ambientais desempenhados pelas formigas foram discutidos com os alunos em prol do desenvolvimento 
sustentável e assim da educação ambiental.

Os alunos e a escola demonstraram interesse em estar aplicando o AntQuest e outros jogos como ferramentas 
didáticas de ensino e aprendizagem de educação ambiental, pois a assimilação do conteúdo foi mais eficaz quando 
comparada ao método mais tradicional, além de fomentar a importância da discussão sobre a educação ambiental e do 
desenvolvimento sustentável por meio da preservação de espécies formigas e da mata Atlântica.

Palavras-chave: Jogo. Educação Ambiental. Ensino Aprendizagem. Ludicidade. 
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UM ESTUDO ACERCA DA PROPOSTA DE 
REORGANIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO NO RS: 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS NO ENSINO MÉDIO 
POLITÉCNICO

Cassiane Modesto Brum¹
Eduarda Santos de Oliveira²

Gisele Palma³

O cenário educacional atual tem evidenciado fragilidades nos sistemas educativos. Esses, na maior parte dos 
casos, encontram-se a serviço dos ideais neoliberais, mantendo a escola refém dos interesses das potências econômicas 
internacionais. Com o objetivo de romper com esse ciclo, a Rede Estadual de Educação/RS criou, no ano de 2011, uma 
proposta diferenciada de organização para o Ensino Médio (EM), constituída por duas vertentes principais: o Ensino 
Técnico Integrado ao EM; e o EM Politécnico. É nessa segunda abordagem que o presente estudo está ancorado, 
mais especificamente, nos Seminários Integrados, os quais viabilizam os pressupostos do EM Politécnico. O Seminário 
Integrado está pautado, sobretudo, na articulação entre a interdisciplinaridade, o trabalho pedagógico e as grandes áreas 
de conhecimento. Tem a pesquisa como princípio pedagógico e emancipatório (AZEVEDO e REIS, 2013).

Com base nesses pressupostos, a pesquisa teve como problema o seguinte questionamento: “Quais os fenômenos 
que possibilitaram a implementação do Seminário Integrado, no Ensino Médio Politécnico, na E. E. Cônego Leão?”. Objetiva, 
assim, compreender de que forma se constituíram e são desenvolvidas as concepções, práticas e modos de articulação 
do Seminário Integrado, no EM Politécnico, na referida Escola. Deram sustentação teórica aos estudos, entre outros, 
Azevedo; Fazenda; Freire; Frigotto; Kuenzer; Rios; Sousa Santos.

Optamos por desenvolver uma metodologia que articulasse análises quantitativas e qualitativas. O campo empírico 
do presente estudo foi a Escola Estadual de Ensino Médio Cônego José Leão Hartmann, da Rede Estadual de Educação 
do Estado do Rio Grande do Sul, município de Canoas/RS. A mesma possui uma infraestrutura modesta, localizada em 
uma comunidade desfavorecida socioeconomicamente. Os interlocutores do estudo foram os alunos do Ensino Médio; os 
servidores docentes e não docentes, da Escola. Foram utilizados, como instrumentos e procedimentos de coleta de dados, 
os questionários 1 e 2 (servidores docentes e não docentes; e alunos, respectivamente); análise de documentos (Projeto 
Político Pedagógico e Regimento Escolar); e narrativas (gestor; aluna do EM; professora envolvida com o SI). Os dados 
quantitativos foram organizados em tabelas e gráficos, analisados quantitativamente, para posterior análise qualitativa. 
A análise qualitativa de todos os dados seguiu os pressupostos da metodologia Análise de Conteúdo. Inicialmente, 
emergiram treze dimensões, para fins de análise: Coletivo; Formação; Sentimentos; Relacionamento da Comunidade 
Escolar; Contexto Externo (pesquisa socioantropológica); Experiências Profissionais; Dimensões da Competência 
(técnica, estética, política e ética); Dificuldades/Desafios; Formação, Organização e Atuação; Paradigmas/Pressupostos; 
Referenciais Teóricos; Princípios Orientadores. 

Os dados foram organizados e interpretados ao longo de todo o processo investigativo, possibilitando-nos organizar, 
a partir das dimensões aqui descritas, cinco categorias, as quais contribuem para a elucidação do questionamento central 
do presente estudo, no que segue:

a) Construção de um Coletivo Sólido marcado pela amorosidade e acolhimento: percebe-se que existe um forte 
sentimento de pertencimento da comunidade em relação à escola. Em seus relatos, os interlocutores afirmaram que se 
sentem como “uma grande família”, assim como se “sentem em casa” quando estão na Escola. Os alunos utilizaram palavras 
como família e unidos para definirem seus sentimentos em relação ao ambiente escolar. Observou-se a valorização de 
todos os servidores, independentemente da função que exerçam. Todos esses fatores parecem corroborar para a construção 
de um coletivo sólido, por parte da comunidade escolar.

b) Busca de formação acadêmica pelos servidores da Escola: existe grande preocupação com a formação acadêmica 
dos servidores da escola. Dentre 52 (cinquenta e dois) servidores pesquisados, apenas 5,77% não possui nível superior 
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completo, totalizando um universo de 94,23% de servidores com o ensino superior completo. Destacamos que do 
universo dos 52 servidores pesquisados, 63,47% são professores, enquanto 36,53% exercem outras funções na escola. 
Esses resultados apontam para a relevância atribuída à formação acadêmica para o desenvolvimento profissional e pessoal 
dos servidores da Escola pesquisada.

c) Engajamento da equipe gestora com a realização de uma educação da melhor qualidade: pudemos perceber que a 
equipe gestora está profundamente comprometida com uma educação que prime pelas quatro dimensões da competência 
do professor: técnica, estética, política e ética (RIOS, 2002). Esse comprometimento contagia aos demais servidores, 
levando-os a adotar uma postura de permanente busca pela educação da melhor qualidade (RIOS, 2002), constituindo 
a escola enquanto espaço de desenvolvimento humano, por meio da construção de conhecimentos e das relações sociais 
que lá se estabelecem. 

d) Compreensão da educação contextualizada com a comunidade externa: o projeto desenvolvido na Escola 
Estadual de Ensino Médio Cônego José Leão Hartmann, referenciado nos documentos analisados, assim como nas 
narrativas dos interlocutores do presente estudo, evidencia a crença, por parte da comunidade escolar, de que a educação 
não se realiza descontextualizada dos demais segmentos da sociedade. 

e) Pressupostos teóricos claros e comprometidos com a efetiva participação social: ao analisarmos o Regimento e 
o Projeto Político Pedagógico da Escola, observamos que os pressupostos epistemológicos e conceituais que direcionam 
os trabalhos na Escola estão claramente identificados. 

As categorias aqui descritas nos ajudaram a melhor compreender as concepções presentes nos documentos e 
nas práticas escolares. Encontramos, no PPP da escola, referência a Freire, ao citar que “mudar é difícil, mas é possível 
e urgente” (1991). É neste sentido que surge a proposta do Ensino Médio Politécnico, na Escola Estadual de Ensino 
Médio Cônego José Leão Hartmann, intencionando uma formação sólida e diversificada, vinculada às atividades da vida 
e do mundo do trabalho. 

Tal estudo nos leva a acreditar que a organização curricular e os SIs, implementados na EE Cônego Leão, têm 
contribuído para a articulação interdisciplinar do trabalho pedagógico; para a relação/contextualização da teoria e da 
prática; para a pesquisa como princípio pedagógico; para a avaliação emancipatória; para o reconhecimento dos saberes 
da comunidade escolar; para o trabalho como princípio educativo; para a relação dos estudos escolares com o mundo do 
trabalho; e para o planejamento coletivo. Acreditamos que a Escola está pautada em sólidas concepções progressistas, 
democráticas e emancipatórias, articuladas às concepções que orientam os Seminários Integrados do EM Politécnico. 

Sendo assim, acreditamos que a comunidade escolar encontrará meios de manter a luta por uma sociedade mais 
justa e igualitária, com base na construção de conhecimentos significativos, críticos e problematizados, diante do cenário 
nacional atual. Acreditamos nessa possibilidade uma vez que a comunidade escolar, apesar das dificuldades e privações 
de diferentes naturezas às quais está sujeita, conseguiu manter os Seminários Integrados de maneira positiva, assumindo 
a Proposta do Estado do RS para o EM Politécnico (2011-2014) como importante, implementando-a com seriedade. 

Assim, afirmamos nossas esperanças no trabalho comprometido da EE Cônego Leão. Reafirmamos que são 
diversos os fenômenos que possibilitaram tais práticas educativas – e acreditamos que os mesmos servirão, também, 
de sustentação ao trabalho da Escola, diante do novo cenário da educação nacional, compondo a identidade escolar 
e evidenciando a importância dessa prática para a comunidade, na busca permanente por uma sociedade amorosa e 
democrática.

Palavras-chave: Seminário Integrado. Educação. Igualdade Social.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO PRÁTICA 
PEDAGÓGICA EM AULAS DE HISTÓRIA

Daniel Luciano Gevehr1

Darlã de Alves2

Shirlei Alexandra Fetter3

O artigo discute o papel desempenhado pelo ensino de história através da questão do Patrimônio Cultural, 
concebida como uma prática pedagógica do professor de história e que se relaciona com os conceitos de patrimonialização, 
representação social, lugar de memória, monumentalidade e produção da memória social. Buscando compreender essas 
relações, nos propomos a discutir teoricamente essa questão, na tentativa de embasar as ações pedagógicas da sala de aula, 
voltadas para a educação patrimonial. Com isso, o objetivo principal dessa pesquisa é propor – para a sala de aula – a 
discussão sobre os elementos simbólicos, como os monumentos históricos e a problemática dos lugares de memória, que 
assim se apresentam como objeto de investigação no âmbito da Educação Patrimonial. 

O vínculo que se estabelece entre as representações sobre o passado e o contexto em que essas são produzidas é 
fator relevante na análise que pretendemos fazer. Isso se deve, especialmente pelo fato de essas representações terem 
servido de instrumento para a justificação de toda uma produção de saberes que, ao longo da evolução do saber, foram 
alvo de diferentes interesses e ideologias. Essas, por sua vez, acabaram impondo determinadas visões sobre o passado, que 
na maioria das vezes interfere diretamente na forma como ensinamos a(s) história(s) na sala de aula. 

Parte dessa análise – que discute a relação entre a produção do saber histórico e seu ensino – baseia-se na investigação 
das novas configurações sociais que se expressam, materialmente, (entre outros elementos) através da urbanização presente 
em nossa sociedade – e da construção e nomeação de lugares – onde a história é celebrada e (re)lembrada através das 
gerações que se sucedem. Isso em nossa sociedade é perceptível na medida em que observamos a ereção de monumentos e 
nomeação de inúmeros lugares e instituições, que têm significados os mais diversos em nosso meio. Para Le Goff (2003), 
a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, seja ela individual ou coletiva, cuja busca é 
uma das atividades fundamentais das pessoas e da própria sociedade. Nesse sentido, a memória não é apenas conquista, 
mas também um instrumento de poder. Existe uma luta pela dominação da recordação e da tradição, estabelecendo 
aquilo que deve ser lembrado e aquilo que deve ser esquecido. Na história do Brasil, foram vários os exemplos dessa 
tentativa de construir uma nova denominação para as localidades que presenciaram conflitos marcantes.

A análise das representações construídas sobre o cenário e também sobre os personagens centrais da história 
nos faz refletir sobre o contexto em que cada autor se insere e, principalmente, sobre os propósitos que levam o autor a 
“contar” a história dessa ou daquela perspectiva. As representações produzidas sobre o passado e, de forma especial em 
nosso caso, sobre o processo que envolve o ensino da história no contexto escolar, vinculam-se a esse campo de poder 
(pedagógico), no qual determinadas ideias podem ser ditas e outras precisam ser silenciadas. Daí a necessidade de articular 
a discussão teórica em sala de aula com a leitura crítica dos lugares de memória, relacionados com os temas selecionados.

Outra questão que nos parece não poder faltar no debate sobre a história e seu ensino é a produção da imagem dos 
heróis (OLIVEIRA, 2003). Esse fato que, durante muito tempo, habitou as páginas de livros didáticos e que, era antes 
de tudo, reflexo de determinadas vertentes da historiografia de sua época. Essas, por sua vez, acreditavam que a história 
era explicada fundamentalmente através das ações de personagens heroicos. Essa mesma visão pode ser percebida na 
produção dos lugares de memória da cidade, que procura prestar homenagem aos “grandes vultos do passado”.

Constatamos que determinados lugares – que aqui iremos chamar de lugares de memória (NORA, 1993), em 
razão de constituírem-se em lugares de lembrança sobre o passado – são representados através de diferentes veículos de 
representação, tais como os documentos, os textos historiográficos e literários, a imprensa e, ainda, o cinema, que muito 

1 FACCAT, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), danielgevehr@hotmail.com.
2 FACCAT, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), darlancb@hotmail.com.
3 FACCAT, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), shirleiaf@aluno.faccat.br.
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tem produzindo atualmente uma sensação de “verdade e autenticidade” a certos acontecimentos do passado, algo sem 
dúvida sobre o qual precisamos observar atentamente.

A partir das inquietações manifestadas até aqui é que refletimos sobre aquilo que Halbwachs (2004, p. 150) chama 
de memória coletiva. De maneira especial, Halbwachs mostra-nos como os lugares desempenham um papel fundamental 
na construção da memória coletiva. Para ele, os lugares que percorremos nos fazem lembrar de fatos ocorridos no passado 
e, assim, contribuem para a construção da memória coletiva. A construção de monumentos, a denominação de lugares e 
a preocupação com a valorização de personagens do passado estão diretamente associadas a uma memória coletiva. 

Quando uma comunidade elege seus lugares de memória e também seus símbolos e heróis – que passam a representá-
la – pode-se perceber os condicionantes que estiveram envolvidos nesse processo de construção das representações. Tendo 
essas questões como problema, procuramos discutir como os diferentes temas ensinados na história (como disciplina no 
currículo escolar) passaram – e continuam passando – por um processo de (res)significação. 

Fundamental para se pensar o ensino da história a partir da interpretação dos significados que os lugares de 
memória exercem na compreensão dos conteúdos de história é mostrar na sala de aula que esses espaços são, antes tudo, 
dotados de um significado simbólico. Ou seja, esses lugares nos remetem a pensar sobre os fatos que ali ocorreram e 
pessoas que ali estiveram. É nesse sentido que destacamos a criação dos diferentes lugares de memória (monumentos, 
praças, instituições, etc.) e os vinculamos ao processo de (res)significação da história, uma vez que os tomamos como 
evidência das visões e dos sentimentos coletivos que se faziam presentes na época de sua criação. 

Dessa forma, evidencia-se a eficácia simbólica exercida pelos monumentos. Localizados estrategicamente no espaço 
social das cidades, os monumentos representam formas de pensar, sentir e expressar os valores coletivos. Tomados como 
“símbolos espaciais” os diferentes monumentos históricos, assim como outros tantos símbolos que passam a representar 
parte da história de um lugar devem ser entendidos como resultado de diferentes interesses – até mesmo antagônicos às 
vezes – e anseios presentes nessa comunidade. 

Os lugares de memória constituem-se, dessa forma, em materializações dos sentimentos e dos interesses 
predominantes em cada época. Sentimentos e interesses que acabaram por determinar a condenação ou a celebração, 
a memória ou o esquecimento dos episódios e de seus personagens. Finalmente, podemos afirmar que a discussão 
que nos propomos a fazer nesse exercício sobre o “fazer da história” na sala de aula teve como desafio maior articular 
diferentes questões que implicam no fazer pedagógico do professor de história na atualidade. Articular questões de cunho 
metodológico com concepções de educação patrimonial, observando nos lugares de memória da história possibilidades 
de exploração dos sentidos produzidos sobre o passado e identificar nesses lugares possibilidades de interpretação sobre 
personagens e fatos encobertos pela historiografia “tradicional” foram algumas das provocações que procuramos trazer 
com essa discussão.

Se por um lado eles correrão o risco de continuarem sendo “visões” sobre esse passado, ao menos trarão à tona 
novas “possibilidades de se enxergar” esse passado, através de novos “óculos”, com novas lentes sobre o passado humano, 
muitas vezes ofuscado por diferentes condicionantes históricos que produzem o patrimônio das comunidades nas quais 
os próprios alunos se tornam agentes da memória. A (re)produção de determinadas visões sobre o patrimônio, ancoradas 
em seus lugares de memória, se fazem, sem dúvida, através da escola, que pode (ou não) aguçar o olhar critico sobre o 
passado e sobre esses lugares, ou simplesmente plasmar as visões de seus alunos.

Palavras-chave: Ensino de história. Patrimônio. Lugares de memória. Educação Patrimonial.
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GEOGRAFIA ESCOLAR: A PERCEPÇÃO ESPACIAL 
ATRAVÉS DO TATO

Denise Lenise Machado1

Regina da Silva2

A ciência geográfica tem como base a representação da superfície do Planeta Terra, cuja elaboração de mapas 
surgiu com a necessidade de estudar o mundo por meio da forma dos territórios. A Cartografia escolar se faz necessária 
na construção do conhecimento geográfico dos alunos, pois é a partir dela que os mesmos terão a noção de espaço, escala 
e proporção, e como estes agentes ocorrem no meio em que os alunos estão inseridos. Sendo a Geografia uma ciência que 
estuda a interação “natureza x sociedade”, esta possui uma função de cidadania; logo, cabe à Geografia Escolar promover 
a inclusão social dos alunos e buscar alternativas de ensino que proporcionem aprendizagem para os diferentes níveis 
cognitivos, visando à igualdade dentro de sala de aula. A atividade foi proposta no 1º ano do Ensino Médio no Instituto 
Luiz Guilherme do Prado Veppo, Bairro Tomazetti, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A elaboração foi feita pelos 
acadêmicos do curso de Geografia Licenciatura Plena da Universidade Federal de Santa Maria e bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). O recurso didático teve por objetivo geral desenvolver a 
Cartografia dos alunos através do tato e por objetivos específicos estimular a percepção espacial na conjuntura de um 
deficiente visual, interpretar o Mapa-Múndi a partir do conhecimento empírico; promover a cooperação da turma na 
construção do Mapa-Múndi; e construir o conhecimento geográfico a partir do mapa mental. Entende-se por Cartografia 
o conjunto de técnicas lógicas e artísticas para a elaboração de mapas, cartas e plantas, sendo compreendida não apenas 
como ciência, mas também como arte e técnica. A Cartografia busca representar as diversas formas do espaço global, 
sendo útil diariamente para a localização no território. O ser humano constrói seu senso de localização desde criança 
através da afetividade e afinidade com o lugar em que reside e este senso é aprimorado na escola a partir da inserção do 
conhecimento científico ao seu conhecimento empírico. CASTROGIOVANI (2000, p. 39) salienta que “O aluno precisa 
ser preparado para “ler” representações cartográficas. Só lê mapas quem aprendeu a construí-los”. O ensino tradicional 
precisa ser aperfeiçoado, buscando manter seus aspectos positivos e suprir seus aspectos negativos. O professor deve criar 
mecanismos para ensinar os conteúdos geográficos indo além do “decorar”, mas focando na formação crítica e cidadã a 
partir dos conteúdos. Neste sentido, FREIRE (1996, p. 24) afirma que “O educador que, ensinando geografia, “castra” a 
curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do 
educando, a sua capacidade de aventurar-se. Não forma, domestica”. A percepção do espaço ocorre de maneiras diferentes 
entre os indivíduos, tendo influência na vivência dos mesmos. Na Geografia, a forma de interpretação dos mapas é 
indispensável para a compreensão do contexto global; contudo, os alunos com deficiência visual necessitam de uma forma 
diferente para obter a percepção espacial. Sendo assim, a elaboração de recursos didáticos que superem as diferenças 
físicas entre os alunos faz-se necessária para a construção do conhecimento. Segundo ALMEIDA e NOGUEIRA 
(2009, p. 109), “Para conhecer ou adquirir percepção acerca do objeto, é necessário vê-lo ou manter contato físico com 
ele”. A atividade proposta se elaborou nas seguintes etapas: Primeiramente, a turma foi dividida em dois grupos e foi 
entregue um Mapa-Múndi em folha A3. Em seguida, cada grupo confeccionou a legenda do mapa, que propunha a 
divisão dos continentes. A legenda fora criada com os seguintes materiais: arroz, feijão, fósforo, glitter, papel crepom, 
algodão e lantejoulas. Os grupos deveriam confeccionar legendas diferentes para a segunda etapa da atividade. Após a 
conclusão desta etapa, os grupos trocaram de mapas e os alunos tiveram os olhos vendados. Por fim, os componentes 
dos grupos deveriam manusear o mapa com os olhos vendados, a fim de desvendar o continente pela textura e forma, 
cuja legenda fora produzida pelo outro grupo. Os alunos foram estimulados a manipular o Mapa-Múndi por intermédio 
do tato, buscando interpretar o mesmo a partir do contato com as diferentes superfícies das legendas. Tendo em vista o 
mapa mental construído ao longo dos anos escolares, os alunos buscaram seus conhecimentos empíricos a respeito dos 
continentes, enquanto manuseavam o mapa e percebiam a forma e a distribuição das massas continentais. Salienta-se 
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que o fato de os alunos estarem com os olhos vendados foi uma forma de inclusão social, em que os mesmos tiveram a 
percepção de como um deficiente visual aprende Geografia, visto que o mapa é a principal ferramenta de estudo desta 
ciência e a confecção de um mapa em texturas é uma alternativa de aprendizagem para os deficientes visuais, bem 
como a inclusão social dos alunos que não possuem tal deficiência. A partir dos estudos que circundam a Cartografia, 
a Geografia, percepção espacial dos deficientes visuais, a inclusão social e os resultados alcançados com a atividade, 
percebe-se que o recurso didático confeccionado pelos alunos proporcionou uma nova visão de aprendizagem, estimulou 
o mapa mental já construído ao longo dos anos escolares e desenvolveu o sentido do tato. Neste sentido, observou-se que 
os alunos conseguiram perceber o espaço global através do tato e, assim, compreenderam como um aluno com deficiência 
visual desenvolve a percepção do espaço geográfico. A atividade promoveu a interação de toda a turma, motivando-a a 
buscar o conhecimento e fomentou uma nova maneira de ver e ler o mundo.

Palavras-chave: Geografia. Cartografia. Inclusão social.
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APRENDENDO PARA A VIDA: UMA EXPERIÊNCIA COM 
AS METODOLOGIAS ATIVAS

Natanael Pedro Castoldi1

Deborah Breda da Silva2

Jacqueline Silva da Silva3

Silvana Neumann Martins4

Introdução: O ser humano é, conforme Edgar Morin (2011), “complexo”: a definição do seu Eu depende de uma 
miríade de fatores, que perpassam a conformação genética, o contexto sociocultural, o ambiente familiar, os cenários 
de atuação e a diversidade das experiências de vida. Noutras palavras, o ente humano é um ser integral e indivisível, 
impossibilitando cindi-lo cartesianamente para fins de “educar” apenas uma esfera do seu ser, conforme acusam Soares et al 
(2008). Esse é, prosseguem Soares et al (2008), um dos maiores equívocos do ensino tradicional: pensar que, segmentando 
o estudante, pode-se separar de sua totalidade a razão e dirigir-se a ela diretamente, tão somente dentro dos patamares 
teóricos, sem a interferência de outros aspectos de seu Eu e sem a necessidade de uma interação no nível da prática e da 
vivência. Sendo, porém, o homem uma totalidade irredutível de um sem-número de elementos, a própria tentativa de 
dividi-lo e discipliná-lo para o aprendizado de uma pureza teórica afeta-o por inteiro, suprimindo desejos, ferindo sua 
personalidade, desprezando suas experiências e seus conhecimentos tácitos, de modo a prejudicar a própria assimilação do 
conhecimento. Maturana (1997) explica essa realidade nos termos da máquina autopoiética: o conjunto de elementos que 
constitui o ente humano coopera para uma finalidade última e bastante específica, que é a autopreservação do mecanismo, 
de modo que qualquer tentativa de desfragmentar o todo, agredindo o seu funcionamento e, disso, pondo em risco a sua 
integridade. O ensino tradicional, por seu caráter diretivo e desvinculado da complexidade do ser, pode ser percebido 
como um intruso e acabar simplesmente repelido, promovendo desordenamentos em pouco ou nenhum aprendizado 
efetivo, uma vez que a assimilação de novos conhecimentos depende, em Maturana (1997), de uma similaridade entre 
a forma e o conteúdo das informações e a própria estrutura autopoiética. Tendo em vista a relevância de se observar a 
inteireza do ser para fins de pensar em metodologias de ensino e de aprendizagem que lhe façam sentido, que dialoguem 
com a sua própria experiência de vida nos ambientes em que habita, é que Berbel (2011) defende as Metodologias Ativas: 
o aprendizado depende de se oferecer os conteúdos de uma maneira familiar ao estudante, associando-o a práticas de sua 
vida concreta e subjetiva, de tal modo que lhe soem oportunos não só para uma perspectiva de futuro, mas também para 
a sua existência real e presente. Para isso, Berbel (2011) elenca a resolução de problemas, metodologia em que não há 
ministração diretiva da teoria, mas a apresentação indireta da mesma, sob forma de desafios que compreendem elementos 
da própria realidade dos alunos de determinada turma, que se unem para, pela via do diálogo e do esforço de domínio das 
informações e de seu próprio ambiente, encontrar respostas ou fazer novas perguntas. Assim, o aprendizado acontece de 
uma maneira mais orgânica, natural e assentada nas singularidades dos sujeitos e das turmas, tornando-as mais ativas e 
motivadas, respeitando o processo de progresso e adaptação autopoiética. Objetivos: Tendo em vista as potencialidades 
das Metodologias Ativas e a averiguação dos resultados que podem por meio delas ser obtidos, aplicou-se questionários 
com os alunos da disciplina Psicologias nas Organizações, que consta na matriz curricular do curso de Administração, 
que ocorre no Centro Universitário UNIVATES, localizado em Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. Essa disciplina 
tem sido desenvolvida dentro dos parâmetros das Metodologias Ativas. Metodologia: Os questionários foram aplicados 
com 53 alunos no primeiro semestre do ano de 2015, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) e, para resguardar suas identidades, foram denominados, ao longo da pesquisa, de A1, A2, 
A3 e assim por diante. Os alunos responderam a quatro perguntas que faziam referência à relevância das Metodologias 
Ativas na consolidação do aprendizado, na aproximação da turma, na sua vida cotidiana e profissional e na reflexão 
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que estas suscitam com relação ao ensino tradicional. Os dados desse estudo derivam do projeto “Práticas Pedagógicas 
Inovadoras no Ensino Superior: possibilidades a partir de uma rede de cooperação”, vinculado ao Programa de Melhoria 
da Qualidade de Ensino da UNIVATES, e foram analisados a partir de uma aproximação dos pressupostos teóricos 
da Análise Textual Discursiva (ATD), tomando como base Moraes (2003). Análise de dados: Observou-se dos dados 
levantados com os alunos entrevistados uma tendência geral de favorecer a sua experiência com as Metodologias Ativas. 
Com referência à participação nas aulas, a maioria destacou o estímulo ao maior envolvimento, uma vez que o ambiente 
deixou de ser monótono. Os entrevistados valorizaram a postura comunicativa do professor e o apelo para as atividades 
em grupo. Desse envolvimento maior, muitos dos envolvidos colocaram em destaque a consolidação do aprendizado, 
que, segundo eles, foi facilitado pela nova metodologia. Uma vez que as atividades demandaram maior participação, 
comunicando-se com a realidade integral da vida dos estudantes, a experiência com as Metodologias Ativas percebeu-se 
das falas dos entrevistados, promoveu uma reflexão maior sobre suas práticas cotidianas, sejam profissionais, ou familiares. 
Contudo, apesar da tendência de aprovação, alguns dos alunos criticaram a aplicação dessa metodologia, que lhes causou 
estranhamento por ser muito diferente do ensino tradicional, exigindo novas posturas e disposições. Resultados: Da 
coleta e da análise dos dados, pode-se nutrir a impressão geral de que há um interesse dos alunos por uma metodologia de 
ensino mais envolvente, que os aproxime enquanto grupo e envolva a realidade integral de suas vidas, o que se reflete no 
aprendizado, que é facilitado, e na própria cotidianidade, influindo em toda a qualidade de suas práticas diárias. Mesmo 
a discordância é relevante, pois decorre do fomento da reflexão crítica que é promovido pelas Metodologias Ativas.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Ensino. Aprendizagem. Professores. Prática Docente.
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A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR EM GRUPO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM

Andriza Cunha de Jesus1

Ma. Anilda Machado de Souza2

Esta pesquisa trata da análise dos relatos e reflexões referentes às observações e práticas vivenciadas, enquanto bolsista 
do subprojeto de Pedagogia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência/PIBID/UNICNEC, em uma 
turma de segundo ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino do município de Santo Antônio da Patrulha. A 
partir das observações realizadas na referida turma, percebeu-se a disparidade de níveis de aprendizagem entre os alunos 
pertencentes à turma, pois na mesma havia alunos desde o nível pré-silábico, que ainda não reconheciam algumas letras, 
e outros que já estavam no nível alfabético, lendo e escrevendo com fluidez. Não há problema na disparidade existente 
entre a turma, partindo do pressuposto de que cada aluno aprende de acordo com o seu ritmo. Pensando na aprendizagem 
da escrita e na interação entre os alunos, foi criado um projeto de intervenção didática, cujas atividades contemplassem 
todos os níveis de escrita evidenciados na turma. Durante a execução do projeto, foi analisado como o trabalho em grupo 
influencia na aprendizagem da escrita dos alunos. Considerando características da pesquisa exploratória com abordagem 
qualitativa, os dados analisados são oriundos das anotações de um portfólio, elaborado pela bolsista, cujos registros 
evidenciam os avanços da aprendizagem de cada aluno. Para tanto, utilizou-se da contação de história, com recurso 
multimídia, para atrair a atenção dos alunos. Após a contação, os alunos conversaram sobre a história, identificando 
personagens. Várias atividades foram propostas, visando à sistematização da escrita. Os alunos criaram hipóteses para a 
escrita de palavras e frases. Após a montagem das palavras e frases, os alunos fizeram o registro no caderno, leram suas 
frases e compartilharam suas produções com os demais grupos. Para Vygotsky (1998), o grupo oportuniza a construção 
do conhecimento coletivo, dessa forma o aluno se relaciona com o saber do outro, é um momento de troca, de ouvir 
e de aprender a respeitar a opinião dos colegas. Ferreiro e Teberosky (1999) resaltam a importância das hipóteses de 
escrita criadas pelos alunos. Iniciam com hipóteses espontâneas, depois provisórias, até que se apropriam da escrita. As 
hipóteses podem ser baseadas em conhecimentos prévios ou assimilações, os níveis de escrita são um processo por que 
todos os alunos passam até chegar ao sistema alfabético. A passagem por esses níveis de escrita, pré-silábico, silábico, 
silábico-alfabético e alfabético indica o processo de construção do conhecimento de cada aluno. Os estudos de Ferreiro 
e Teberosky (1999) indicam que o aluno no nível pré-silábico tem uma escrita que não corresponde com a palavra, nesta 
fase ele usa garatujas, misturando com algumas letras e números, como se soubesse escrever, ele ainda não relaciona a 
letra com o som. No nível silábico, o aluno descobre a quantidade de letras com que vai escrever uma palavra, geralmente 
o aluno escreve apenas uma letra para cada sílaba, mas ele já aceita que as palavras têm tamanhos diferentes. No nível 
silábico-alfabético, a criança escreve parte da palavra aplicando a hipótese silábica, escreve uma sílaba representada por 
apenas uma letra. Costuma usar somente as vogais, mas acredita que não pode repetir a mesma letra duas ou mais vezes 
numa escrita. Então, os alunos começam a descobrir que a sílaba pode ser escrita com mais letras, que o som não garante 
a identidade de letras, nem a identidade de letras a de sons, marcando assim a transição para o nível alfabético. No nível 
alfabético o aluno já consegue ler e escrever o que pensa ou fala. Nesse nível, tem a distinção de letra e sílaba, palavra e 
frase e compreende que uma sílaba pode ter uma, duas ou três letras. Conforme Ferreiro e Teberosky (1999), todos os 
alunos passam pelos níveis da escrita, para que assim possam estruturar a escrita e se apropriarem do sistema alfabético. 
Durante a execução das atividades, foi constatada a passagem gradual dos níveis de escrita, considerando as intervenções 
propostas pela professora e as intervenções espontâneas entre os alunos nos grupos. Os alunos criaram suas hipóteses 
espontâneas e provisórias de escrita, e com a ajuda dos colegas perceberam os próprios erros até chegarem à escrita correta 
das palavras e formarem frases com sentido. No decorrer da execução deste projeto de intervenção de atividades didáticas, 
os alunos interagiram no grupo e entres os grupos. Além de compartilharem saberes, os alunos dos níveis silábicos e pré-
silábicos criaram variadas hipóteses de escrita contando com o auxílio dos demais colegas.
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AS PERCEPÇÕES DE COORDENADORAS DE 
SUBPROJETOS SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PIBID NA 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES

Fabiana Ritter Antunes1

Maristela Righi Lang2

Vera Lucia Trennepohl3

Este texto objetiva relatar e refletir sobre ações desenvolvidas no subprojeto Interdisciplinar Educação Física 
e Letras – Português e Inglês e no subprojeto História do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
PIBID UNIJUÍ/CAPES e o modo como isso qualifica o processo de formação de professores de Educação Física, 
Línguas (Português e Inglês) e História. Nesse sentido, pensar a realidade do PIBID na UNIJUÍ requer trazer o contexto 
em que os BID estão inseridos, uma vez que vivenciam os estudos teóricos desencadeados pelos diferentes Componentes 
Curriculares em seus cursos e nas reuniões do subprojeto, bem como a realidade das escolas parceiras do Programa, 
configurando assim muitas vozes essenciais no seu processo de formação docente. Nesse sentido, a fim de compreender 
a proposição do programa em relação ao ensinar e ao aprender, é preciso retomar e refletir sobre o processo desenvolvido 
desde a implementação do Programa, em 2014, pois isso permitirá explicitar de que forma a inserção dos licenciandos no 
PIBID contribuiu em sua formação como professor e também o que isso implicou nas escolas parceiras.

Significados da Formação Inicial e Continuada de Professores
Os cursos de formação de professores, principalmente nas primeiras décadas do século XXI, tiveram uma diminuição 

substancial, principalmente em função dos baixos salários e das dificuldades enfrentadas no contexto escolar. Outro dado 
preocupante é que muitos acadêmicos desistem da profissão quando vão para a escola para fazer seus estágios, uma vez 
que enfrentam o choque de realidade, pois o que vivenciam em sala de aula é bastante diferente da visão construída pelos 
estudos teóricos.

Pensando nisso, criar alternativas para a formação inicial de professores, a fim de que se empoderem, tanto em 
termos de embasamento teórico, quanto de vivências daquilo que é ser professor, torna-se uma premissa básica. Nóvoa 
(2009) assegura que uma das ações seria colocar o processo de formação de professores dentro da profissão, isto é, inserir 
os futuros professores na escola, para que aprendam na prática com professores o que é ser professor. O estudioso afirma 
também que a “colegialidade, a partilha e as culturas colaborativas” (p. 20) são uma saída para a reorganização da profissão, 
em que o espírito de coletividade e a autonomia seriam a base do trabalho. Assegura ainda que é preciso valorizar de fato 
o professor, dando-lhe voz, além de que ele se perceba como sujeito em que o pessoal e o profissional estão intimamente 
imbricados. Não há dúvidas de que se tais questões são levadas em consideração, o professor se empoderará, pois ver-se-á 
como um sujeito valorizado no seu todo, e ao compartilhar com seus pares os processos de ensino e de aprendizagem, 
sentir-se-á mais forte.

Assim, uma das características essenciais de um professor fará parte do cotidiano do mesmo, ou seja, a autonomia, 
que segundo Machado (2008) é entendida como um processo de decisão e de humanização construído historicamente, 
a partir de inúmeras decisões tomadas ao longo da existência.

Nesse sentido, a inserção de acadêmicos no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
tem sido bastante positiva. Este Programa é uma oportunidade única para a aproximação entre universidade e escola, 
por meio da parceria entre os professores da universidade e da escola e licenciandos, todos contribuindo no processo 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Curso de Educação Física. CAPES, fabi.25.
antunes@gmail.com

2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Curso de Letras: português e inglês. CAPES, 
marilang@unijui.edu.br

3 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Curso de História. CAPES, verat@unijui.edu.br
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de formação inicial, principalmente porque conhecem de fato o que é o fazer docente na educação básica, desde o que 
rege uma escola, em termos de documentos oficiais até a(s) proposta(s) pedagógica(s) produzida por cada instituição, 
a partir das demandas de sua comunidade. Desse modo, acredita-se poder superar um paradigma que desconsiderava 
ou não reconhecia a escola e o professor como produtores de um saber profissional específico (TARDIF, apud, BOFF e 
ZANON, 2014).

Em função disso, o conceito de docência e, por sua vez, o de docência compartilhada, têm sido problematizados, 
já que nos parece ser essa uma concepção nova, em que futuros professores se encontram com professores em atuação, a 
fim de compartilhar algo, interagir e construir juntos. Tal perspectiva parece romper com os lugares fixos e determinados, 
como o daquele que já está apto a ensinar e o daquele que ainda deve ser construído por meio do processo de formação, 
não estando por isso pronto. 

Os autores Traversini, Rodrigues e Freitas (2010, p. 2) entendem que a docência compartilhada

[...] consiste em uma ação docente compartilhada entre dois professores em sala de aula e em um planejamento 
também compartilhado, ou seja, não é realizado apenas entre os professores, supõe a participação dos docentes 
envolvidos com o projeto e da equipe diretiva, com assessoramento pedagógico especializado.

A Unijuí, entendendo a importância de potencializar os processos de formação inicial de seus licenciandos, em 
2013, conseguiu a aprovação de um projeto institucional, integrando o PIBID nacional. As atividades em nível local 
iniciaram em 2014, tendo o projeto intitulado Desenvolvimento Profissional de Professor em Formação Inicial e Continuada 
articulado à Produção do Currículo Escolar com Ênfase em Experiências Interdisciplinares. As atividades estão sendo 
desenvolvidas em quatro escolas da rede municipal e estadual do município de Ijuí/RS. 

Experiências Colaborativas por meio da docência compartilhada
Inicialmente, falar em experiência é tentar compreender um termo que é utilizado no cotidiano como experiência 

de vida, experiência profissional, mas que desde os gregos antigos tem sido objeto de interrogação. Refletir sobre 
experiências colaborativas é complexo, pois envolve sujeitos com leituras e percepções diferentes. Mesmo assim, entende-
se experiência como dinâmica, sendo possível ser revista a cada nova vivência, que pode ser curta ou longa, por meio da 
reflexão em que se busca uma articulação entre teoria e prática. Segundo Almeida, et al (2014, p. 297), há uma tentativa de 
universalização da experiência, algo que poderia ser definido a priori sem considerar o caráter de historicidade da própria 
experiência e dos sujeitos envolvidos com ela.

Resultados Alcançados
Ao refletir sobre o que foi desenvolvido nos anos do PIBID UNIJUÍ/CAPES, torna-se necessário considerar que, 

na realização das práticas pedagógicas, sempre há uma intencionalidade nas experiências dos sujeitos participantes do 
processo formativo. Desta forma, o Programa busca qualificar a formação inicial dos licenciandos ao unir as múltiplas 
experiência dos sujeitos imbricados. O que se tem percebido é o comprometimento daqueles que estão abertos às 
mudanças necessárias para uma educação envolvida com o desenvolvimento dos indivíduos.

É o que se percebe em relação aos licenciandos, já que o contato com a realidade escolar desde o início de 
sua formação permite entender que a docência envolve várias ações além do processo de ensino e de aprendizagem. 
Desmitifica-se a ideia de que ser professor é “dar aula”. Como dizia Freire (1996, p. 134), “Ensinar e aprender têm que 
ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente 
crítico de o aluno ir entrando como sujeito em aprendizagem”. Ser professor é perceber que uma das funções primordiais 
é ensinar a condição humana.

O acompanhamento das aulas permitiu ver as diferentes formas que o processo de ensino e aprendizagem acontece 
na escola, desde o ensino tradicional, sustentado numa perspectiva positivista, até práticas inovadoras, que refletem o 
entendimento de que o aluno não pode ser um mero receptor do conhecimento, nem o professor como o detentor disso. 
As leituras e a reflexão sobre as vivências nas escolas tornam possível a constituição de um licenciando com uma visão 
mais alargada do que é a realidade escolar, de como acontecem as relações interpessoais, das questões metodológicas e o 
quanto isso está intimamente relacionado com o processo de ensinar e de aprender.
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Enquanto coordenadores, percebemos a necessidade de desacomodar os pibidianos. Isso se dá no sentido de 
oportunizar experiências nos diferentes níveis da Educação Básica - Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio -, pois são realidades diferentes, que exigem conhecimentos, posturas e metodologias diferentes. Além disso, 
instigar para que os professores das escolas se tornem de fato (co)formadores dos licenciandos, ao tornar a docência 
compartilhada uma prática em que tanto o professor titular, quanto o licenciando - em conjunto com os professores 
coordenadores dos subprojetos -, tornem o planejamento e a análise das aulas mais uma forma de aprendizagem.

No contexto do Programa, essa realidade está começando a ser alterada, uma vez que na interação de licenciandos e 
professores e os desafios postos têm permitido que venham à tona as dificuldades enfrentadas nas práticas pedagógicas e os 
professores, a partir das falas e da convivência com outros sujeitos, ressignificam o ser professor e o trabalho desenvolvido 
na escola.

Não se pode negar a complexidade do espaço escolar. Assim, acreditar na homogeneidade de discursos e práticas 
não pode ser um objetivo, pois cada realidade escolar projeta um projeto político pedagógico que atenda à realidade social, 
econômica e cultural de cada grupo, pois a escola precisa ser percebida como sociedade para que se efetive a condição 
cidadã de cada um de seus membros.

Alterar realidades, sair da zona de conforto não são ações fáceis, mas é fundamental insistir, pois aos poucos os 
frutos surgem, como o que fica evidente na fala de uma das professoras de escola envolvida no programa: “Os bolsistas do 
PIBID nos ensinaram a trabalhar interdisciplinarmente [...] Aprendemos a ser parceiros [...] O grupo mudou, a escola 
mudou, os alunos mudaram”.

Palavras-chave: Formação de Professores. Pibid. Docência Compartilhada.
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EXPERIÊNCIAS NO PROCESSO FORMATIVO ATRAVÉS 
DO ENSINO DOS ESPORTES DE INVASÃO EM UMA 

ESCOLA DE IJUÍ/RS

Bruna Maidana Freitas1

Gabriele Panke Scheleski2

Introdução
O presente trabalho foi desenvolvido em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental de Ijuí- RS, com uma 

turma de 6° ano, e teve como finalidade a aplicação de uma Unidade didática de Handebol, construída a partir de estudos 
dos componentes curriculares Metodologia do Ensino dos Esporte I e II, da UNIJUI. Essa Unidade se deu em 14 
encontros de aulas, sendo planejada a partir do Modelo Situacional-Ativo. Seu planejamento se deu a partir dos passos 
apresentados nas obras de González e Bracht (2012) e Borges (2014). No decorrer deste trabalho, está descrito o que 
levou a optar pelas escolhas do que ensinar, quando ensinar, como e para que ensinar, o quê, quando e como avaliar. 

Referencial teórico
Antes de ensinar uma modalidade esportiva na escola, torna-se importante compreender o porquê de ensinarmos 

esses esportes. Se pararmos para pensar, é possível fazermos uma lista de motivos para justificarmos o ensino dos esportes 
na escola. González e Bracht (2012, p. 10) apresentam uma série de questões que justificam o ensino dos esportes na 
educação físicas escolar. Aqui seguem as três primeiras: esporte é um bom meio de desenvolvimento da aptidão física, 
que é, por sua vez, elemento importante da saúde. O esporte é um bom meio de desenvolver qualidades sociais e morais 
(espírito colaborativo, espírito competitivo, capacidade de assimilar derrotas e vitórias, respeito às regras etc.). Ensinar os 
esportes nas aulas de Educação Física vai permitir massificar a prática do esporte em nosso país.

Nos Esportes é possível identificar as dimensões da lógica interna, que é definida como “[...] o sistema de 
características próprias de uma situação motora e das consequências que esta situação demanda para a realização de uma 
ação motora correspondente” (PARLEBAS, 2001, apud GONZÁLEZ; BRACHT, 2012 p. 18). 

Segundo Borges (2014), os modelos de ensino são “formas” de enxergar o ensino dos esportes. Na perspectiva do 
ensino dos esportes de invasão, podem-se destacar dois modelos: o modelo Tradicional e o modelo Situacional - Ativo 
ou centrado na Tática. O modelo tradicional trata do ensino de habilidades técnicas isoladas, a forma de desenvolvimento 
dos esportes está orientada ao ensino da execução e reprodução de gestos motores. O método centrado na Tática foca na 
capacidade de tomada de decisão nas diferentes situações de jogo, a execução do movimento nos esportes com interação 
entre adversários é resultante de um processo de tomada de decisão, a execução de movimentos é trabalhada quando 
estiver sendo o entrave que mais prejudica o desempenho dos alunos.

O Diagnóstico é uma ferramenta utilizada com o intuito de descobrir as dificuldades dos alunos e saber o que se vai 
ensinar [...] “trata-se de uma análise do nível do desempenho dos alunos, visando a aferir os problemas que atrapalham 
o sucesso no jogo” (BORGES, 2014 p. 60).

O autor Borges explica que a organização da unidade didática “[...] pode ser feita através da divisão dos conteúdos 
de acordo com o número de aulas. Dito de outra forma, trata-se de evidenciar o conteúdo/objetivo de cada aula” 
(BORGES, 2014 p.63). 

A partir dos estudos de González e Bracht (2012), denomina-se tarefa o trabalho ou atividade indicada pelo 
professor a ser executada pelos alunos, que envolve dificuldades, esforço e/ou prazo determinado. No campo do ensino 
dos esportes, são tarefas os exercícios educativos, jogos que o professor propõe para que os alunos realizem durante a aula. 
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bruna-maidana2010@hotmail.com
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gabriele.scheleski@unijui.edu.br



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 220SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

O elemento fundamental, quando pensamos o ensino, é o papel que o professor desempenhara e o papel do aluno 
durante as aulas. Em grande parte, a intervenção do professor é mediada pelo comunicar-se com os alunos, nas seguintes 
dimensões: organizar o trabalho; motivar os alunos; disciplinar os alunos que não observam as orientações da aula e/ou 
do trabalho e instruir. O tipo de tarefa proposta e à intervenção que caracteriza a atuação do professor configura-se o 
papel do aluno na aula, permite ver quando o aluno basicamente é colocado numa posição passiva (reprodução) e quando 
é levado à posição ativa (participar nas decisões e ações durante a aula) (GONZÁLEZ; BRACHT, 2012).

Avaliar quando se ensina esporte é importante para diagnosticar as dificuldades iniciais e os conhecimentos prévios 
dos alunos sobre a modalidade que se está ensinando, propiciar feedback que ajude o estudante a entender os avanços 
e as dificuldades em seu desempenho no jogo, identificar o progresso dos alunos nas aulas como também estabelecer 
expectativas de aprendizagem para uma determinada etapa escolar. Apesar das dificuldades de sua implantação, a avaliação 
é uma dimensão fundamental do ensino (GONZÁLEZ, BRACHT, 2012 p. 96).

Metodologia
A unidade didática construída foi desenvolvida com o 6° ano do ensino fundamental, uma turma composta por 

19 alunos, 8 meninas e 11 meninos, com idade de 11 a 14 anos. O propósito deste estudo foi ensinar aos alunos saberes 
procedimentais, ou seja, o saber fazer. Primeiramente, fez-se um diagnóstico através de um vídeo dos alunos jogando 
Handebol na quadra reduzida, com o objetivo de identificar os problemas técnicos/táticos que delimitam o desempenho 
dos alunos no jogo. A partir dessa identificação, deu-se a escolha dos objetivos a serem ensinados, bem como a escolha 
do modelo de ensino e a construção da unidade didática. Ao final, foi avaliado o aprendizado dos alunos através de um 
método de avaliação. 

Análise dos dados
Através dos vídeos e das análises, notou-se que os alunos, mesmo passando por um processo de ensino aprendizagem 

na intenção de sanar as dificuldades que delimitam o desempenho no jogo, assumindo nas aulas um papel ativo, de acordo 
com o qual tinham que pensar nas decisões a serem tomadas, apresentaram muitas dificuldades, que os impediam de jogar 
bem. A maioria ainda não observa antes de agir, pega a bola e procura livrar-se dela rapidamente, passando para colegas 
que estão marcados, ou finaliza em condições não favoráveis, perdendo rapidamente a posse da bola. Outro problema 
constante que ocorre durante o jogo é que não se desmarcam para receber a bola, não criam linhas de passes, não solicitam 
a bola em jogo e não procuram realizar ações para impedir os atacantes de progredirem. Problemas técnicos também são 
observados, como na técnica do arremesso, do toque e domínio da bola. Através das avaliações, percebeu-se também que 
os alunos não tinham êxito em algumas ações, mas que após as aulas progrediram, como por exemplo: efetuar assistências 
durante o jogo, finalizar com mais frequência e pontuar mais do que no início.

Resultados alcançados
Ao fim do trabalho, concluindo a aplicação da unidade didática, percebeu-se evoluções técnicas/táticas dos alunos. 

Problemas referentes à logica interna do handebol, à aglomeração, a andar com a posse da bola mais que o permitido, à 
marcação, a não observar antes de agir reduziram significativamente, mas não houve grandes evoluções em criar linhas 
de passe, ficar entre o atacante e a meta, passar a bola ao companheiro desmarcado, finalizar quando estiver em condições 
favoráveis e desmarcar-se para receber a bola. Percebeu-se que os conteúdos trabalhados são complexos e que demandam 
mais tempo de prática para se ter grandes evoluções.

Há ainda muitas dificuldades que comprometem os alunos de jogarem bem, mesmo depois das tentativas de 
ensinar-lhes da melhor forma. Seriam necessárias, para dar conta dessas dificuldades, mais aulas, porém o objetivo do 
trabalho, bem como passar por todas as etapas que compõe esse processo de ensino/aprendizagem, foram concluídos; 
oportunizar as crianças a vivenciar o handebol, compreender a lógica interna do jogo e aprender a observar antes de 
tomar as decisões também.

Palavras-chave: Unidade Didática. Handebol. Ensino/Aprendizagem.
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AVALIAÇÃO MOTORA: EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Bruna Maidana Freitas1

Julia Stiebbe Callai2

Robson Mittelstaedt3

Com o intuito de contribuir para a formação do acadêmico e a melhor compreensão dos assuntos estudados no 
componente curricular Educação e Movimento II, ofertado no 2° semestre de 2016 do curso de Educação Física da 
UNIJUÍ, nos foi proposta a realização deste trabalho, que se deu através da aplicação de uma avaliação motora. Os testes 
motores foram realizados com uma criança participante do projeto de ginástica artística do município de Ijuí-RS por ela 
apresentar dificuldades motoras relevantes em relação às colegas da mesma idade. Os testes tiveram por objetivo avaliar 
sua idade motora nos testes de motricidade global, equilíbrio e lateralidade, por serem eixos sorteados. 

De acordo com Rosa Neto (2000), desde a concepção até a idade adulta, produzem-se no organismo humano 
profundas modificações; em uma lógica biológica, uma organização maturativa e evolutiva, dependentes e influenciadas 
pela interação e estimulação, essas modificações do comportamento motor do sujeito constituem o desenvolvimento 
motor. As possibilidades motoras evoluem conforme a idade, tornando-se cada vez mais variadas, completas e complexas, 
tendo seu pico na infância. O movimento humano contém em si mesmo sua finalidade, sempre em função da satisfação 
das necessidades provocadas pelo meio. Essa relação se aperfeiçoa cada vez mais como resultado de uma diferenciação 
progressiva das estruturas integradas do ser humano.

O autor supracitado afirma que para avaliar o desenvolvimento motor dos sujeitos são necessários estudos 
sobre a motricidade, já que, para ele, esta é a interação de diversas funções motoras. A motricidade humana surge e 
subsiste como emergência da corporeidade: por ela, o ser humano afirma intencionalidade, em todo o seu movimento, 
designadamente no movimento em que procura superar e se superar. E não só fisicamente, mas também intelectual, 
espiritual e politicamente (TOJAL, 2014 p. 467). Além disso, a motricidade tem como objetivo “conhecer melhor aos 
sujeitos e de poder estabelecer instrumentos de confiança para avaliar, analisar e estudar o desenvolvimento dos mesmos 
em diferentes etapas evolutivas” (ROSA NETO, 2000, p.32). 

O mesmo autor defende ainda a aplicação de testes a fim de examinar a criança em todos os ângulos. Os testes se 
dividem em duas grandes categorias: testes de eficiência (testes de inteligência e testes de atitudes ou adaptação) e testes 
de personalidade ou projetivos. Os testes motores são usados na coleta de dados relacionados à dimensão motora, sendo 
importante considerar que podem variar com a idade, educação, exercício e sexo.

Para executar a avaliação motora de um indivíduo são empregados Testes Motores, que permitem medir uma 
determinada característica de uma pessoa, sendo seu resultado passível de comparação com o de outros indivíduos. Essa 
medida é feita através de uma série de atividades (Provas Motoras) selecionadas de acordo com a idade da criança e 
permite determinar o avanço ou atraso motor de acordo com seu resultado (ROSA NETO, 2000). 

A partir da avaliação motora é possível determinar a idade motora – referente aos resultados dos testes pontuados 
através de um procedimento aritmético – e a idade geral – “a soma dos resultados positivos obtidos nas provas motoras, 
expresso em meses” (ROSA NETO, 2000, p. 42) – de uma criança. Ainda de acordo com o autor, a diferença entre a 
idade cronológica (definida pelo ano de nascimento da criança) e a sua idade motora pode apresentar valores numéricos 
maiores ou menores que a idade cronológica, sendo assim definida uma idade positiva (valor maior) ou negativa (valor 
menor).
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Quanto aos testes realizados, a motricidade global, para Mansur e Marcon (2006), exige a interação entre a 
tonicidade e o equilíbrio, a coordenação, a lateralidade, a noção corporal e a estruturação espaço-temporal, relacionando 
o indivíduo consigo mesmo e com o meio externo. A lateralidade está estruturada ao esquema interno do ser humano 
e refere-se ao fato de o sujeito ter maior facilidade de utilizar um lado do corpo sempre que uma atividade exige maior 
habilidade (NEGRINE, 1986). Já o equilíbrio corporal entende-se como a capacidade de o indivíduo em assumir e 
manter uma determinada posição, a estabilidade do corpo (HALL, 2000).

A avaliação motora contribui significativamente para o trabalho do profissional/professor de Educação Física, pois 
permite intervir no desenvolvimento e na aprendizagem motora de um indivíduo levando em conta as suas características 
e a faixa etária. Através da avaliação motora, é possível verificar quais são as fragilidades e quais as potencialidades do 
desempenho motor do sujeito.

Assim, este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, em que foi realizada uma avaliação motora de uma 
criança do sexo feminino, 9 anos de idade, participante do projeto de ginástica artística do município de Ijuí-RS. Os 
testes aplicados foram: motricidade global, equilíbrio e lateralidade, todos de acordo com o autor Rosa Neto (2000).

Após a aplicação dos testes, foi possível constatar que, apesar de o sujeito analisado se encontrar na idade cronológica 
de 9 anos (108 meses), sua idade motora atingida no teste de equilíbrio foi 4 anos (48 meses), considerando-se uma idade 
motora negativa (escala de desenvolvimento inferior) em relação à cronológica; já no teste de motricidade global a idade 
motora coincidiu com sua idade cronológica. Também conseguimos identificar que sua lateralidade se caracteriza como 
destra completa, ou seja, a maioria dos testes apontaram o lado direito do corpo como sendo o dominante.

Com a realização deste estudo foi possível ter uma vivência e aprendizagem significativa sobre os aspectos do 
desenvolvimento e da aprendizagem motora, proporcionando conhecimentos suficientes para o acadêmico criar um 
espaço para vivências e intervenção a partir de seus resultados e de acordo com a individualidade da pessoa. Assim, a 
partir da identificação do atraso na capacidade de equilíbrio, será possível planejar uma intervenção adequada para a 
evolução da aluna nesse quesito. Dessa forma, refletimos e vivenciamos um dos métodos de avaliação motora estudado 
como uma ferramenta diagnóstica de um planejamento em Educação Física e que norteará as intervenções.

Palavras-chave: Avaliação Motora. Idade Motora. Aprendizagem Acadêmica.
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COOPERATIVE ROLEPLAYING (COOPERAÇÃO E 
INTERPRETAÇÕES DE PAPÉIS) – CRP: COMO UMA 
BRINCADEIRA COOPERATIVA, NUM CONTEXTO 

TRANSDISCIPLINAR, PODE CONTRIBUIR PARA A 
FORMAÇÃO DE INDIVÍDUOS?

Sabrina Isis Brugnarotto Dopico1

João Bernardes da Rocha Filho2

Lucius Rafael Sichonany Samuel3

Introdução e objetivos
Nós, professores de ciências, possuímos vivências com os discentes que nos fazem crer que estes possuem uma 

formação fragmentada do saber e totalmente desmotivadora para com suas realidades (ANTUNES, 2001). A escola 
deveria ser um ambiente no qual o aluno se sentisse feliz, confortável, ativo, reflexivo, entre outras coisas, porém, sabemos 
que, em muitas situações, essa instituição acaba proporcionando momentos que marcam a vida escolar negativamente. 
Assim, com esta problemática, laboramos para a construção de uma atividadecooperativa baseada nos preceitos 
transdisciplinares de Basarab Nicolescu (2007) e em Roleplaying Games (AMARAL, 2008). 

A escolha pela transdisciplinaridade se deu devido a esse viés de incentivar a compreensão do mundo em seu todo, 
segundo o qual nenhuma disciplina deveria possuir maior importância do que outra, além de considerar a existência 
de diferentes níveis de realidade e o pensar complexamente, que facilita a desfragmentação dos saberes. Nesse sentido, 
os jogos educacionais vêm ganhando espaço na educação, contudo alguns destes ferem os preceitos transdisciplinares 
de solidariedade, respeito pelo outro e cooperação. Portanto, a proposta deste trabalho foi a criação de uma brincadeira 
lúdica baseada em um jogo chamado Roleplaying Game (RPG), escolhido por ser versátil e estimulador da criatividade 
para a resolução de problemas (AMARAL, 2008). O RPG pode ter caráter competitivo, por isso foi criado pelos 
pesquisadores deste trabalho um novo estilo, chamado CRP (Cooperative Roleplaying), baseado nos pressupostos da 
transdisciplinaridade. Assim, o objetivo do trabalho foi a criação e a testagem de um jogo, no estilo RPG, mas com 
caráter cooperativo, observando de que forma ele contribuiria à manifestação de atitudes transdisciplinares em estudantes 
do ensino médio.

Referencial Teórico
Como educadores, constantemente refletimos sobre as nossas práticas docentes e, também, de que forma seríamos 

capazes de atender os interesses distintos dos alunos, e como contribuiríamos para as suas formações enquanto sujeitos. 
Com base nesses questionamentos, cada vez mais educadores buscam alternativas para tornar os processos de ensino 
e de aprendizagem mais prazerosos e significativos, e dentre essas alternativas está o apelo lúdico, pois este possui 
importante papel no desenvolvimento da cognição e na promoção de ações socializantes (FALKENBACH, 2004). 
Porém, é necessária cautela com atividades de caráter competitivo, podendo tornar o ambiente hostil a alguns estudantes. 
Além disso, a competição, em excesso, pode diminuir a autoestima e aumentar o medo de falhar, fazendo com que 
expressões pessoais possam ser reprimidas (MAIA et al., 2007). 

Como este trabalho foi baseado na transdisciplinaridade, a competição não vigorou na criação da brincadeira. 
A transdisciplinaridade é uma forma de compreensão do mundo em sua complexidade, exigindo-nos a consciência da 
existência dediferentes níveis de realidade. A realidade definida por Nicolescu (2007) é pensada a partir de um conjunto 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - Pontifícia Universidade Católica do Rio 
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de regras que obedecem a leis pertencentes a um sistema, não caracterizando uma nova disciplina ou metodologia, mas 
uma maneira de abordagem para a construção do conhecimento.

Dentre os jogos analisados, o que mais se assemelha à ideia transdisciplinar é o RPG. Devido às amplas tipologias 
de RPGs, neste trabalho focamos somente nos RPGs de mesa, por sua simplicidade, sendo utilizados como fontes para 
a construção do corpus analisado, a partir de anotações das ações dos alunos ao jogar. Tais RPGs se compõem de uma 
história criada por um mestre, sendo contada para os jogadores que irão interpretar ações dos personagens. O papel do 
mestre é o de criar a aventura e despertar a curiosidade de todos, conduzindo o jogo.

Os RPGs e games vêm sendo utilizados desde a década de 1990 como uma ferramenta nos processos de ensino e 
aprendizagem (STUDART, 2015). O RPG pode apresentar um caráter competitivo, portanto, dependendo dos objetivos 
do mestre, pode estimular a competitividade. Assim, a proposta deste trabalho foi criar e avaliar um novo tipo de brincadeira 
que estivesse baseada nos princípios transdisciplinares: Cooperative Roleplaying (CRP), identificando contribuições para 
o desenvolvimento dos estudantes.

Metodologia
Os participantes foram 27 alunos, entre 16 e 18anos, pertencentes a uma turma de segunda série de Ensino 

Médio de uma escola pública Estadual localizada na região metropolitana de Porto Alegre, RS. A atividade consistiu no 
desenvolvimento de uma história de ficção (utilizando os períodos da disciplina de Física), criada pelos pesquisadores 
deste trabalho e inspirada nas diferentes expectativas dos alunos. A história foi composta por quatro aventuras realizadas 
em oito aulas, sendo a turma dividida em cinco grupos, cada um representando um personagem. Todos os participantes 
ajudaram a criar novas ideias para a resolução dos problemas. No encontro subsequente, utilizávamos o tempo de aula 
para discussões sobre as suas ideias. Desafios como, por exemplo, a utilização da dilatação térmica para destravar um 
baú ou a percepção de um raio laser passando por uma porta foram empregados para despertar a curiosidade a partir de 
relações com os conteúdos estudados na escola.

Foram analisadas, qualitativamente, ações que puderam ser consideradas como atitudes transdisciplinares nos 
alunos, como a solidariedade, a cooperação, o entendimento complexo, entre outras (MACHADO, 2015). Essas ações 
foram descritas em um diário, conforme acompanhávamos a turma, registrando possíveis movimentos relacionados à 
transdisciplinaridade. As anotações e entrevista (coletiva e gravada) com os estudantes participantes originaram nosso 
corpus de análise, tratado pela Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES;GALIAZZI, 2007). Esse método se 
propõe a analisar as ideias contidas no corpus por meio da desconstrução dos textos originais em unidades de sentido 
que, posteriormente, são categorizadas conforme ideias semelhantes, permitindo a construção de metatextos. Sabendo 
que pesquisas qualitativas podem gerar inúmeras interpretações a partir das preconcepções do pesquisador, a ATD 
busca emergências de ideias a partir de um intenso estudo do material analisado, possibilitando ao pesquisador uma 
impregnação com as ideias do corpus (MORAES; GALIAZZI, 2007).

Análise de dados e resultados alcançados
O CRP foi baseado nas propostas transdisciplinares para que capacidades de reflexão e diálogo pudessem ser 

construídas pelos alunos. A partir da análise, pudemos chegar às seguintes categorias: a problematização incentivando, 
despertando a criatividade e a curiosidade; papéis importantes para todos os personagens; o papel das dicas e a intuição 
como teste no surgimento da incerteza, despertando o pensamento complexo; a evolução de ideias: do senso comum 
ao crítico a partir de reflexões; a cooperação no auxílio à convivênciae nas soluções dos problemas; espontaneidade no 
surgimento de ideias ao longo da atividade. A partir dessas categorias, percebemos que um problema, ao ser proposto, 
desperta a curiosidade dos alunos e sua criatividade para resolvê-lo. Como a atividade foi de caráter cooperativo, todos 
possuíram papéis importantes e ampliaram seu convívio social: “Será que a gente deveria entrar na empresa? Não sei não... 
vamos conversar e entrar em um consenso!” (Fala de participantes). Ao longo da atividade, pudemos notar ideias emergindo 
naturalmente e uma maior profundidade em suas reflexões após perceberam a complexidade dos problemas. Assim, esse 
tipo de atividade parece ser decisivo para o estímulo à cooperação entre os alunos, fazendo-os sentirem-se agentes de seu 
aprendizado, mais solidários, reflexivos e preocupados em solucionar os problemas que enfrentamos na vida.

Palavras-chave: Lúdico na educação. Transdisciplinaridade. Roleplaying Games.
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A IMPORTÂNCIA DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO 
ENSINO MÉDIO

Jaqueline De Bortoli1

Mariano Rodrigues2

Introdução
A Iniciação Científica é uma ferramenta essencial para um primeiro contato dos adolescentes do Ensino Médio 

com a pesquisa (ARRUDA, 2017). É nela que os alunos são capazes de desenvolver e vivenciar experiências ligadas a um 
projeto de pesquisa, com auxílio e orientação de um professor (SIMÃO et. al, 1996). A partir dessa ferramenta, é possível 
a construção de ideias e opiniões a partir do trabalho realizado, melhorando a capacidade de liderança e habilidade das 
relações pessoais (PIRES, 2002; FIOR, 2003). 

O Programa de Iniciação em Ciências, Matemática, Engenharias, Tecnologias Criativas e Letras – PICMEL/
FAPERGS/CAPES surgiu como uma alternativa para que alunos do Ensino Médio de Escolas Públicas pudessem 
conhecer e estudar cientificamente sobre a análise e a qualidade da água no meio rural na região do Vale do Taquari-RS.

O presente trabalho objetivou averiguar os conhecimentos prévios das alunas bolsistas sobre o tema água em 
relação ao conhecimento construído ao longo do programa.

Desenvolvimento
O estudo desenvolvido com as três alunas do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco 

estava vinculado a um projeto de pesquisa iniciado no ano de 2013, que objetivou avaliar a sustentabilidade ambiental das 
propriedades produtoras de leite do Vale do Taquari por meio de parâmetros sugeridos na literatura científica (FERRAZ, 
2003; VERONA, 2008; REMPEL et al., 2012; FERREIRA et al., 2012; CRUZ, 2013).

Antes de iniciar as atividades de campo, foi necessário averiguar os conhecimentos adquiridos na Educação Básica 
sobre a temática água. Dessa forma, cada bolsista recebeu um questionário com nove perguntas envolvendo Iniciação 
Científica e Água: 1. importância das pesquisas; 2) função de um pesquisador e da iniciação científica; 3) importância da 
existência de um órgão de fomento/financiador; 4) conhece algum laboratório de Química; 5) importância da Química 
no cotidiano; 6) importância da análise da água; 7) já realizou algum procedimento de coleta de água; 8) que parâmetros 
de qualidade de água conhece ou já ouviu falar; 9) legislação referente à água. Essas questões foram aplicadas no início e 
término da bolsa, aproximadamente um ano depois. Em seguida, foi realizada análise das respostas e em outro momento 
a discussão sobre as perguntas abordadas no questionário. 

Resultados e discussão
A metodologia proposta comprovou que as bolsistas concordam que a iniciação científica é de extrema importância 

a fim de se ter maiores “detalhes científicos no que desejamos estudar ou aprofundar os conhecimentos”, ou “elas que 
permitem estarmos em constante evolução”, descrevem as alunas na pergunta número um. A questão número dois 
ficou sem resposta, pois não houve conhecimento sobre quem é o pesquisador; uma das alunas escreveu o seguinte: “é 
quem desenvolve a pesquisa”. A questão número três, relacionada ao órgão de fomento, todas argumentam que este é 
responsável por incentivar as pesquisas desenvolvidas. Na questão quatro todas assinalam a opção “sim” sobre conhecer 
um laboratório de Química e descrevem inúmeras importâncias dela no cotidiano.

Ao descrever sobre a temática Água, constatou-se que todas consideram importante analisar a qualidade da água, 
pois a mesma está relacionada a doenças. Porém, nenhuma delas já havia coletado água e desconhecem parâmetros de 
qualidade de água e legislações referentes à mesma. 

1 Universidade Federal de Pelotas, Instituição, Licenciada em Ciências Biológicas, Mestra em Ambiente e Desenvolvimento. Email: 
jbortoli@universo.univates.bre-mail.

2 Centro Universitário UNIVATES, Químico Industrial e Licenciado, Mestre em Biotecnologia, Docente dos Cursos Técnicos em 
Química e Alimentos - Univates, Docente em Química do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. Email: mariano@univates.br
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Nesse primeiro momento, percebe-se a importância da Educação Básica no processo ensino-aprendizagem, desde 
a ideia conceitual até a sua prática. Para aliar conceitos de iniciação científica, pesquisa, pesquisador a um tema água, 
por exemplo, é preciso que os alunos tenham conhecimentos prévios e ideias sobre o assunto desejado. Por isso, muitos 
chegam à Instituição de Ensino Superior sem noção do que é pesquisar, importância e muitas vezes sem estímulo de qual 
curso querem seguir. Por outro viés, se pararmos para pensar: quantos alunos talentosos ficam para trás no Ensino Médio 
por não se falar em pesquisa, em ciência, em iniciação científica?

Ao final do período da bolsa, novamente o questionário foi aplicado, analisado e houve discussão sobre as mesmas 
perguntas. Todas elas foram respondidas e as alunas relatam a importância e o quanto foi válida essa oportunidade no 
Ensino Médio de estarem próximas do mundo científico, podendo se autoconhecer e vivenciar novos conhecimentos na 
Instituição de Ensino Superior, que muitas vezes parece ser algo longe de sua realidade. 

Além disso, percebeu-se uma mudança na postura das alunas em sala de aula, tornando-se críticas e com maior 
autonomia. O projeto incentivou-as a participar de duas Feiras de Ciência em nível estadual, obtendo a primeira e a 
segunda colocação.

Considerações finais
Realizar atividades de iniciação científica no Ensino Médio foi importante, pois além de despertar interesse pelos 

conteúdos químicos associando a teoria e a prática, as alunas puderam conhecer a realidade de abastecimento de água no 
meio rural, analisar amostras de água e comparar os resultados com as legislações vigentes consultadas.

Palavras-chave: Água. Iniciação científica. Educação.
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COMPARTILHANDO HISTÓRIAS, EXPERIÊNCIAS E 
MEMÓRIAS DE SUJEITOS SURDOS

Alini Mariot1

Introdução
A presente pesquisa se concentrou em fazer uma análise sobre o ensino da língua de sinais em Criciúma-Santa 

Catarina, percebendo as transformações na metodologia de ensino a partir das memórias e vivências de surdos ao longo 
do tempo. Em Criciúma-Santa Catarina, onde foi desenvolvida esta pesquisa, se encontra uma maior parte de pessoas 
ouvintes, que desconhece os verdadeiros significados da comunidade surda, a qual, muitas vezes, se encontra à margem 
das questões sociais, culturais e educacionais, não sendo vista pela sociedade por suas potencialidades, mas por suas 
limitações impostas por sua condição.

Desenvolvimento 
Por se tratar de um campo vasto para a pesquisa, delimitamos os sujeitos que responderam à entrevista, sendo dois 

sujeitos surdos escolhidos para representação neste artigo, ambos já formados em nível superior.
As entrevistas com dois participantes foram realizadas em vídeos com a língua de sinais – Libras e depois traduzidos 

para a língua portuguesa. A escolha dos sujeitos se deu devido a uma maior proximidade da autora com esses sujeitos e 
também devido ao grande exemplo que cada um deles deixou e ainda deixa na Comunidade Surda de Criciúma-Santa 
Catarina. Partimos pelo período de 1880, quando a utilização de qualquer tipo de Língua de Sinais foi proibida, mas 
mesmo assim muitos dos surdos continuavam a manter sua comunicação por meio de sinais, de forma escondida, entre 
as comunidades sociais (LODI, 2005). Os alunos surdos mais novos eram afastados dos mais velhos, para que esses não 
se deixassem contaminar pela cultura surda e pela Língua de Sinais (SKLIAR, 2011). Sendo os professores surdos quase 
totalmente substituídos por professores ouvintes, que desconheciam o idioma visual e montaram novas estratégias de 
ensino (SACKS, 1989).

Para explicar a deliberação do Congresso, não houve argumentos, pois o processo pedagógico estava alcançando 
seus objetivos e não precisava de modificações. Apenas levantamos questões para saber as razões que foram geradas ao 
longo da história da humanidade que concediam às pessoas ouvintes o poder de decidir pela educação dos surdos. Para 
Skliar (1997, p. 50 apud QUADROS, 2006), os entendimentos desse ponto estavam vinculados a questões filosóficas, 
políticas e religiosas. Admite-se que, além dos questionamentos levantados por Skliar (2011), o Congresso pode ser 
averiguado pelo modelo de homem-máquina da ciência moderna.

Perante os resultados negativos do oralismo, segundo Lacerda (1998), desenvolveu-se outra filosofia educacional, 
denominada Comunicação Total, nos meados de 1980, tendo como principal objetivo a comunicação do surdo com os 
ouvintes e também com outros surdos. A partir desse momento, a oralização não é mais meta principal, mas apenas 
um dos recursos a mais para ser utilizado. Nessa proposta, os sinais passam novamente a serem utilizados, mas sem o 
reconhecimento de uma língua, a estrutura gramatical totalmente diferenciada dos moldes da língua oral, com sintaxe 
e morfologia totalmente artificiais (LODI, 2005). As línguas orais, o Francês e Inglês, eram traduzidas de forma literal 
para os sinais, ao invés de expressarem as ideias que se desejava (SACKS, 1989). A fala e a leitura labial eram utilizadas 
concomitantemente ao uso de sinais (LODI, 2005).

Na década de noventa foi quando a educação de surdos começou a ser pensada em uma perspectiva multicultural, 
sendo pautada pelas diferenças, as quais consolidaram a Identidade surda, surgindo o bilinguismo, metodologia que se 
utiliza da língua de sinais como primeira língua para o surdo e português escrito como segunda língua, respeitando a 
cultura dos mesmos.

Mais à frente, houve a aprovação do Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 
Federal 10.436 de 24 de abril de 2002, a qual reconhece a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como a língua oficial 
da comunidade surda brasileira (BRASIL, 2005; 2002).

1 Universidade Federal do Rio Grande – FURG, alinimariot@hotmail.com
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Para entender o verdadeiro foco da pesquisa, precisamos entender as correntes de ensino por que os surdos 
entrevistados passaram. Damos início por Eduardo Scheffer Puziski, que inicia nos contando sobre como ocorreu o seu 
processo de aprendizagem e se o mesmo foi em língua de sinais ou oralização: Eu aprendi LIBRAS que comecei 3 anos 
de idade e depois aprendi português para escrever e ler, também aprendi falar como oralismo. Eu uso comunicar duas 
línguas como comunicação total. E até hoje, uso mesmo... Mas uso mais Língua de Sinais (PUZISKI, 2015).

Percebemos que o entrevistado transita em dois métodos de ensino, o uso da língua de sinais e o oralismo, o qual 
denominamos como Comunicação Total, filosofia que surgiu em 1968, que utiliza todas as formas de comunicação 
possíveis na educação dos surdos, acreditando-se que a comunicação, e não apenas a língua, deve ser privilegiada. 
Conforme Goldfield (1997), a partir da década de setenta, percebeu-se que a língua de sinais deveria ser utilizada 
independentemente da língua oral.

Silvia, nossa segunda entrevistada, expõe em seus relatos a forma como foi alfabetizada através do método da 
oralidade que, segundo Skliar (2011), para facilitar o projeto geral de alfabetização, eliminando um fator de desvio 
linguístico, as ciências humanas e pedagógicas preferiram o oralismo, porque respeitava a concepção filosófica de 
Aristóteles, segundo o qual o mundo de ideias, abstrações e da razão é representado pela palavra, o mundo do concreto 
e do material é pelos sinais. Somente mais tarde, quando a mesma se encontrava no ensino médio, teve contato com a 
Libras: Depois no meu ensino médio comecei a aprender Libras com o professor Rodrigo Rosso, agora sim começamos 
a aprender Libras a participar da associação e aprendi muito rápido (VITALE, 2015).

Percebemos o quanto o contato com outros surdos é de extrema importância para haver um aprendizado eficaz e 
uma valorização da cultura, pois quando os surdos se identificam com a comunidade surda, se motivam mais a valorizar 
a sua condição cultural, a ter mais orgulho e autoconfiança na sua construção de identidade. Ingressando em uma relação 
intercultural, iniciando um caminho no qual são respeitados como sujeitos “diferentes” e não como “deficientes” (PINTO, 
2001).

Silvia ainda reforça seu discurso relatando: Depois que me formei na faculdade, comecei a trabalhar na Rede 
Municipal, também ministro curso de Libras à noite, trabalho como instrutora de Libras, ensino Libras para os surdos 
e também palavras em português, os significados, explico muito aos surdos porque os mesmos precisam fazer a relação 
saber a Libras e escrever português, sabendo seus significados (VITALE, 2015).

Nos dias de hoje, Silvia utiliza o método do bilinguismo para promover ensino de seus alunos surdos, como 
relatou em sua fala acima. Essa metodologia propõe que o surdo comunique-se fluentemente na sua língua materna 
(língua de sinais) e na língua oficial de seu país a escrita e leitura do português, pois o desenvolvimento cognitivo, afetivo, 
sociocultural e acadêmico das crianças surdas não depende necessariamente de audição, mas sim do desenvolvimento 
espontâneo da sua língua, o que facilita o processo de aprendizagem.

De acordo com Lacerda (2000), o bilinguismo tem por objetivo apresentar, o mais cedo possível, a língua de 
sinais à criança surda, pois esta obtenção favorecerá o desenvolvimento repleto e completo de linguagem ao surdo e, 
consequentemente, um desenvolvimento pleno. 

Considerações finais
Após realizar uma análise sobre questões concernentes aos modelos de ensino destinados aos surdos e tomar 

conhecimento das experiências através de suas memórias a respeito de todas essas questões, concluímos que os 
entrevistados passaram por diversas fases e até os dias de hoje são assombrados pelo oralismo. Refleti neste trabalho, 
no momento em que estava entrevistando os surdos, que o surdo que for somente sinalizado precisará sempre de um 
intérprete para participar do mundo ouvinte, fazendo-se necessário pensarmos em novas estratégias. Mostramos, através 
das memórias dos entrevistados, o quanto superaram barreiras para alcançarem seus objetivos e conquistaram seu lugar 
na sociedade. Para finalizarmos, Eduardo se formou em duas faculdades, sendo uma sem ter intérprete, e hoje mostra 
resultados positivos: “Hoje meu trabalho é professor de Libras para escola particular e também auxiliar de RH como 
empresa da cooperativa em Blumenau”. Silvia nos mostra que, mesmo sendo ensinada através da oralidade, percebemos o 
quanto seu trabalho é inovador, de extrema dedicação de uma profissional que realmente sabe a melhor forma de passar 
o conhecimento.

Palavras-chave: Surdo. Libras. Memória. Ensino. Métodos.
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DA MEDIAÇÃO E APRENDIZAGEM EM UM ESPAÇO NÃO 
ESCOLAR

José Alberto Romaña Díaz1

Angélica Vier Munhoz2

Mas, qual é o grau de paixão que se necessita ter com o problema, para que aceitemos ficar, por um longo tempo, 
estudando e pensando sobre ele? Para que aceitemos expor nossas produções, assumindo também os riscos de 
suas/nossas fragilidades? (CORAZZA, 2007, p. 108-109).

O seguinte trabalho é um recorte da minha pesquisa de mestrado em Ensino (PPGE UNIVATES), na linha de 
pesquisa Formação de Professores, Estudo do Currículo e Avaliação. Expor esta produção faz parte da grande paixão que 
está crescendo em mim por este tema, o qual me permite envolver uma grande parte do meu tempo, assim como aceitar 
as fragilidades de uma investigação que está iniciando. Tal pesquisa também está em harmonia com a minha participação 
no Grupo de pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates), que busca investigar as especificidades 
curriculares em espaços escolares e não escolares e suas relações e cruzamentos com os movimentos escolarizados e 
não escolarizados. A minha atuação no grupo me fez perceber de maneira mais ampla as concepções de currículo, as 
diferentes configurações curriculares, os modos como se constitui o currículo em determinados espaços escolares e não 
escolares e as possibilidades de criação de outras maneiras de pensar o currículo. A aproximação com os autores do 
pensamento pós-nietzschiano da diferença, estudados pelo Grupo de pesquisa CEM, tais como Gilles Deleuze, Michel 
Foucault e Roland Barthes, me ajudaram a compreender os marcadores sociais, políticos e econômicos que operam na 
constituição de um currículo.

A minha avizinhação mais intensiva com um dos espaços não escolares – Museu de Arte do Rio (MAR) – ocorreu 
por meio de uma residência pedagógica, cuja finalidade foi a de conhecer e habitar o espaço, assim como vivenciar o 
cotidiano do museu, ou seja, mergulhar no MAR. A vivência de tal prática se deu em maio de 2016, por um grupo de 
pesquisadores e bolsistas do Grupo CEM. Tal vivência permitiu submergirmos nos quatro eixos temáticos do acervo: 
Vejo o Rio de Janeiro, Guardar para lembrar, Meu corpo no Museu, Práticas artísticas contemporâneas. Além do mais, foi 
possível constatar um desejo de articulação, física e simbólica, entre temas que atingem os campos educacional e artístico, 
sendo tal intento evidenciado pela posição de relevância ocupada pelo programa de educação no MAR:

O programa de educação compreende-se, pois, como um lugar propositor de situações e relações. Um território 
poroso, cujas relações se constroem nas especificidades, interesses e desejos de reconhecimento e articulação de 
cada indivíduo. Essa condição implica a possibilidade de desenvolver, seja na pesquisa e envolvimento com o 
acervo, seja na mediação, cursos e atividades práticas, ambientes de experiência que proponham um contexto 
alargado de convite ao engajamento pessoal de cada participante – criança, jovem ou adulto – com a arte e a 
cultura visual (MELO, 2016, p. 17).

Diante disso, o foco dessa investigação está em torno das formações educativas realizadas pelos mediadores/
educadores3 do MAR com o seu público visitante e, sobretudo, com os Professores de escolas do Rio de Janeiro, o que 
constituiria no seguinte problema de pesquisa da dissertação de mestrado, que pretendo desenvolver junto ao Grupo de 
pesquisa Currículo, Espaço, Movimento: de que modo são realizados os processos de mediação e aprendizagem junto ao 
MAR, enquanto um museu escola?

1 Bolsista PROSUP/CAPES, Mestrando do PPGEnsinoUNIVATES. jose.diaz@univates.br
2 Doutora, Coordenadora do grupo de pesquisa CEM/CNPq/UNIVATES. angelicavmunhoz@gmail.com
3 Desta forma são nomeadas no MAR as pessoas que geralmente em outros espaços de arte são conhecidas como mediadores.
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Ao estudar os processos de mediação e de aprendizagem em meio à arte, busca-se compreender o que o MAR 
estabelece como seu horizonte: “Uma escola que tem um museu e, ao mesmo tempo, um museu que tem uma escola: 
integração entre arte e educação”4. Essa articulação encontra-se manifesta no trabalho dos educadores do museu. Nesse 
sentido, interessa-me analisar as práticas dos sentidos, produzidas por meio da arte e da educação, ponto de partida para 
problematizar os modos como hoje é habitualmente entendida a mediação em espaços não escolares. Nessa linha de 
pensamento, a “mediação (eis no que ela se propõe diferente da monitoria) quer propiciar o diálogo, a troca, a participação, 
entre tantas formas de se engajar o público – as inúmeras figuras do encontro” (HONORATO, 2013, p.1050). Já Mörsch 
(2016, p. 2), em relação à mediação, aponta que

A mediação e educação em museus representam a prática de convidar os diferentes públicos a usarem a arte e 
suas instituições para promoverem processos educativos através de sua análise e exploração, sua desconstrução 
e, talvez, mudança; e para provocar formas de desenvolver estes processos em outros contextos. 

Este convite a desconstruir e provocar outros modos de compreender os processos de aprendizagem, para além da 
simples recognição, parece estar muito presente nas práticas pedagógicas do MAR. Ao abordar a aprendizagem a partir 
da invenção de problemas e da criação de conceitos, Gilles Deleuze (2006, p.39) vai afirmar que “a aprendizagem não 
se faz na relação da representação com a ação (como reprodução do Mesmo), mas na relação do signo com a resposta 
(como encontro com o Outro)”. Esse movimento que dá origem ao pensar e, portanto, ao aprender pelos signos, pelos 
acontecimentos, pela experiência, enquanto elaboração de problemas e invenção de suas soluções, é o mote por meio do 
qual se busca investigar os processos de mediação e aprendizagem no Museu de Arte do Rio.

Tendo como objetivo central desta investigação compreender as relações entre a mediação e a aprendizagem no 
Museu de Arte do Rio, será tomada, como procedimento metodológico, a cartografia, tal como é proposta pela filosofia 
de Gilles Deleuze e Felix Guattari. A escolha pela cartografia sustenta-se no fato de que as diferentes estratégias não 
estão definidas a priori, mas vão sendo construídas a partir das necessidades identificadas no interior do processo, na 
medida em que o estudo se desenvolve. Nesse sentido, a pesquisa e as anotações a ela correlatas podem ser pensadas como 
estratégias cartográficas.

No procedimento cartográfico, o pesquisador aproxima-se do campo empírico por meio de diferentes estratégias 
metodológicas, como análise de documentos, observações, entrevistas e registros de diários de bordo. Dessa forma, para 
o acompanhamento dos processos pedagógicos no MAR, será realizada a análise dos materiais educativos do referido 
espaço de Arte, observações e registros em diários de bordo, realizados durante os programas de formação do museu, 
entrevistas semiestruturadas com responsáveis do programa educativo do MAR e com diferentes atores participantes 
nos programas na Escola do Olhar, visando a um mapeamento dos modos como as articulações entre mediação e 
aprendizagem vêm sendo pensadas. Embora a presente investigação ainda se encontre em fase inicial, acredita-se que 
compreender as relações de aprendizagem, efetuadas por meio dos processos de mediação promovidos pelos educadores 
do MAR, poderá servir para o aprofundamento da questão de como a aprendizagem e a mediação vêm sendo pensadas 
em um espaço não escolar. Dessa vivência e de suas possíveis relações com as questões abordadas, vem desenvolvendo-se 
a referente pesquisa.

Palavras-chave: Aprendizagem. Mediação. Museu.
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EXPLORANDO O TEMA SALÁRIO NO ENSINO MÉDIO

Clarissa de Assis Olgin1

Valmir Ninow2

Este artigo é um recorte da pesquisa “Educação Financeira na Escola”, que vem sendo desenvolvida no Programa 
de Pós-Graduação de Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIM), na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 
cujo objetivo foi investigar o tema Salário para o desenvolvimento de atividades didáticas aplicáveis no currículo de 
Matemática do Ensino Médio.

Essa investigação seguiu os pressupostos da pesquisa qualitativa que, segundo D’Ambrósio (2004), tem como 
foco entender e interpretar dados e discursos, mesmo quando envolve um grupo de participantes. Optou-se por essa 
abordagem porque permite realizar uma análise detalhada da situação pesquisada, possibilitando conhecer e entender as 
circunstâncias particulares em que o objeto do estudo se insere.

Este trabalho foi desenvolvido em três etapas. A primeira, desenvolvida através de reuniões quinzenais de estudo, em 
torno dos conceitos que envolvem o tema Salário e sua utilização na vida moderna, caracterizando-se como uma revisão 
bibliográfica em livros, revistas, anais de congressos da área de Educação Matemática. A segunda etapa foi à pesquisa 
e análise de atividades didáticas aliando o tema em estudo aos conteúdos matemáticos e, também, o desenvolvimento 
de atividades didáticas para o Ensino Médio. A terceira etapa foi à aplicação de um experimento com as atividades 
elaboradas no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, no município de Farroupilha, com 12 alunos do 1º ano Ensino Médio, 
durante 8 h/a. Após a aplicação do experimento realizou-se a análise dos dados coletados.

Entende-se que nos dias atuais se faz necessário um currículo de Matemática que dê significado ao conhecimento 
escolar, permitindo aos alunos trabalhar com problemas/situações que viabilizem compreender a realidade econômica, 
social, cultural, política e natural do meio em que vivem. Sendo importante selecionar temas relevantes que façam 
parte do cotidiano e que proporcionem o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos (AZCÁRATE, 1997). Uma 
possibilidade de desenvolver os conteúdos matemáticos aliados a temáticas é explorando a temática Político-Social3, pois 
trata de assuntos relevantes à formação dos alunos como sujeitos críticos, reflexivos e comprometidos com a sociedade. 
Através dela, é possível trabalhar questões relacionadas à realidade, aos interesses dos alunos, aos direitos e deveres do 
cidadão, permitindo que a Matemática auxilie no desenvolvimento de habilidades relacionadas à resolução de problemas 
advindos da sociedade (OLGIN, 2015).

Segundo Moraes et al. (2008), a compreensão do conhecimento matemático pode estar relacionado às questões 
políticas e sociais importantes para compreensão crítica da realidade, oportunizando uma Educação para vida, podendo 
desenvolver sujeitos com competências técnicas e comprometidos com as mudanças sociais que ocorrem na sociedade.

Desenvolver o assunto Salário possibilita conhecer as questões trabalhistas, os direitos e deveres do trabalhador 
e empregador, os cálculos das vantagens e descontos no contracheque, entre outros. Ainda, a partir da pesquisa de 
Skovsmose (2006) sobre Educação Matemática Crítica, entende-se que desenvolver o tema Salário no Currículo de 
Matemática do Ensino Médio pode possibilitar aos alunos vislumbrar a aplicação dos conteúdos matemáticos em 
situações relacionadas ao mundo do trabalho, viabilizando a discussão de um assunto relevante para a formação de um 
cidadão crítico e reflexivo. Skovsmose (2006) também menciona a função da Matemática de “formatar a sociedade”, já 
que apresenta um vasto campo de aplicações. Assim, não apresentar a funcionalidade dessa área aos estudantes pode 
trazer consequências, como não poder tomar uma decisão, pela falta de compreensão da linguagem da Matemática 
relacionada às questões econômicas, políticas e sociais. 

1 Doutora em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Luterana do Brasil, clarissa_olgin@yahoo.com.br.
2 Universidade Luterana do Brasil, Doutorando em Ensino de Ciências e Matemática, vninow@gmail.com.
3 Neste trabalho, a temática Político-Social representa um conjunto de temas, que permitem desenvolver questões políticas e 

sociais no Currículo de Matemática do Ensino Médio. 



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 235SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Para explorar o tema Salário e os conteúdos de Matemática, desenvolveu-se uma sequência didática com atividades 
que buscam oportunizar o desenvolvimento de questões trabalhistas no Currículo de Matemática. A sequência proposta 
foi organizada em cinco momentos, conforme a Figura 1.
Figura 1 – Quadro da sequência didática com o tema Salário.

Momentos Atividade Objetivo Conteúdo

1° Momento Conhecendo os proventos da 
folha de pagamento

Aplicar e revisar os conhecimentos de Matemática 
Financeira em cálculos trabalhistas.

Matemática 
Financeira

2° Momento Conhecendo os descontos da 
folha de pagamento

Aplicar e revisar os conhecimentos de Matemática 
Financeira em cálculos trabalhistas.

3° Momento Calculando o contracheque
Aplicar e revisar os conhecimentos de Matemática 
Financeira em cálculos trabalhistas e na relação salário 
e consumo.

5° Momento Calculando uma folha de 
pagamento

Aplicar os conhecimentos de Matemática Financeira, 
utilizando uma planilha eletrônica como recurso 
facilitador nos cálculos.

Fonte: retirado de Olgin (2015).
Um exemplo de atividade envolvendo o tema Salário é “Calculando o contracheque”, no qual se solicita ao aluno 

que: complete o contracheque (Figura 2), determinando os valores das horas extras (HE), periculosidade, vale-transporte 
(44 vales de R$ 3,70), base p/ INSS, INSS, base p/ IRRF, IRRF, base p/ FGTS e Depósito do FGTS.
Figura 2 – Exemplo de contracheque utilizado na sequência didática.

CONTRACHEQUE
NOME DO EMPREGADOR: SERRALHERIA CLAVA LTDA CGC/CNPJ: 88.662.000/0001-05
NOME DO FUNCIONÁRIO: NADIR MEGNOW N° CARTEIRA DE TRABALHO: 9006/0003
CARGO OU FUNÇÃO: SERRALHEIRO DEPARTAMENTO: MONTADOR
BANCO/AGÊNCIA: BANCO RENDE MAIS MÊS/ANO: SETEMBRO/2016
CÓDIGO HISTÓRICO REFERÊNCIA VANTAGENS DESCONTOS
023 SALÁRIO 220h 2342,90

039 HORAS EXTRAS 50% 
DIURNAS 4 h

067 DSR S/ HORAS EXTRAS
017 PERICULOSIDADE 30%
147 VALE-TRANSPORTE
801 INSS
526 IRRF
BASE P/ INSS BASE P/ CÁLCULO DO IRRF TOTAIS DE 

VENCIMENTOS
TOTAIS 
DESCONTOS

BASE P/ FGTS DEPÓSITO FGTS LÍQUIDO A RECEBER

Fonte: adaptado de Olgin (2015).
Nessa atividade, os alunos, a partir dos conceitos/definições apresentados pelo professor e após reflexões e discussões 

dos mesmos com os alunos, deram início a resolução de cada elemento contido na folha de contracheque. Com relação 
a atividade relacionada as horas extras, os estudantes não apresentaram dificuldades, apenas questionaram o professor 
com relação ao arredondamento das casas decimais. Após breve retomada desses conceitos, ficou definido que seria feito 
o arredondamento para duas casas decimais. 

Já na atividade do descanso semanal remunerado (DSR) sem horas extras alguns alunos não conseguiram realizar a 
atividade num primeiro momento. Em vez de utilizarem o valor do salário do mês ou o valor hora do funcionário, usaram 
o valor encontrado no cálculo das horas extras da atividade anterior. Confundindo, assim, o cálculo do descanso semanal 
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remunerado sem horas extras com o cálculo do DSR com horas extras. Novamente foram retomados e discutidos os 
conceitos envolvendo os referidos cálculos, após essa retomada os estudantes realizaram de forma correta essa atividade. 

Nas atividades envolvendo periculosidade e vale-transporte, os alunos não apresentaram dificuldades, conseguindo 
realizar os cálculos de forma correta. Com relação a periculosidade ocorreram muitos questionamentos sobre quais as 
atividades trabalhistas se enquadram nesse perfil e quem faz o monitoramento das empresas para assegurar esse direito 
aos trabalhadores que desempenham funções de risco.

Com relação ao cálculo do INSS, primeiramente foi necessário a retomada desse conceito, pois os estudantes 
apresentaram dúvidas e curiosidades sobre o tema, principalmente os relacionados à aposentadoria. Após discussões e 
esclarecimentos os estudantes realizaram os cálculos necessários. Nos cálculos envolvendo o INSS tiveram alunos que 
não utilizaram o percentual de desconto adequado, mas após a intervenção do professor os mesmos foram refeitos.

Durante a realização dos cálculos do IRRF e FGTS ocorreram questionamentos e discussões sobre esses temas, os 
quais destaca-se os relacionados ao que acontece com as pessoas que não fazem a declaração de imposto de renda e o que 
acontece com as que sonegam os impostos e se o FGTS é um desconto no salário do funcionário. Assim, foi necessário 
a retomada e aprofundamento desses assuntos para dar fechamento a atividade e esclarecer as dúvidas dos estudantes.

Portanto, entende-se que o tema Salário pode ser um recurso a ser utilizado pelo professor de Matemática do 
Ensino Médio, visto que permite explorar os conteúdos matemáticos relacionados ao tema. Desenvolver este tema 
possibilitou aos alunos conhecerem aspectos referentes às questões trabalhistas de forma a permitir que sejam capazes de 
se posicionar criticamente frente a situações envolvendo este assunto, bem como, desenvolver tópicos relacionados aos 
conteúdos de Matemática Financeira, viabilizando aos alunos revisar ou aprofundar seus conhecimentos.

Palavras-chave: Ensino Médio. Tema Salário. Atividades Didáticas.
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RELATOS DE UMA OFICINA DESENVOLVIDA SOBRE 
O ESTUDO DOS ALIMENTOS PARA UM CONSUMO 

CONSCIENTE - PIBID QUÍMICA/UFPEL

Jhonatas Nunes1

Karla S. Terra2

Vitória Schiavon3

Bruno Pastoriza4

O presente trabalho foi desenvolvido pelo grupo do PIBID-Química da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
e tem como objetivo relatar as ações desenvolvidas em uma oficina, cuja proposta foi promover aos alunos da Escola 
Básica uma compreensão a respeito de um consumo consciente de alimentos e problematizar se, de fato, eles sabem o que 
estão consumindo. No presente trabalho, vamos relatar o desenvolvimento e resultados obtidos a partir dessa oficina. A 
atividade teve como ponto de partida buscar a realidade dos alunos a partir daquilo que eles consomem no seu dia a dia e 
problematizar o consumo de alimentos. Para isso, a oficina foi realizada em três momentos: i) uma análise sensorial; ii) a 
simulação de compras; e iii) a análise dos valores nutricionais dos rótulos. A oficina foi desenvolvida durante três manhãs, 
não consecutivas, na Escola Estadual Professora Sylvia Mello, localizada na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

Desenvolvimento
Atividade da Análise Sensorial: No primeiro dia da oficina nos apresentamos para os estudantes da Escola 

Estadual Professora Sylvia Mello das turmas denominadas de A e B, correspondentes ao primeiro ano do ensino médio, 
e conversamos sobre como seria desenvolvida a atividade. Falamos sobre o que era uma análise sensorial, se eles sabiam o 
que era ou haviam ouvido falar. Havia 24 discentes participantes, que foram divididos em dois grupos de doze pessoas. Um 
grupo foi encaminhado para a análise sensorial visual e o outro para a análise sensorial gustativa olfativa - atividades que 
integraram a análise sensorial afetiva. O grupo que foi para a análise sensorial gustativa e olfativa estava sendo aguardado 
por pibidianos, na sala reservada ao Pibid na escola. Os estudantes foram vendados e distribuídos em cinco mesas (dois 
por mesa), cada uma com dois pibidianos auxiliando no fornecimento das amostras e higienização do espaço. Um dos 
pibidianos ficou responsável por orientar a dupla de estudantes através da leitura de uma ficha, na qual os discentes tinham 
de escolher, cada um, a preferência justificada entre as amostras de alimentos fornecidas. A justificativa e a preferência 
eram anotadas pelo pibidiano que fez a leitura da ficha. Para a análise sensorial visual, os pibidianos organizaram os 
produtos que, durante a construção teórica da oficina, foram identificados, em diferentes estudos publicados em revistas 
científicas, como os mais consumidos na região e/ou no Brasil. Foram selecionados alimentos com preços populares, 
produtos com marcas renomadas de mercado, com grande visibilidade de marketing, de custo maior, produtos parecidos 
com valores nutritivos variados. O espaço em que essa análise foi realizada apresentava uma grande mesa no centro da 
sala com os alimentos expostos, tanto em sua embalagem original quanto em um recipiente. Os estudantes receberam 
uma ficha, na qual descreveram as características dos alimentos e anotavam suas preferências, após a análise visual. Após 
as duas etapas, a oficina foi parcialmente encerrada com os discentes e foram feitos encaminhamentos para o próximo 
dia de atividades, que ocorreu na semana seguinte.

Simulação de Compras: No segundo momento da atividade, realizada posteriormente à análise sensorial afetiva, 
solicitamos que os educandos, divididos em quatro grupos, elaborassem em uma planilha o seu cardápio diário, com a 
finalidade sabermos a descrição dos alimentos que costumam comer nas refeições:café da manhã, almoço, lanche da tarde 
e jantar. Posteriormente, cada grupo recebeu uma quantia de dinheiro fictício para simular uma ida ao supermercado 

1 Universidade Federal de Pelotas, Licenciatura em Química, jhone.umes@gmail.com
2 Universidade Federal de Pelotas, Licenciatura em Química, karla.mcn@hotmail.com
3 Universidade Federal de Pelotas, Licenciatura em Química,vitoriaschiavondasilva@gmail.com
4 Doutor em Educação em Ciências, Universidade Federal de Pelotas, bspastoriza@gmail.com
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para compra dos seus alimentos. Na sala do PIBID, montou-se um pequeno mercado, contendo alguns produtos. Ao 
decorrer da simulação os educandos notaram que não havia todos os produtos que eles citaram no cardápio, tendo 
então que fazer a substituição ou a exclusão de itens. Os grupos receberam diferentes quantias do dinheiro fictício. Os 
pibidianos nessa etapa realizaram o acompanhamento dos grupos de estudantes e coletaram informações como, por 
exemplo, quais seriam os critérios adotados pelos dois grupos com menor e maior valor, ou quais seriam os critérios na 
compra dos alimentos, dentre outros. Alguns grupos de educandos, no diálogo entre eles, durante o mercado e compras, 
decidiam quais alimentos seriam necessários para a alimentação das 4 refeições, levaram em consideração alguns fatores 
observados: alimentos essenciais, preço, quantidade de comida necessária para número específico de pessoas, quantidade 
que supra a questão apenas de uma determinada refeição, necessidade de opção entre elementos principais e acessórios, 
etc. Apenas dois estudantes de um dos quatro grupos observaram o rótulo e realizaram a leitura dos valores nutricionais, 
mas não sabiam explicar para que servia aquela tabela nutricional, Isso indica práticas pouco conscientes em relação à 
alimentação e escolha de alimentos. O grupo de estudantes que tinham maior poder de compra estabeleceu o critério de 
comprar o que eles individualmente gostam, sem se importar com o preço.

Atividade sobre o estudo dos rótulos: Iniciamos a terceira atividade discutindo com os educandos as etapas 
anteriores, objetivando saber quais as concepções e compreensões entre as etapas. Houve o questionamento se os 
estudantes analisam os rótulos antes de comprar, no que uma das estudantes respondeu que olhava o teor de sódio e 
vitaminas, mas a maioria respondeu que não olhava nos rótulos a parte da informação nutricional. Posteriormente foram 
discutidos com os educandos os rótulos dos dois tipos de arroz utilizados nas atividades (arroz integral e arroz branco) 
a partir de sua tabela nutricional. Seus valores foram reescritos numa tabela impressa em tamanho grande, mostrando a 
diferença entre eles em relação à constituição e as propriedades, bem como benefícios ou malefícios ao organismo e seus 
efeitos. Foram trabalhadas as informações sobre: data de validade, ingredientes, orgânicos e inorgânicos, as diferenças 
de gorduras vegetais, gordura animal e gordura trans, transgênicos, glúten, diet e light, alérgicos e intolerantes ao leite e 
glúten. Durante os questionamentos acerca da data de validade, os educandos afirmaram não verificar as informações na 
embalagem dos produtos, a mesma resposta foi obtida para os ingredientes dos rótulos. Conforme indicou o grupo de 
discentes, eles observam apenas a relação da qualidade e do preço. Tais respostas reforçam os estudos que indicam ser o 
prazo de validade e a composição nutricional (especificamente a quantidade de calorias) os itens consultados no rótulo 
(MACHADO et.al, 2008). Ao serem questionados sobre os diferentes tipos de gorduras, os educandos não souberam 
responder sobre as diferenças entre elas. Porém, a partir da explicação que realizamos, souberam indicar a mais saudável 
dentre as gorduras. No entanto, no que tange à discussão dos produtos transgênicos os educandos não souberam se 
manifestar sobre o tema. Dessa forma, explicamos o conceito de transgenia (baseado no desenvolvimento de organismos 
geneticamente modificados). Foram trabalhados exemplos para debater as vantagens e desvantagens. A legislação deve 
garantir através do rótulo o direito à informação e a escolha. Aproveitando a temática do rótulo, os educandos foram 
questionados sobre quais as diferenças apresentam os produtos diet em relação aos produtos light. Identificamos que eles 
conhecem os produtos e alguns relacionaram com o teor de açúcar ou gordura, mas não souberam apontar claramente a 
diferença entre os dois produtos. Na atividade posterior os estudantes receberam dois rótulos do mesmo produto, porém 
com propriedades nutricionais diferentes, a fim de que eles analisassem e apontassem as diferenças apresentadas nos 
rótulos das embalagens. Os educandos conseguiram identificar as diferenças entre os produtos e apresentaram durante 
diálogo as propriedades nutricionais identificadas. Ao longo da terceira e última etapa da oficina, cada um dos elementos 
conceituais e informações apresentadas nos rótulos, brevemente comentados aqui, foram discutidos com os alunos e 
explicados no nível da ação química, biológica e com base em documentos de legislação nutricional.

Considerações gerais e finais
As marcas e produtos conhecidos, usados no dia a dia e de melhor aspecto visual tiveram maior aceitação durante 

a escolha na análise visual. Entretanto, no processo da etapa de análise sensorial gustativa olfativa, foram considerados 
melhores alguns produtos não selecionados na etapa da análise visual, inclusive, muitos alunos ficaram surpreendidos 
pelas suas respostas. Quando perguntados sobre quais motivos que impulsionam a comprar um determinado produto, 
a maioria considerou como primeiro critério de escolha o preço, em segundo lugar a marca e o costume, e por último a 
preferência pessoal ou familiar. Na etapa de análise de rótulos a maioria dos educandos afirmou que não possuía o hábito 
de lê-los. Apenas uma estudante manifestou ter costume de ler as informações nutricionais. A atividade de análise de 
rótulo abriu um debate sobre os benefícios, malefícios e importância da alimentação a partir da leitura e compreensão 
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da tabela nutricional, na busca pelo consumo mais consciente. Muitos educandos apresentam resultados com pouca 
articulação de conteúdos de química e biologia, dificultando a compreensão da leitura dos rótulos, a composição química 
de alimentos fundamentais para o funcionamento do organismo humano. Percebemos que a oficina realizada teve êxito 
na problematização de um tema tão comum e tão pouco discutido nos espaços escolares: o consumo e as questões 
econômicas, sociais e nutricionais relativas à alimentação.

Palavras-chave: Alimentação. Consumo. Saúde.
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EXPERIENCIA DE AULA EN LA ASIGNATURA DE ÓPTICA 
CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FÍSICA DE 

SÉPTIMO SEMESTRE EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Daniel Felipe Ruiz1

Luis Portilla Salazar2

La comprobación experimental es la validación para cualquier teoría planteada. Cuando el trabajo en clase permite 
hacer la demostración, no solamente se corrobora lo planteado, sino que se despierta la confianza y el interés en el 
estudiante a cualquier nivel. En este sentido, la experiencia de clase se ha desarrollado en las aulas del laboratorio de la 
Universidad de Nariño en la asignatura de óptica, con estudiantes de séptimo semestre del programa de Física. 

El refuerzo en lo cognitivo es fundamental para superar etapas y acelerar el proceso de aprendizaje, y el contraste 
de la teoría con la parte experimental es lo más importante cuando se trata de reforzar el conocimiento, más cuando se 
lleva a cabo experimentos de demostración insitu, ya que la demostración anima al estudiante y refuerza la confianza en 
la teoría; también sobran los supuestos y confirman los resultados que siempre se han esperado.

La expectativa frente al desarrollo de la experimentación despierta el interés, motiva al estudiante y prepara para que 
el nuevo conocimiento tenga mayor acogida y de inmediato apropie lo aprendido como aprendizaje significativo; además, 
es preciso afirmar que el aprendizaje de las ciencias se debe organizar en función de su complejidad fenomenológica, lo 
que supone que en física se debe empezar por los conceptos básicos (RODRIGUEZ, 2008, p.39), para luego mostrar la 
fenomenología tal como lo presenta la naturaleza.

En lo que corresponde al caso a plantear la interferencia utilizando el interferómetro de Michelson , resulta 
muy interesante como cualquier otro caso, pero en este tiene la particularidad de poder hacer dos experimentos: la 
interferencia como tal y el corrimiento del patrón de interferencia como lo indicaba la teoría en el experimento de 
Michelson y Morley, demostración que se realizó con un equipo diseñado y construido por estudiantes del programa 
de física. Como el aparato permite corroborar de inmediato el resultado transcendental para la física de la no existencia 
del éter, asunto de robusta epistemología de la física moderna a comienzos del siglo XX, permite al estudiante reforzar y 
apropiarse del conocimiento para aplicarlo en nuevos procesos de aprendizaje. 

La experiencia de aula se desarrolló con una breve introducción en donde se aclaró los conceptos básicos de 
velocidad relativa de rotación y traslación en el día y la noche de la tierra respecto al sol y orientación del equipo respecto 
a la rotación de la tierra. Con base en la geometría del aparato, se procedió a armar las ecuaciones de velocidad resultantes 
del movimiento de la tierra y la velocidad de la luz tanto ortogonal como de forma colineal; como fuente luminosa se 
utilizó un modesto equipo de radiación láser.

Según el esquema  y , son los espejos totalmente reflectores, mientras que E es el espejo semi plateado, 
es decir, que parte el rayo en dos, uno que refleja la luz y un segundo como resultado de la refracción en el mismo. L será 
la distancia entre el espejo semiplateado y el espejo E1 y E2 .

Es de aclarar que los espejos E1 y E2 tienen tres grados de libertad, movimiento para lograr la calibración correcta 
y obtener la interferencia en forma de anillos en una pantalla o en la pared del aula, asunto que se logra con paciencia y 
finos movimientos de los espejos rotando sobre los ejes Y y Z y de fina traslación sobre X.

Así entonces la clase inicia aclarando sobre la velocidad resultante en la superficie de la tierra (zona ecuatorial: 
Pasto 1° 12” latitud Norte y meridiano 78) lo que se tiene que la velocidad resultante a mediodía es 

, mientras que en la noche corresponde a:  .

1 Universidad de Nariño, Departamento de Física, feliperuizdaniel@gmail.com.
2 Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de Nariño, Departamento de Física, lportillas@yahoo.es
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Donde V es la velocidad resultante del movimiento,  es la velocidad tangencial y  es la velocidad de 
traslación de la tierra, así entonces el tiempo que la luz necesita para ir del espejo semiplateado hasta el E1 alineado con la 

dirección de la rotación de la tierra y recorriendo una distancia L es:  y el tiempo para regresar 

es: .
Donde C es la velocidad de la luz, por tanto el tiempo para ir y volver será:

De la anterior relación, haciendo algunas operaciones algebraicas, se obtiene:

 se debe leer tiempo calculado en la dirección paralela al movimiento de la tierra, para la otra dirección, es 
decir, para el lado del , se debe leer tiempo calculado en la dirección perpendicular u ortogonal al movimiento de la 
tierra. Con ayuda de un esquema en el tablero bajo la geometría del aparato, se tiene lo siguiente: en ir el rayo hasta el 

espejo E2 es:  y en volver es: . Así, entonces, el tiempo para 
ir y volver es: 

Una vez obtenidas las dos ecuaciones, se procede a comparar los tiempos y  con lo cual la razón entre 

 y corresponde a: . Como v es menor que C, entonces se llega a la conclusión de que 
, por tanto los dos haz de luz monocromática y coherente al juntarse deberían producir un patrón de interferencia.

El corrimiento de banda que se esperaba con la teoría es de , asunto que nunca fue registrado en las tantas 
veces que a lo largo de la historia se ha realizado el experimento con lo que se podría comprobar la existencia del Éter 
luminifero. 

Como el resultado experimental fue , se reforzó la invariancia de la velocidad de la luz, es 
decir “La velocidad de la luz es la misma, sin importar que esta velocidad sea medida por un observador en un sistema 
estacionario o por un observador en un sistema que se mueva a una velocidad constante con respecto a la fuente de luz” 
(ACOSTA; COWAN; GRAHAM, 1975, p. 36). 

El resultado anterior es para los estudiantes aún del nivel universitario sorprendente dado que el análisis matemático 
sirve como distractor para que se aceptara lo que se está demostrando; sin embargo, los resultados experimentales, como 
se vio, muestran lo contrario. Contraste que se manifiesta a los estudiantes para que se concienticen y hagan parte del 
debate frente a la predicción de la teoría y los resultados experimentales y como afectó epistemológicamente a la física 
moderna.
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El comentario entre los estudiantes acerca del uso del aparato para poder explicar un experimento tan transcendental 
fue muy positivo, idóneo, dado que la teoría no es fácil de comprender, el concepto del éter, de velocidad de la luz visto 
desde la perspectiva clásica, nubla la posibilidad de ver la realidad del fenómeno.

La experiencia fue muy apropiada, dado que se desarrolló de manera rápida a la par con el desarrollo teórico, sin 
saturar al estudiante con extensas demostraciones, que en algunos casos suelen confundir y mucho más cuando las bases 
conceptuales no son las mejores. 

La experiencia, además permitió al estudiante entrar en contacto directo con el concepto de interferencia, ya 
que visualizó de una manera clara y veraz, como ocurre dicho proceso, y fue evidente la comparación entre la teoría y la 
práctica, cuyo resultado teórico fue muy distinto al del resultado experimental, permitiendo crear un concepto de que la 
teoría clásica tiene limitaciones frente a conceptos que son explicados más adelante dentro del marco relativista.

Por otra parte, el experimento refuerza los conceptos aun cuando la teoría parece colapsar ante una realidad 
experimental, despierta la criticidad del estudiante y refuerza la capacidad del asombro ante lo desconocido.

Palabras clave: Interferencia. Interferómetro. Colineal. Ortogonal. Velocidad resultante. 
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INTERCÂMBIO BRASIL-ALEMANHA: O LIVRO 
DIDÁTICO DE MATEMÁTICA E A PRESENÇA DE TEMAS 

AMBIENTAIS

Cláudio Cristiano Liell1

Arno Bayer2

A Educação Ambiental e a sustentabilidade devem com certeza fazer parte das grandes preocupações de todos. A 
sua presença de forma transversal em todas as disciplinas do currículo escolar é fundamental e importante.

O presente artigo é resultado de parte de uma pesquisa de doutorado em que se realizou um intercâmbio de 
informações pedagógicas sobre a abordagem do tema transversal meio ambiente nos livros didáticos de matemática 
brasileiros e alemães, promovido pelo Programa PPGECIM da Universidade Luterana do Brasil, no ano de 2014. 

A inclusão da Educação Ambiental no currículo escolar, proposta pelos PCN através do tema Meio Ambiente, 
implica um processo de inovação educativa. A respeito desse tema transversal, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
dizem:

[...] os conteúdos de Meio Ambiente foram integrados às áreas, numa relação de transversalidade, de modo que 
impregne toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da questão ambiental, 
visualizando os aspectos físicos e históricos sociais, assim como as articulações entre a escala local e planetária 
desses problemas. (BRASIL, 1998, p. 193).

O ensino de Matemática deve estar engajado nesse processo e envolver no seu conjunto de conteúdos, de forma 
transversal, a Educação Ambiental. Segundo Ferreira:

[...] a junção da Matemática com questões ambientais pode apresentar-se como um caminho promissor para 
despertar um maior interesse dos alunos pelo aprendizado da Matemática, além de torná-los mais conscientes, 
críticos e reflexivos no tocante à problemática ambiental (FERREIRA e WODEWOTZI, 2007, p. 65).

Para desenvolver um bom trabalho nesse sentido, é importante que a temática ambiental esteja incorporada 
na proposta pedagógica da escola, abrangendo todas as áreas do conhecimento e, por consequência, atingindo toda a 
comunidade escolar. 

As questões ambientais devem fazer parte de todas as disciplinas do currículo escolar de forma transversal e não 
erroneamente pensada e reduzida na escola, a mais um conteúdo do componente curricular da Biologia. O professor de 
matemática deve ter claro que esse tema é também uma preocupação que deve estar presente no desenvolvimento dos 
conteúdos matemáticos. 

Vale atentar, nesse sentido, para o livro didático de matemática, o qual é um elemento importante do nosso 
contexto escolar, pois o ensino e a aprendizagem da Matemática, em geral, ocorrem na sala de aula a partir de propostas 
e estratégias contidas no livro didático.

As considerações deste estudo sobre o livro didático de matemática e a sua relação com o tema ambiental foram 
elaboradas a partir de uma pesquisa que utilizou 14 coleções de livros didáticos de matemática, sendo 8 brasileiras e 
utilizadas pelas séries finais do ensino fundamental do município de São Sebastião do Caí, estado do Rio Grande do 
Sul e 6 coleções alemãs, utilizadas no ensino secundário (Sekundarstufe I), de Karlsruhe, estado alemão de Baden-
Württemberg.

1 ULBRA, Doutorado em ensino de Ciências e Matemática, cristianoliell@hotmail.com .
2 Orientador, ULBRA, Doutor em Ensino, bayerarno@yahoo.com.br .
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Os livros didáticos alemães que foram escolhidos para a realização da pesquisa pertencem ao ensino secundário do 
estado de Baden-Württemberg, especificamente à primeira parte, que é denominada de Sekundarstufe I (Secundário I) 
e abrange alunos de 10 aos 16 anos, pois um dos autores reside e leciona nessa região. 

A escolha das coleções seguiu o critério da similaridade de conteúdos e de idade dos alunos que elas abrangiam 
nos países envolvidos. No Brasil, as coleções foram pesquisadas pelos autores Cláudio Cristiano Liell e Arno Bayer e na 
Alemanha por 19 estudantes do curso de formação de professores de Matemática da Pädagogische Hochschule, orientados 
pelo autor Thomas Borys. O Intercâmbio e cruzamento de informações foi realizado via Dropbox e por conferências 
internacionais virtuais. 

Conforme os dados obtidos no intercâmbio de informações realizado, percebe-se que o tema ambiental aparece com 
pouca frequência na Alemanha (3,36% das páginas) e é quase inexistente nos livros brasileiros de Ensino Fundamental 
pesquisados (0,62% das páginas). Na Alemanha, a temática ambiental aparece com maior frequência, mas longe do 
necessário, ou seja, do que é sugerido no PCN/Meio Ambiente e saúde (BRASIL, 1997), em que há referências ao meio 
ambiente. 

Por meio das informações apresentadas, também foi possível identificar os conteúdos que mais exploraram o 
tema transversal Meio Ambiente. Nos livros brasileiros, mesmo que com pouca frequência, destacam-se os conteúdos de 
Estatística, Porcentagem e Regra de três. Nos livros alemães, além desses conteúdos, o de Geometria também dispensou 
atenção considerável aos temas ambientais. 

O desmatamento e o consumo de energia elétrica são os temas mais explorados nos livros brasileiros, pois aparecem 
em mais de 50% das páginas com a temática ambiental. Nos livros alemães, a utilização da água, reaproveitamento de 
energia e utilização de matérias-primas são os mais explorados, totalizando também mais de 50% das páginas que 
exploram o tema.

Nos livros analisados, a inserção do tema transversal Meio Ambiente é feita principalmente através de textos 
informativos e de textos trazidos de jornais e revistas. No Brasil, mapas, contas de água e de energia elétrica foram os 
mais utilizados pelos autores.

Enquanto no Brasil a preocupação ambiental destacada nos livros diz respeito a situações mais específicas do país, 
região e município, na Alemanha, há uma preocupação mais ampla com os problemas ambientais, ou seja, as preocupações 
identificadas nos livros didáticos são com situações ambientais globais e também locais.

Constatou-se, com a pesquisa realizada, que os livros didáticos de matemática, em especial os das séries finais 
do Ensino Fundamental do Brasil, não destacam e não dão a devida importância ao trabalho com o tema transversal 
Meio Ambiente, mesmo que a integração dos conteúdos de caráter ambiental com o conteúdo da Matemática pudesse 
trazer como resultado práticas mais motivadoras, que ajudariam na aprendizagem da matemática e na construção da 
consciência ambiental.

Esta pesquisa revelou que o trabalho com a temática ambiental ainda é pouco explorada nos livros didáticos 
de matemática. Quando abordada em textos, atividades e em exercícios, poderia explorar mais a concepção crítica e 
contextualizada do conhecimento matemático, enfatizando o trabalho com atitudes e a formação de valores.

Palavras-chave: Livro didático de Matemática. Tema ambiental. Educação ambiental.
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ALETRA - GRUPO DE ESTUDOS EM LINGUAGEM E 
ALFABETIZAÇÃO: FORMAÇÕES PARA PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA

Ana Paula Rigatti Scherer1

Clarice Lehnen Wolff2

Marília Marques Lopes3

O GRUPO ALETRA, que em junho completará dez anos, surgiu do interesse de alunas de pós-graduação em 
Letras em unir esforços no estabelecimento de um espaço interativo que possibilitasse a construção de conhecimento 
acerca do processo de alfabetização. Inicialmente sediado na Faculdade de Letras da PUCRS, o Grupo teve também, 
como co-fundadora, a professora Vera Wannmacher Pereira, coordenadora do Centro de Referência em Estudos de 
Linguagem e Literatura (CELIN). O Aletra foi desenvolvendo atividades junto a professores de ensino fundamental, 
tendo a parceria entre Faculdade de Letras e a Faculdade de Educação dessa Universidade. Os diversos eventos realizados 
pelo Aletra tiveram como foco a formação continuada desses docentes, que procuravam respostas a seus questionamentos 
em torno da linguagem e também buscavam aprimorar sua atuação em sala de aula. Os baixos índices oficiais de 
alfabetização e a observação das dificuldades dos professores em encontrarem bases mais seguras na área da linguagem 
para auxiliar as crianças a compreenderem a lógica do sistema alfabético, mobilizou este grupo a desenvolver capacitações 
voltadas aos docentes dos anos iniciais, apoiadas em pesquisas acadêmicas. Um tema central que tem sido abordado ao 
longo desses anos é a Consciência Fonológica e as relações entre fonema e grafema no processo de alfabetização, pois, 
como já foi comprovado em diversos estudos, há evidências científicas nos estudos de linguagem e neurociências dos 
benefícios de práticas em sala de aula envolvendo esse conteúdo específico. No Brasil, aprendemos a ler no sistema de 
escrita alfabético, em que a linguagem é representada ao nível de sua estrutura fonêmica, composta por unidades abstratas 
que a criança precisa tomar consciência quando aprende a ler, compreendendo o princípio de correspondência entre 
fonemas e grafemas (MORAIS, LEITE, KOLINSKY, 2013). O neurocientista Estanislas Dehaene (2012) refere que, 
quando a criança aprende a decifrar uma escrita alfabética, além das áreas cerebrais visuais necessitarem aprender a 
decompor a palavra em grafemas e letras, também as regiões implicadas na análise da fala precisam modificar o código a 
fim de representar os fonemas. Estas duas áreas precisam se coordenar para que surja uma via eficaz de conversão 
fonema-grafema, que é a chave para a alfabetização (DEHAENE, 2012, p.220). Entretanto, os professores se ressentem 
da falta de formação quanto a esses aspectos em seus cursos de graduação e pós-graduação, o que se reflete na presença 
em grande número de docentes nos eventos promovidos pelo Grupo Aletra. Além deste assunto primordial para a 
efetividade do processo de alfabetização, os encontros realizados também agregam outros aspectos pertinentes ao ensino 
da linguagem, como literatura, produção textual, desenvolvimento da escrita e compreensão leitora. Os aspectos 
linguísticos são enfatizados, fornecendo bases importantes para o trabalho com a leitura e a escrita da palavra ao texto, 
pois ‘ler vai além da decodificação e do reconhecimento de palavras, envolvendo, necessariamente, a compreensão de 
textos de forma mais ampla’ (SPINILLO, 2013). Conforme a autora, isto envolve a implicação de relações veiculadas no 
texto, de forma implícita e explícita, e o conhecimento de mundo do leitor, levando a um aspecto fundamental da 
compreensão leitora, que é o estabelecimento de inferências. Para tratar desses e outros temas, o Aletra vem contando 
com a heterogeneidade na formação e experiência dos seus membros e convidados: fonoaudiologia, letras e linguística, 
psicologia e pedagogia. Os eventos realizam-se sob a forma de jornadas de estudos, oficinas, palestras e compartilhamento 
de experiências no âmbito da educação básica. Anualmente, o Grupo vem realizando uma Jornada de Alfabetização, 
realizada na PUCRS, com a duração de dois turnos, atualizando temas relevantes para o ensino da escrita e da leitura, em 
especial com fundamentos da área da Psicolinguística, e cujo público-alvo são os professores  do Estado e inclusive do 
Município e rede privada, contando com a parceria da Secretaria de Educação do Estado do RS. Essas Jornadas contam 

1 Fonoaudióloga UFRGS, coordenadora Aletra. Doutora em Letras pela PUCRS. Rigatti.scherer@gmail.com
2 Fonoaudióloga e servidora UFRGS. Doutora em Letras pela PUCRS. Clarice.lewolff@gmail.com
3 Servidora UFRGS. Doutora em Letras pela PUCRS. Liamarilopes@gmail.com
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sempre com a presença de pesquisadores e professores afetos de cada tema escolhido para ser tratado na ocasião. As 
oficinas realizadas no decorrer desses anos contemplam a exposição de embasamento teórico conjugadas a aspectos 
práticos relacionados ao cotidiano em sala de aula. Abre-se espaço, também, para manifestação dos professores na forma 
de breves relatos de casos ou de práticas de ensino, que são discutidas e compartilhadas entre os participantes. Após 
período de formação em doutorado de alguns de seus membros, o Aletra intensificou sua atuação no ano de 2016, o qual 
foi de mudanças para o Grupo, que se tornou Programa de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
vinculado à Faculdade de Odontologia através da coordenação da Dra. Ana Paula Rigatti Scherer, professora adjunta do 
Curso de Fonoaudiologia dessa Instituição. Durante esse mesmo ano, foram realizadas no âmbito da Faculdade de 
Odontologia as seguintes atividades, com três horas de duração, ministradas pelas professoras do Grupo e por professores 
externos: Atualizações em leitura e escrita, com três palestras - “Como trabalhar a consciência fonológica na alfabetização” 
(abril), “Como ficam as dificuldades de aprendizagem?” (maio), “O manejo da dislexia” (com prof. Márcio França, em 
julho). E ainda quatro outras palestras, no segundo semestre, denominadas Tópicos ALETRA: “Alfabetização matemática 
– letramento e numeramento” (com profa. Jussara Bernardi, em agosto), “Circuito de ideias para trabalhar a linguagem 
na sala de aula” (setembro), “Ler e escrever narrativas” (outubro) e “Avaliação e metodologia de trabalho com escrita 
ortográfica” (com Profa. Sônia Moojen, em novembro). Esses eventos tiveram público numeroso e assíduo, com a 
participação de cerca de 500 professores e profissionais ligados à Educação nos eventos ao longo do ano. Estes permitiram 
aos professores uma interlocução profícua a respeito de cada tema tratado, possibilitando valiosas contribuições com o 
relato de vivências diversificadas e experiências bem sucedidas, que inspiram outros colegas na sua prática. A Faculdade 
de Odontologia da UFRGS tem proporcionado espaço físico e estrutura para o desenvolvimento das ações do Grupo, 
que se reúne mensalmente para o planejamento de suas atividades, contando atualmente com a presença de duas bolsistas 
voluntárias do Curso de Fonoaudiologia (Nathana Rodrigues Moreira e Sabrina Nuñes Gonçalves) e com oito 
participantes na base do grupo: três doutoras e servidoras da UFRGS (Ana Paula Rigatti Scherer, Clarice Lehnen Wolff 
e Marília Marques Lopes), e cinco professoras, entre especialistas, mestres e doutoras da rede pública e privada (Cláudia 
Belmonte Rahal, Fabíola Artencio de Barros, Gabriela Castro Menezes de Freitas, Liliana Fraga Santos-Madril e Mirta 
Nunes Rinelli). O Grupo Aletra foi-se tornando conhecido das professoras em nível estadual e municipal e até mesmo 
privado, sendo considerado, após praticamente dez anos de atuação, uma  referência no sentido do intercâmbio academia-
escola e também de conteúdo dirigido às práticas diárias das atividades em sala de aula. O Grupo mantém canais de 
comunicação nas redes sociais, como página do Facebook, através dos quais divulga sua programação e divulgações 
científicas, e informa sobre inscrições por meio da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS, a qual gera certificação após o 
término de cada atividade. Após avaliação do trabalho desenvolvido ao longo destes anos, e pelo interesse dos participantes, 
no decorrer deste ano está sendo oferecido curso completo de 20 horas sobre a Consciência Linguística e seu papel na 
aprendizagem da leitura e da escrita, permitindo maior aprofundamento sobre o tema. A procura foi intensa e as 120 
vagas foram preenchidas imediatamente, gerando a perspectiva da repetição de tal modelo de curso na sequência, além 
das demais atividades correntes promovidas pelo Grupo.

Palavras-chave: Aletra. Alfabetização. Letramento. Leitura.
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ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO 
ENSINO DE QUÍMICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

Nilma Silvania Izarias1

José Cláudio Del Pino2

Eniz Conceição Oliveira

Resumo expandido
Comumente a metodologia empregada para se ensinar química consiste no processo de memorização de conceitos, 

fórmulas e leis, tornando as aulas monótonas, dificultando a participação dos estudantes. “Muitas vezes, os conteúdos 
ensinados em sala de aula não os fazem refletir sobre os fenômenos vivenciados no dia-a-dia nem conseguem desenvolver 
senso crítico de investigação pelo conhecimento”(MATIAS e ALBUQUERQUE, 2013).

Visando uma formação integral do indivíduo nos aspectos (vida em sociedade, atividade produtiva e experiência), 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica propõe um currículo que incorpore como diretrizes 
gerais, orientadas pelas quatro premissas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da educação na sociedade 
contemporânea: aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser. Isto quer dizer que o aluno egresso do ensino médio 
deverá possuir habilidades para exercer funções que exijam o desenvolvimento de pensamento sistemático complexo e 
inter-relacionado; a habilidade de abstração, de experimentação e de colaboração entre os pares; e trabalho em equipe 
(UNESCO, 1994; MARTINS, 2000). Desta maneira, uma organização curricular que atenda a esse desafio, requer um 
ensino que desenvolva competências e habilidades. 

Utilizar temas sociais no ensino de química possibilita uma efetivação do conhecimento, bem como a 
contextualização dos conteúdos programáticos. Tais temas agem como elemento motivador, propiciando por meio da 
compreensão de conceitos científicos que envolvem a temática proposta, o desenvolvimento de habilidades básicas que 
estão ligadas à formação do cidadão. 

Nesse sentido, Santos (2007, p. 475) afirma:

Torna-se importante discutir os diferentes significados e funções que se têm atribuído à educação científica 
com o intuito de levantar referenciais para estudos na área de currículo, filosofia e política educacional que 
visem analisar o papel da educação científica na formação do cidadão.

Para Sasseron e Carvalho (2011), não há como dissociar a Alfabetização Científica e Tecnológica da Sociedade. 
Assim, os temas que envolvem o cotidiano social do aluno possibilitam entender os conceitos científicos, de forma a 
instrumentalizá-lo com conhecimentos que possam desenvolver a competência para compreender o mundo, a partir dela 
intervir no cotidiano.

A Alfabetização Científica e Tecnológica é a habilidade desenvolvida no indivíduo tornando-o capaz de criticar e 
participar ativamente dos processos e fenômenos sociais, culturais e tecnológicos considerando, compreensão dos valores 
históricos, técnicos e científicos que circundam o objeto analisado (SASSERON e CARVALHO, 2011).

O indivíduo alfabetizado cientificamente passa a observar o cotidiano negando uma visão positivista da ciência, 
compreendendo-a como uma produção humana, passível de erros, correlacionado-a com os aspectos ambientais, históricos, 
sociais, políticos, econômicos e culturais. Para Paulo Freire (1980 p. 111), [...] a alfabetização é mais que o simples 
domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. [...] 
Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto.

1 IFG - Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Goiás, Doutoranda do curso de Pós-Graduação da UNIVATES, Agência de 
fomento - Capes, e-mail - nilmaizarias@hotmail.com 

2 UNIVATES - Centro Universitário do Vale do Taquari, Docente do curso de Pós-Graduação, e-mail- eniz@univates.br
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LDB diz que a EJA (Educação de Jovens e Adultos) é a modalidade de ensino destinada a quem não teve acesso ou 
continuidade de estudos no Ensino Fundamental e ou Médio na idade adequada (BRASIL, 1996). Estes alunos quando 
chegam a escola já possuem conhecimentos sólidos, e não se percebem como elo importante do processo de construção 
do conhecimento científico do cidadão, no dia a dia. Para Costa (2007, p. 36), “alunos que trabalham e estudam, percebem 
que os sistemas de ensino e das escolas, procuram reproduzir a competição na formação do mercado de trabalho”.

Caldeiras e Bastos (2002, p. 209) dizem que alfabetizar cientificamente é, 

[...] ensinar novas maneiras de interpretar e analisar o mundo natural e social, tendo em vista uma formação 
para a cidadania informada, atuante, responsável e solidária; uma formação que contemple, por exemplo, 
a valorização da vida, o envolvimento com as questões ambientais, à prevenção de doenças e uma luta por 
melhores condições de existência para todos.

Considerando tal visão, o objetivo deste trabalho é apresentar os resultados obtidos com uma turma de EJA, tendo 
como foco a alfabetização científica com o tema “sal invisível”. 

Pensando no ensino de química e com a especificidade dos alunos desta modalidade de ensino, o Instituto Federal 
de Ciências e Tecnologia de Goiás - Campus Uruaçu (IFG-Uruaçu), criou-se a ementa da disciplina química como: 
“Temas químicos sociais”. Fica a critério do professor a escolha de quais temas trabalhar. A disciplina é ministrada em 
dois períodos/semestres, o professor que assume o primeiro, deve também continuar o trabalho no segundo semestre, 
objetivando alcançar uma maior compreensão do(s) tema(s) escolhido(s). No primeiro dia de aula, no primeiro semestre 
da disciplina foi realizado um levantamento com os alunos de quais “temas/assuntos” que envolvam conhecimentos 
químicos gostariam de estudar nos dois semestres da disciplina.

A metodologia utilizada relaciona teoria e prática em sala de aula por meio de problematização, levantamento 
de hipóteses, teorização e compreensão, aplicação reconstrução da realidade, adaptada de Hengemühle (2004). Foi 
trabalhado durante 8 (oito) encontros de 1,5 horas cada, em uma turma de EJA profissionalizante em Comércio do 
IFG - Campus Uruaçu. Foram realizadas atividades que envolveram: 1º - Nesta fase identificaram-se os temas químicos 
sociais e perfil profissional atual dos alunos (exposição dos “desejos de aprendizagem” em um painel que ficou exposto na 
sala, durante o semestre); 2º - Em seguida, a problematização sobre o sal presente nos alimentos e consequências para 
a saúde humana (leitura e discussão de texto em pequenos grupos, levantamento de hipóteses iniciais e realização de 
análise crítica de como está a sua alimentação), a função do professor é mediar da discussão; 3º - Nesta etapa realizou-se 
a aula experimental “teste de chama” (observação das cores dos sais na chama, manipulação de materiais de laboratório, 
medidas, preparo de soluções. Dentre reagentes utilizou-se alguns sais e também alimentos com sais do cotidiano e sal 
light). Os alunos foram orientados a descreverem (oral e escrita) sobre as observações realizadas nos experimentos, o 
professor discute conteúdos químicos envolvidos no processo; 4º- Na sequência, analisaram-se os rótulos de alimentos 
e cálculo da quantidade de sal consumido por cada aluno. O professor é um auxiliar no processo de cálculo, ajudando o 
aluno a compreender os conceitos matemáticos, químicos e biológicos envolvidos na aula. Por fim, na 5º etapa, a análise 
e discussão dos resultados encontrados e cálculo de novas concentrações de soluções, e discussão de outros conceitos 
químicos, biológicos e aplicação dos conhecimentos ao cotidiano. 

Através da observação e de atividades desenvolvidas nessas aulas, constatou-se como resultado o desenvolvimento 
de vários conhecimentos e habilidades. Os conceitos químicos: grandezas químicas, átomos, moléculas, tabela periódica, 
diferentes tipos de sais, concentração de soluções, etc., enriqueceu o vocabulário científico. Favoreceu o desenvolvimento 
das habilidades de analisar a sua alimentação, os produtos industrializados e os cuidados com a saúde. Neste sentido, 
percebe-se que a formação de sujeitos conscientes e capazes de tomar decisões com um conhecimento apurado e 
sistemático dos conceitos científicos envolvidos no tema analisado, os quais são elementos essenciais para que os cidadãos 
se percebam integrantes do mundo científico e tecnológico.

Ao final deste trabalho, não só o tema “sal” foi trabalhado, em todo o processo de construção do conhecimento, 
como também, outras discussões foram levantadas tais como diferenças entre light e diet, os açúcares, as gorduras, os 
conservantes entre outras substâncias presentes nos alimentos. 

Palavras-chave: Alfabetização Científica. Problematização. EJA. Ensino de Química. 
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PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Daiane Machado de Souza
Deise Janaína Primaz
Jilvane Schmitt Göhl

Anice Maria Nunes
Danise Vivian

PARA INICIAR A CONVERSA 
Na intenção de proporcionar aos alunos atividades lúdicas que envolvessem a alfabetização e o letramento, ao 

longo do ano de 2016, as bolsistas do Subprojeto Pedagogia, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
- PIBID/UNIVATES, tendo como objetivo principal apresentar práticas que contribuíssem para a alfabetização e o 
letramento de maneira lúdica, voltada para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Para isso, foi preciso estudar 
dois eixos: alfabetização e letramento e a ludicidade. Justifica-se a necessidade dessa prática, pois se percebeu a grande 
dificuldade dos alunos do primeiro e do terceiro anos do Ensino Fundamental n o que compete às atividades relativas à 
leitura e a escrita.

Essa observação, da necessidade das práticas envolvendo a leitura e a escrita se deu com o auxílio das professoras 
da escola parceira, que indicaram algumas atividades que iriam facilitar a compreensão dos alunos. As bolsistas, então, 
produzir a oficinas de jogos para que os alunos pudessem se envolver e, desta maneira, serem capazes de aprender a leitura 
e a escrita, melhorando, assim, o seu aprendizado.

Conforme pesquisas realizadas por Soares (2012), há dificuldade das escolas em ensinar as crianças dos primeiros 
anos a ler e a escrever comprovando as nossas observações de que seria necessária uma alternativa diferenciada para que 
os alunos, além de se divertirem pudessem aprender os conteúdos já programados. Desta forma, as atividades foram se 
realizando e pode-se perceber o aprendizado neste processo, tanto dos alunos quanto de nós, bolsistas do PIBID. 

Além disso, os alunos puderam perceber, no desenvolver das atividades, o quanto é possível reutilizar materiais 
recicláveis que podem auxiliá-los no aprendizado, estimulando-os assim, na criatividade e a se tornarem sujeitos 
participativos, além de proporcioná-los momentos de descontração e aprendizado.

OS CONCEITOS QUE EMBASARAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Para dar conta dessa experiência estudaram-se os eixos conceituais da alfabetização e do letramento e da ludicidade 

com base nos seguintes autores: Soares (2004; 2012) e Friedmann (1992), apoiado nas práticas realizadas na escola 
parceira.

Conforme pesquisas feitas por Soares (2004), o letramento começou a ser debatido por volta do ano de 1980, 
no Brasil, pela necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas de leitura e de escrita nos processos de 
alfabetização. Ainda, segundo esta autora (2004, p.97), o letramento evidencia-se como “[...] comportamentos e práticas 
de uso do sistema de escrita, em situações sociais em que a leitura e/ ou a escrita estejam envolvidas”.

Já no que compete a alfabetização, a mesma autora afirma que é necessário reconhecer que alfabetização deve ser 
entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita. A partir desta afirmativa, optamos, primeiramente, por 
desenvolver, com a turma atendida, o processo de alfabetização para, posteriormente, trabalhar com o letramento. Assim, 
conseguindo fazer com que os alunos fossem capazes de associar a leitura das sílabas com sua escrita, obtendo resultados 
positivos.

Para compreender o conceito da ludicidade fez-se o uso do caderno dois do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa/PNAIC, mencionando que esta palavra tem significado associado à brincadeira, ao jogo e ao divertimento. 
Isso comprova as experiências que obtivemos de que os alunos se divertiam e sentiam-se contagiados quando 
participavam das oficinas de jogos, nos fazendo perceber o quanto as atividades envolvendo a ludicidade são importantes 
no desenvolvimento cognitivo de cada aluno.

Segundo Friedmann (1992):
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Brincadeira refere-se, basicamente, à ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade 
não estruturada; jogo é compreendido como uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado para 
designar o sentido de objeto de brincar; atividade lúdica abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores 
(FRIEDMANN, 1992, p.12).

Desta forma, optou-se pela oficina de jogos envolvendo a alfabetização e o letramento através da ludicidade 
acreditando ser esta uma das melhores formas de os alunos fixarem os conteúdos. Soares afirma que (2012, p. 97) “[...] foi 
através da dificuldade de se explicar e dar objetivos aos procedimentos de aprendizagem que surgiu o letramento”, ou seja, 
se teve então a necessidade de identificar o que é alfabetização e o que é letramento, mas que eles são interdependentes e 
indissociáveis andando juntos quando se trata de práticas para a aprendizagem.

Pensando nisso, as bolsistas elaboraram planejamentos de atividades nos quais os alunos pudessem praticar tanto a 
escrita quanto a leitura em jogos que auxiliassem o aprender de maneira significativa e não apenas o jogar por jogar, pois 
como afirma Piaget (1967, p. 25) “[...] o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar 
energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”,. Os jogos construídos foram: o quebra-
cabeça silábico, a trilha numérica, o bingo, o junte e forme, o caça-palavra reciclado e o jogo do Twister focado na leitura 
e escrita de texto.

RESULTADOS DAS PRÁTICAS
Percebeu-se que, ao longo das oficinas, os alunos dos primeiros e terceiros anos participantes destas práticas, nos 

questionavam quando retornaríamos para aplicar com eles novas dinâmicas e se as próximas atividades seriam legais e 
divertidas quanto as que havíamos feito. Isso fez-nos perceber que as crianças se interessam pelo aprendizado quando há 
algo novo, algo significativo e divertido para que assim possam fixar os saberes desenvolvidos de uma maneira mais eficaz. 
Sem contar que, ao serem estipulados os jogos para os alunos do primeiro ano, em que a turma era dividida em pequenos 
grupos, os alunos sentiam-se desafiados a acompanhar o colega tanto em suas dificuldades quanto em seu tempo para 
elaborar/-formular suas respostas. Observou-se que, os alunos auxiliam uns aos outros na realização das atividades. Pode-
se perceber, ainda, que muitos alunos ainda não estavam totalmente alfabetizados necessitando de auxílio das bolsistas e 
de seus colegas para a resolução de algumas práticas.

Na turma do terceiro ano, observou-se que as dificuldades na leitura refletiam na escrita do aluno. As relações 
entre alfabetização e leitura estão intimamente ligadas, uma criança que possui dificuldades na leitura não irá sentir 
prazer em ler um livro, pois sentirá grandes dificuldades na compreensão do que está lendo e automaticamente surgirá o 
desinteresse na leitura.

De maneira geral, as práticas promovidas foram, por nós, consideradas de grande importância, pois se puderam 
problematizar as eventuais dificuldades de aprendizagens das crianças em nossas reflexões e planejamentos, abordando 
estratégias para a nossa formação profissional e também para a qualificação da educação pública.

Palavras-chave: Letramento. Alfabetização. Ludicidade. Práticas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO “TRABALHANDO 
A LEITURA E A ESCRITA POR MEIO DOS GÊNEROS 

TEXTUAIS” COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

Camila Zuqui1

Eliane Araujo Rodrigues2

Diego Buffolo Portinho3

INTRODUÇÃO
Diante das dificuldades de produção e de interpretação textual dos alunos, o projeto tenta atender as dificuldades 

nas turmas de 1º e 2° Ano de Ensino Médio, desenvolvendo um trabalho utilizando os gêneros textuais, em que os alunos 
possam praticar a fundo de maneira legal e rica esse contexto realizando suas próprias produções [...] Eis a primeira e 
talvez a mais importante estratégia didática para a prática de leitura: o trabalho com a diversidade textual. Sem ela, pode-
se até ensinar a ler, mas certamente não se formaram leitores competentes (PCN, 2001, p. 55).

O trabalho com a produção de textos tem como finalidade formar escritores competentes capazes de produzir 
textos coerentes, coesos e eficazes. [...] um escritor competente é alguém que ao produzir um discurso, conhecendo 
possibilidades que estão postas culturalmente, sabe selecionar o gênero no qual seu discurso se realizará escolhendo 
aquele que for apropriado os seus objetivos e à circunstancia enunciativa em questão. (PCN, 1997, p. 65).

DESENVOLVIMENTO
A finalidade deste projeto é contribuir para a melhoria da leitura e da escrita, entendendo-se que os gêneros 

textuais têm como função principal a interlocução. Assim é necessária uma abordagem textual que reconheça as 
diversidades existentes em diferentes tipos de textos, suas características e em que contexto eles são utilizados. A forma 
mais coerente para se trabalhar o ensino dos gêneros textuais é levar os alunos a interagir em situações concretas de 
uso da língua portuguesa. Por isso é importante ter a consciência de que a escola é tomada como autêntico lugar de 
comunicação e as situações escolares como ocasiões de produção e recepção de textos. Portanto, a leitura e a escrita são 
fatores fundamentais para a inserção do ser humano na sociedade atual. O ato de ler pode fornecer ao leitor o acesso às 
informações, à ampliação do vocabulário, o desenvolvimento da criticidade e o interesse na busca pelo conhecimento 
sobre assuntos variados. Além de instigar o leitor a pensar criticamente sobre diversas questões, pode impulsionar suas 
relações sociais através de uma leitura informativa e formativa, o aluno poderá aprimorar sua escrita, desenvolvendo-a 
com mais coesão e conhecimento científico. Segundo Kramer (2003, p. 66):

O que faz de uma escrita uma experiência é o fato de que tanto quem escreve quanto quem lê enraízam-se 
numa corrente, constituindo-se com ela, aprendendo com o ato mesmo de escrever ou com a escrita do outro, 
formando-se. (...) A leitura e a escrita podem, à medida que se configuram como experiência, desempenhar 
importante papel na formação.

Sabendo que são várias as vertentes que nos remetem à importância de sua utilização na nossa prática pedagógica 
no cotidiano escolar, cabe, portanto, às escolas e especificamente aos professores, utilizar-se dos gêneros como elemento 
facilitador no processo de ensino e aprendizagem da língua materna, ou, em outras palavras, em uma ação sócio-discursiva 
na escola. 

1 Bolsista de Iniciação à Docência do PIBID - subprojeto de Pedagogia - Acadêmica do Curso de Pedagogia, Centro Universitário 
São Camilo Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, camilazuqui95@hotmail.com 

2 Bolsista de Iniciação à Docência do PIBID - subprojeto de Pedagogia - Acadêmica do Curso de Pedagogia, Centro Universitário 
São Camilo Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, eli_2225@hotmail.com

3 Centro Universitário São Camilo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, diegoportinho@saocamilo-es.br.
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Por tudo isso, a leitura é de grande proveito a todos os que têm sua atenção voltada para a linguagem, para utilizá-la 
com eficiência. Tendo em vista as dificuldades de leitura e escrita apresentadas pelos alunos no âmbito escolar, junto com 
a escola e total apoio pedagógico, este projeto objetiva identificar a dimensão do uso da leitura e da escrita no processo de 
formação de leitores e escritores críticos, bem como conhecer as práticas da escrita e do ensino da língua que permeiam o 
processo de leitura no contexto escolar. A teoria e prática de leitura são expostas de forma historicamente contextualizada, 
tomando por base a sua concepção enquanto instrumento de construção do conhecimento e inserção social.

Diante disso, desenvolvemos um projeto em que fosse possível trabalhar esses gêneros, enriquecendo ainda mais 
o conhecimento dos alunos. O projeto foi desenvolvido da seguinte forma: os encontros com os alunos foram realizados 
duas vezes na semana, e, de acordo com o desenvolvimento, as produções iam tomando forma. Primeiramente o trabalho 
foi apresentado para as turmas envolvidas, sendo destacado aos alunos que a participação no projeto não seria obrigatória. 
Dentro das turmas do 1º e 2º ano foram montados grupos, representados por um líder, que realizou o sorteio do gênero 
textual por cuja produção o grupo ficou responsável. Entre os gêneros textuais para trabalho foram selecionados: Crônica, 
Poesia, Conto, Telegrama, Receita culinária, Relato de viagem, Notícias, Fábula. 

Para Lourenço Filho (1946, p. 4), o ensino e biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem biblioteca é 
instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será, 
por seu lado, instrumento vago e incerto. Nesse sentido, utilizando o espaço da biblioteca, os alunos participantes, divididos 
em grupos por cada sala se aprofundaram sobre os gêneros textuais sorteados, livros foram separados, dando exemplos 
de cada gênero, sendo oferecida nessa fase suporte por parte dos bolsistas de iniciação á docência do PIBID, subprojeto 
de Pedagogia. Dessa forma, acredita-se que a leitura e a escrita podem, à medida que se configuram como experiência, 
desempenhar importante papel na formação. Com andamento das produções e conforme foram sendo entregues, houve 
o momento das apresentações no horário de intervalo dos alunos, atribuindo algo mais atrativo, diferente e dinâmico a 
esse momento. Trabalhar a leitura e a escrita é de suma importância para o desenvolvimento do aluno, para que ele se 
torne um ser crítico e pensante. Para que tudo isso ocorra, é preciso coragem e muito esforço e criatividade. O projeto 
trouxe resultados satisfatórios, os alunos demonstraram certa responsabilidade em fazer os textos, procurando sempre o 
auxilio para suas dúvidas, escrevendo com um olhar sensível e podendo expor seus sentimentos em suas produções.

Resultados Alcançados
Entendemos que, após a aplicação do projeto, a leitura é considerada o principal meio para que o aluno possa 

aprimorar sua escrita. Sendo assim, de acordo com o trabalho feito, a escola precisa sempre estar atenta a essa questão, 
proporcionando momentos de leitura para os alunos e condições necessárias para que eles possam se sentir bem ao 
desenvolverem suas leituras e escritas, pois se considera que a leitura, além de trazer muita informação para o aluno, 
pode também proporcionar momentos prazerosos, pois o aluno pode viajar no seu imaginário e, em pouco tempo, pode 
dar uma “volta ao mundo”. Reconhecendo a importância do ensino através de textos, este projeto visa chamar a atenção 
dos alunos do Ensino Médio para que essa prática aconteça com mais frequência e que esse uso possa articular-se 
coerentemente dentro de uma proposta interdisciplinar atendendo às indicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa (1998), principalmente no que se refere à diversidade textual.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Currículo. Lúdico.

Referências 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 
1997.

BAZERMAN, Charles. Gêneros, tipificação e interação; Ângela Paiva Dionízio, Judith Chambliss Hoffnagel, (org); trad. E adp. 
de Judith Chambliss Hoffnagel - 2ª ed.- São Paulo: Cortez,2006.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Cortez, 2001

KRAMER, Sônia. Escrita, experiência e formação: múltiplas possibilidades de criação escrita. In: YUNES, Eliana. A experiência 
da leitura. São Paulo: Loyola, 2003.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 257SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

O USO DO JORNAL NAS AULAS DE MATEMÁTICA

Henrique Wiest Wagner1

Carla Eliandra de Oliveira2

O presente relato traz a experiência de bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
- PIBID, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ao desenvolverem atividades em turmas do 6º ano do Ensino 
Fundamental em uma escola estadual, no município de Novo Hamburgo/RS, no segundo semestre de 2016. Com o 
objetivo de aproximar os conceitos matemáticos com o dia a dia, foi utilizado o jornal como instrumento pedagógico, visto 
que essa escola vem sendo beneficiada pelo projeto Jornal na Sala de Aula. O projeto, desenvolvido pelo Grupo Sinos, 
distribui jornal para as escolas públicas, oportunizando ao aluno o contato com esse meio de comunicação, inacessível na 
maioria das residências. 

A matemática escolar, em geral, não é vista pelos alunos como de real utilidade para o seu dia a dia. Sua abrangência 
é percebida apenas para realização de cálculos simples. No entanto, por meio do conjunto de informações disponibilizadas 
em um jornal, é possível mostrar que a matemática está muito presente em nossa vida e que pode ser identificada em 
cada uma das seções da publicação. Assim, a matemática se torna um meio para aprofundar e melhor compreender fatos, 
notícias, anúncios e oportunidades. 

Nessa perspectiva, os bolsistas, junto com a supervisora, elaboraram um roteiro de estudos envolvendo uma 
reportagem sobre o fluxo de veículos na BR - 116, destacando que a rodovia cruza a região metropolitana e situa-se 
próxima à escola. Conforme Alro e Skovsmose (2006), é de extrema importância que as informações contidas em situações 
problemas ou em roteiros de estudos estejam de acordo com a realidade do aluno e que estas sejam questionadas. O 
acontecimento inverso acarreta uma aprendizagem superficial, com aproximações desnecessárias ou até impossíveis com 
o contexto do aluno, o que os autores denominam de semirrealidade. Nessa perspectiva, Vasconcellos (2000) aponta que 
somente conhecendo a realidade do aluno podemos planejar e definir uma proposta pedagógica adequada e motivadora. 
Dessa forma, o roteiro de estudos elaborado tem como objetivo incentivar a leitura, desenvolvendo competências em 
resolução de problemas, fazendo com que os alunos possam se apropriar da informação, refletindo sobre ela, realizando 
relações com o conteúdo matemático estudado em sala de aula, tornando assim sua aprendizagem significativa. 

Partindo desses apontamentos, a exploração do jornal na sala de aula se deu inicialmente com a sua disponibilização 
para leitura individual, a fim dos alunos realizarem o reconhecimento das informações contidas. Essa etapa teve como 
objetivo identificar os assuntos que mais despertavam interesse e curiosidade dos alunos, por isso estes foram questionados 
quanto ao que lhes chamou mais atenção, se costumam ler jornais e se têm acesso a este meio de comunicação. Após, 
foram direcionados à reportagem intitulada BR-116: Uma rodovia de 93,7 mil veículos por dia (ERTEL, 2016), a partir 
da qual o roteiro foi elaborado. 

Num primeiro momento, foram realizados questionamentos a respeito do tema da reportagem, se conheciam a 
BR-116, se compreendiam o que era fluxo de veículos, quais conhecimentos matemáticos reconheciam naquela página 
e se identificavam algum conhecimento matemático estudado durante o ano. Posteriormente, foi entregue o roteiro 
que apresentava um texto adaptado da reportagem e algumas questões como: “em que período foram coletadas as 
informações?”, “o que significa quadrimestre?”, “qual mês teve a maior média diária de veículos?”. 

Os conteúdos curriculares explorados, para atingir os objetivos do roteiro, incluíam operações aritméticas, medida 
de tempo, escrita dos números por extenso e médias. O roteiro provocou interesse por parte dos alunos. No entanto, foi 
possível identificar dificuldades quanto à interpretação das questões propostas, o que foi tema de discussão e reflexão do 
grupo de bolsistas de iniciação à docência. 

1 Graduando do curso de Licenciatura Matemática da Universidade do Vale do Rio do Sinos- UNISINOS; bolsista do PIBID, 
CAPES, henriquewwagner@hotmail.com

2 Licenciada em Matemática e Pós Graduada em Educação Matemática pela Universidade do Vale do Rio do Sinos -UNISINOS; 
carlaeliandra@gmail.com
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De acordo com Smole e Diniz (2001), a habilidade de ler e resolver situações problemas tem sido tratada 
separadamente ao ensino. Esse fato, de acordo com as autoras, pode ser o causador da significativa dificuldade que os 
alunos apresentam ao resolver uma situação problema em matemática. Santos (2005, p.119) pontua que “[...] no ensino 
e aprendizagem da matemática, os aspectos linguísticos e conceituais precisam ser considerados inseparáveis, para que 
a comunicação e, por extensão, a aprendizagem aconteçam”. Assim, a presente proposta buscou contribuir, de maneira 
significativa, para o desenvolvimento das habilidades de leitura na matemática, uma vez observado que este tem sido um 
obstáculo nas resoluções de situações problemas. 

Para Smole e Diniz (2001, p.95), “[...] numa situação problema, na qual o aluno aprende matemática, ele desenvolve 
habilidades básicas como ler, interpretar, argumentar e realizar produções textuais em diferentes áreas do conhecimento 
que também podem estar envolvidas”. Nessa perspectiva, o jornal mostrou-se rico para a exploração de situações que, 
acompanhadas de um roteiro de estudo significativo e de uma metodologia de ensino participativa, contribuem para o 
desenvolvimento da comunicação oral e escrita em matemática. 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Matemática. Leitura. Experiência Pedagógica.
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PROJETO INTERDISCIPLINAR SOBRE AS CULTURAS 
ÉTNICAS DO POVO BRASILEIRO

Aline Dargas Silva1

Andréa Chancho de Lima2

Regina Schmitt3

Maristela Juchum4

INTRODUÇÃO
Mudanças profundas ocorreram em escala mundial nas últimas décadas do século 20, entre elas o avanço da 

tecnologia de informação. Diante desse cenário, cabe à escola repensar a forma como lida com o conhecimento. 
No lugar da especialização, da simplificação e da fragmentação de saberes, surge o conceito de interdisciplinaridade. 

De acordo com os PCN,

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 
investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, 
professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e 
atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários (BRASIL, 2002, p. 88-89).

Nesse sentido, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), através do Subprojeto 
interdisciplinar do ensino fundamental, tem possibilitado aos bolsistas dos diferentes cursos de licenciatura vivenciar 
práticas interdisciplinares por meio dos projetos desenvolvidos com os alunos do ciclo da adolescência, na escola parceira 
do subprojeto.

Este trabalho pretende apresentar o projeto interdisciplinar que buscou contemplar o interesse de estudo desses 
estudantes. Entendemos que praticar a interdisciplinaridade vai além da busca dos conhecimentos nas diferentes áreas 
do saber, mas procura também dar atenção aos anseios que a coletividade está evidenciando. A esse respeito, Florentino 
e Rodrigues (2015 p. 65) declaram que:

Abrir-se para o paradigma da complexidade é uma condição necessária para que o ato de aprender e ensinar seja 
duradouro, rejeitando, desse modo, a busca incessante da disciplinarização, do rendimento, do desempenho, da 
quantificação. E, isso, só será possível se mudarmos nossa forma de pensar, sentir, agir e significar. 

Nessa perspectiva, a nossa intenção como bolsistas do Subprojeto Interdisciplinar é possibilitar que os alunos 
tenham uma compreensão dos problemas do mundo e de si mesmos por meio de uma prática pedagógica interdisciplinar.

Nesse sentido, observamos as inquietações, dúvidas e sugestões vindas dos alunos e professores da escola e juntos 
elegemos o tema do nosso projeto, que denominamos de: “Formação Étnica do Povo Brasileiro”. A temática estudada 
destacou-se uma vez que a comunidade escolar, seus arredores, assim como o nosso país, o Brasil, constituiu-se por 
diversas correntes migratórias, formando assim uma sociedade miscigenada. 

Após a definição do tema, os bolsistas, as professoras coordenadora e supervisora e professores da escola parceira, 
de forma integrada, planejaram as atividades a serem desenvolvidas com os alunos do 3º ciclo do turno matutino da 
escola. Os encontros de integração do projeto: “Formação Étnica do Povo Brasileiro” realizaram-se uma vez por semana 
na escola, com duração de duas horas, nos meses de setembro e outubro de 2016.

1 Acadêmica do curso de Pedagoga. Bolsista do Subprojeto Interdisciplinar do Ensino Fundamental Pibid/Univates.
2 Acadêmica do curso de Pedagoga. Bolsista do Subprojeto Interdisciplinar do Ensino Fundamental Pibid/Univates.
3 Acadêmica do curso de Letras. Bolsista do Subprojeto Interdisciplinar do Ensino Fundamental Pibid/Univates.
4 Doutora em Letras. Docente de Língua Portuguesa/Univates. Coordenadora do Subprojeto Interdisciplinar do Ensino 

Fundamental do Pibid/Univates.
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METODOLOGIA
1º Encontro - Dia da Obra de Arte - Neste primeiro encontro apresentamos aos alunos algumas obras de arte da 

Tarsila do Amaral. Entendemos ser importante relatar aos alunos a caminhada da artista, evidenciando um pouco da sua 
vida, formação e motivação ao pintar suas obras. Após, foram disponibilizadas aos estudantes diversas obras da artista 
Tarsila do Amaral em formato de quebra cabeça. Em grupos de quatro alunos, eles foram convidados a montar o quebra 
cabeça e, após o jogo composto, solicitamos ao grupo falar sobre o que a obra exposta representava para eles.

2º e 3º Encontro - Dia de confeccionar a própria Obra de arte - A partir da primeira ação, ocorrida no primeiro 
encontro, colocamos em evidência a obra “Os Operários” de Tarsila do Amaral. Em seguida, propusemos aos alunos a 
releitura dessa obra. A releitura pôde ser estruturada através de recortes de revista, desenhos e pinturas. É importante 
destacar que, ao reproduzirem a obra, os alunos tiveram que observar com atenção alguns detalhes que esta continha, 
como a diversidade de etnias, o semblante das pessoas representadas na obra. 

4º Encontro – Trabalho com poemas – Apresentamos aos alunos o poema “O Operário em Construção” do 
escritor Vinícius de Moraes, este lhes foi exposto através de um vídeo em que a poesia era declamada. O objetivo era 
promover entre os alunos uma reflexão e discussão sobre o enunciado no poema e consequentemente estabelecer uma 
relação com a obra “Os Operários” da Tarsila do Amaral. Para tanto, elaboramos algumas perguntas orientadoras, as quais 
conduziram as reflexões. 

5º e 6º Encontro - Dia da tarefa de produção textual - A atividade do quinto e sexto encontro pretendeu desenvolver 
o senso crítico e criativo nos alunos. Para tal, elaboramos uma tarefa que os convidava a escrever um texto comentando 
quais relações eles haviam estabelecido entre a obra “Os Operários” de Tarsila do Amaral e a poesia “O Operário em 
Construção” de Vinícius de Moraes. Os textos tiveram como leitores os professores, colegas e bolsistas. 

7º Encontro - Ideias em movimento - Foi organizado um circuito de jogos entre os alunos. Estes jogos foram 
adaptados para abordar a temática estudada no projeto “A formação étnica do povo brasileiro”. Foi um circuito diferente, 
pois as peças eram os alunos e eles só podiam se movimentar no jogo se acertassem as perguntas feitas pelos bolsistas. As 
perguntas levantadas pelos bolsistas eram sobre as temáticas estudadas nas últimas aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conhecedores da proposta de se trabalhar o tema “etnias” de forma conjunta e interdisciplinar, almejamos levar 

aos alunos um saber que os desafiasse a pensar e a raciocinar, para isso usamos a arte, a literatura e os jogos. Nesse tempo, 
muita aprendizagem foi construída, um aprender em conjunto, um aprender que transforma modos de pensar, de olhar e 
de agir. Uma experiência que é única, e que só pode ser sentida, por quem se permite vivenciá-la.

Palavras-chave: interdisciplinaridade. Projetos. Prática pedagógica.
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PROPOSTA INTERDISCIPLINAR EM AÇÃO: 
EXPERIÊNCIAS DO PIBID NA EDUCAÇÃO FÍSICA DO 

ENSINO MÉDIO

Gabriele Panke Scheleski1

Robson Mittelstaedt2

Os últimos anos trouxeram enormes mudanças no sistema educacional brasileiro. As Diretrizes Curriculares 
Nacionais - DCNs e outros documentos norteadores da educação básica estão sendo resignificados a partir de novas 
concepções, assim como, alguns termos utilizados anteriormente (competências e habilidades) estão sendo substituídos 
por outros, como por exemplo, a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade, 
as quais começam a dar origem a uma proposta de ensino inovadora.

Um termo que aparece frequentemente nas novas propostas curriculares é a Interdisciplinaridade, a qual segundo 
Mozena e Ostermann (2014, p. 186) a contextualizam como uma substituição de um paradigma de uma organização 
curricular “que gera um acúmulo de informações, mas pouca contribuição para a vida pessoal e profissional[...] e que tem 
“como base a ideia de que o conhecimento é complexo e, portanto, não pode ser apreendido em sua essência por meio 
de suas partes. Já a DCN compreende a Interdisciplinaridade como uma “abordagem teórico-metodológica em que a 
ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, um real trabalho de cooperação e 
troca, aberto ao diálogo e ao planejamento” (NOGUEIRA, 2001, apud BRASIL, 2013, p. 28). “Voltada à formação do 
indivíduo, a proposta da interdisciplinaridade traz implícita a capacidade de diálogo das diversas ciências entre si, e a 
interpretação do saber como um só, e não, em partes ou de maneira fragmentada” (FAZENDA, 1994 apud SANTOS, 
MARCON, TRENTIN, 2012, p. 575). Portanto, a interdisciplinaridade se caracteriza como um princípio norteador 
para a construção do conhecimento.

Assim, compreendemos o conceito de interdisciplinaridade a partir da concepção trazida pelo Dicionário Crítico 
de Educação Física, como menciona Auth (2014) em um de seus textos para o livro: 

Compreendemos a interdisciplinaridade e a intercomplementaridade como concepção que apresentam aspectos 
comuns, uma vez que ambas comportam os conceito mais fundamentais de cada especialidade enquanto 
necessários para outras áreas.
[...] entendemos a interdisciplinaridade, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, principalmente 
quanto a dois aspectos, embora imbricados. Por um lado a indispensável aproximação, troca e cumplicidade dos 
colegas professores, e por outro, apoiado em autores como Freire, a não ficar restrita à quase exclusividade dos 
conteúdos (AUTH, 2014, p. 394).

Entretanto, é possível perceber que os discursos sobre interdisciplinaridade utilizados por especialistas em educação 
estão, muitas vezes, longe da realidade encontrada nas rotinas das escolas e das práticas docentes. Para tanto, o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul – UNIJUI, percebendo que as concepções entorno da interdisciplinaridade proporcionam resultados 
melhores do que o ensino fragmentado que as escolas oferecem; tem como seu principal objetivo promover o trabalho 
de cunho interdisciplinar entre os componentes curriculares das escolas participantes do programa, o planejamento 
participativo e à docência compartilhada, bem como, busca integrar a universidade e a escola, fortalecendo seus vínculos 
com a pesquisa e a formação continuada dos docentes, a fim de contextualizar o universo acadêmico em confrontação 
com a realidade escolar. 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI, Educação Física, CAPES, gabriele.scheleski@
unijui.edu.br

2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUI, Educação Física, CAPES, boby_h_robson@yahoo.
com.br
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Com o intuito de buscar efetivar o objetivo da proposta do PIBID no ano de 2016, realizou-se em todas as escolas 
participantes do programa o planejamento de um projeto interdisciplinar o qual foi posto em ação. Dessa forma, este 
artigo se caracteriza como um relato de experiência, o qual é fruto da proposta interdisciplinar colocada em prática 
em uma Escola Técnica Estadual de Ensino Médio participante do PIBID na cidade de Ijuí/ RS, com uma turma do 
segundo ano do ensino médio.

Metodologia
O projeto interdisciplinar da escola se constituiu a partir de um grande tema geral, definido por todas as áreas em 

que o PIBID atua, sendo definido pela frase: “Somos o que ingerimos e digerimos na vida e no trabalho, com atitude 
e responsabilidade”. Tratando-se da área da Educação Física, a proposta aplicada por esse componente curricular é 
transformada em um subtema, o qual se denominou “Ditadura do Corpo: Consumo e Manifestação Corporal” e que 
teve como objetivo promover a interdisciplinaridade, buscando associar o componente curricular da Educação Física com 
os demais componentes a fim de provocar a reflexão do aluno sobre a reponsabilidade com seu corpo e com o corpo do 
outro, como também promover atividades diferenciadas, que os alunos não estão acostumados a realizar em suas aulas 
na escola. 

Através do tema geral citado anteriormente, a Educação Física elencou alguns subtemas importantes para se 
trabalhar com os alunos. Estes subtemas foram trabalhados durante as aulas, sendo compostos de: Como vejo o meu 
corpo; Mídia e a ditadura da beleza; Corpo e linguagem, o que representa e produz; Manifestações do corpo na história. 
Para cada um desses temas, foram elaboradas atividades teóricas/práticas que estimulassem os alunos a participar das 
aulas. As atividades se constituíram de: Interpretações sobre o corpo ao longo da história, pesquisa sobre o corpo e a 
mídia, jogos de inclusão a portadores de necessidades especiais, entre outras atividades.

O projeto foi construído pensando nas situações que os alunos podem enfrentar perante a sociedade, buscando o 
reconhecimento e aceitação dos diferentes corpos e suas manifestações. Outro fator importante na realização do projeto 
foi o de colocar o bolsista a realizar experiências referentes à docência na escola. Torna-se importante na formação do 
professor, além dos estágios no currículo acadêmico, ter experiências na escola, vivendo situações reais que lhe ajudaram 
na sua formação, sendo o PIBID uma ação importante na busca desta aproximação entre universidade, acadêmico e 
escola. 

Todas as aulas da proposta interdisciplinar foram importantes, mas percebeu-se que as tarefas realizadas sobre a 
inclusão de pessoas especiais, com o jogo do voleibol sentado foi a que mais despertou a atenção dos alunos. Com esta 
prática foi possível mostrar a importância e o respeito que devemos ter com os deficientes, como também os alunos a 
passar por dificuldades que muitas pessoas enfrentam todos os dias, como ajudar a entender que estas pessoas têm o seu 
espaço e valor na sociedade, merecendo ter direitos em todos os espaços escolares e públicos.

Considerações Finais
Percebe-se que inserir novas práticas no cotidiano dos alunos não é fácil. Mas quando se busca trazer novas 

experiências, refletir sobre os seus corpos e a realidade social, combinados a diferentes espaços e vivências, seguindo 
uma proposta metodológica, os alunos acabam aderindo às atividades. Dessa forma, consegue-se trazer para as aulas de 
Educação Física reflexões importantes acerca das diversas situações que enfrentamos no ambiente escolar.

Conforme Batista e Salvi (2006, p.2), “[...] a interdisciplinaridade no ensino é uma prática possível de ser 
implementada e um caminho metodológico que dão origem a um diálogo entre saberes, ressaltando o caráter de integrar 
conhecimentos que se justificam em separado”. As mesmas autoras acreditam que esta concepção ajuda a superar a 
fragmentação desses conteúdos promovendo uma aproximação de saberes capazes de preparar o aluno para a compreensão 
frente a sua realidade. 

Palavras-chave: Educação Física. Pibid. Interdisciplinaridade. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 
INTERDISCIPLINARIDADE E DOCÊNCIA 

COMPARTILHADA

Julia Stiebbe Callai1

Bruna Maidana Freitas2

Fabiana Ritter Antunes3

O trabalho desenvolveu-se a partir do tema “A vivência do conhecimento para grandes conquistas” presente no 
Projeto Político Pedagógico de uma escola Pública Municipal de Ijuí-RS. Destaca a importância da pesquisa para a 
construção do conhecimento, do protagonismo, da autonomia e da participação do aluno. A escola organizou o evento 
intitulado Feira do Conhecimento, que tem como objetivo a exposição dos trabalhos de pesquisa produzidos através do 
trabalho interdisciplinar, com a participação dos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
PIBID/UNIJUI.

De acordo com Giordani (2000 apud AUTH, 2014, p. 393), a interdisciplinaridade seria uma estratégia de ação 
com o objetivo de formar os sujeitos de forma integral, sendo o “significado de recompor a forma humana de conhecer 
e relacionar-se com o mundo”. Também podemos pensar a interdisciplinaridade como uma “abordagem teórico-
metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, um real 
trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento” (BRASIL, 2013c, p. 28). A docência compartilhada 
é um dos caminhos a ser percorrido para enfatizar a construção do conhecimento e a compreensão da realidade de 
vida dos sujeitos, está associada à ideia de se ter mais de um professor em sala de aula para que se possa dar atenção 
individualizada aos alunos (BAYER, 2006).

Este trabalho caracteriza-se como um relato de experiência sobre a feira do Conhecimento, em que os alunos 
da turma do 7° ano foram orientados a realizar os seus trabalhos a partir do tema “Evolução e Tecnologia”. A bolsista 
do PIBID de Educação Física por meio de planejamento com a professora da área se inseriu no trabalho realizando 
intervenções referentes a pesquisa.

Constatamos que para potencializar os estudos os alunos utilizaram como local de pesquisa o laboratório de 
informática e a biblioteca da escola, efetuaram entrevistas para coletar informações e objetos com seus pais, amigos e 
professores. A partir dos assuntos que os alunos julgaram interessantes e que gostariam de aprender e pesquisar sobre, 
foram elencados temas de pesquisa para cada grupo em que a turma foi dividida, tais como: maiores descobertas da 
humanidade; surgimento e evolução dos jogos Olímpicos e Paralímpicos; modalidades de lutas praticadas nos jogos 
Olímpicos, além de questões relacionadas aos valores que as lutas promovem, sua história, regras e técnicas; e a origem 
dos jogos até a atualidade (jogos eletrônicos).

A partir do resultado das pesquisas realizadas foi possível explorar a evolução e as grandes descobertas humanas 
em relação aos jogos e as inovações tecnológicas. Essa proposta de intervenção proporcionou além do conhecimento 
sobre os temas, espaço para vivências, o protagonismo dos alunos e significação de conhecimentos, juntamente com a 
disseminação de valores como respeito, cooperação, responsabilidade, dedicação, amizade, união e comprometimento. 

Dessa forma, concluímos que os objetivos foram atingidos com êxito, destacando o comprometimento de todos os 
envolvidos nesse processo em que a interdisciplinaridade e a docência compartilhada estiveram articuladas no ambiente 
escolar. No entanto, há momentos em que a interdisciplinaridade não acontece, devido a: preocupação em transmitir 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Curso de Educação Física, CAPES, juliecallai@
hotmail.com.

2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Curso de Educação Física, CAPES, bruna-
maidana2010@hotmail.com.

3 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Curso de Educação Física, CAPES, fabi.25.
antunes@gmail.com
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todo o conteúdo proposto no plano de estudo anual, a compreensão equivocada do conceito de interdisciplinaridade, a 
fragmentação dos conteúdos sem vinculá-los ao contexto escolar e a realidade do aluno, horários de planejamento para 
os professores que não permitem o diálogo para compartilhar práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Docência Compartilhada. Pibid.
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ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 
AFRICANA EM UM CONTEXTO INTERDISCIPLINAR 

Darlã de Alves1

Daniel Luciano Gevehr2

Um assunto que vem promovendo inúmeros debates e reflexões é o que se refere à educação étnico-racial. Inserida 
no currículo escolar por meio da lei 10639/2003, traz a perspectiva de uma educação para equidade racial, através da 
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. A aprovação desta normativa 
tem provocado uma reflexão sobre o currículo instituído em nossas escolas, que, historicamente, tem negado as diferenças 
culturais e valores civilizatórios africanos e afrodescendentes em nossa sociedade Moreira e Santana (2013). 

Trazendo ao ensino da diversidade experiências culturais e conhecimentos antes não contemplados, dando 
visibilidade às demais etnias que compõem o ser brasileiro. Exigindo do professor preparo para a mediação deste 
conteúdo. Buscou-se responder, com este estudo, a seguinte questão problema: O ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana nas escolas está sendo realizado de forma interdisciplinar? Ou apenas abordado pelas disciplinas de 
história e ou literatura?

Pode-se perceber que o tema pode ser abordado de forma interdisciplinar, também em práticas pedagógicas 
específicas de cada disciplina. Traz-se um exemplo de um projeto pedagógico realizado em uma escola da rede municipal 
da cidade de Campo Bom/RS. Também se apoiando em publicações produzidas no Brasil nos 12 primeiros anos em que 
a Lei 10639/2003 se encontrou em vigor.

A justificativa para esta pesquisa é de que a alteração da LDB feita pela lei 10639/2003 dá início a uma nova 
abordagem de diversidade cultural no ambiente escolar. Anteriormente a esta determinação, o currículo de história 
abordava a cultura afro-brasileira e africana na figura do negro escravo submisso ao senhor de engenho. O que hoje ainda 
é facilmente identificado em diversos currículos escolares e materiais didáticos. 

A história do negro no Brasil não se detém à escravidão. Este sim foi um grande episódio. Porém, limitar a 
identidade do negro afro-brasileiro e africano apenas a este acontecimento é ignorar toda sua matriz cultural que 
contribuiu para a formação da cultura do nosso país e do ser brasileiro. Acredita-se na educação étnico-racial, como forma 
de conhecimento e valorização da cultura de todos brasileiros, buscando a equidade racial e eliminação do preconceito.

A escola escolhida para a prática contempla alunos de nove bairros da cidade. Possuindo alunos de todas as esferas 
sociais, seja de vulnerabilidade social à média alta. Consequentemente, este público de alunos se destaca em diversidade 
étnica cultural. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa pode ser classificada como um estudo de caso. Para 
selecionar os artigos científicos utilizados nesta pesquisa fez-se uso das palavras-chave “Educação étnico-racial. Ensino. 
Cultura afro-brasileira. Cultura africana”, entre o período de 2003 a 2015. Entre os 37 selecionados apenas 19 artigos 
abordavam alguma ferramenta de ensino, e a partir desses artigos desenvolveu-se um estudo detalhado. Os artigos que 
compõem este estudo foram selecionados na base de dados Scielo e Capes.

A escola onde foi realizada a prática está situada no município de Campo Bom/RS. É pertencente à rede municipal 
de ensino e possui turmas apenas dos anos iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º anos. 

Fernandes (2005) ressalta a importância da abordagem em caráter interdisciplinar, onde o tema perpasse as 
disciplinas de forma a interligar os conhecimentos gerados através de suas práticas pedagógicas. Um trabalho árduo 
quando nos deparamos com currículos tradicionais de ensino. O pensamento construtivista de Piaget nos traz um 
conceito claro sobre a interdisciplinaridade:
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Uma colaboração entre disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência que conduz 
a interações propriamente ditas, isto é, a certa reciprocidade nas trocas, de tal modo que haja um total 
enriquecimento mútuo. (PIAGET, 1973, p. 142).

No Brasil, um órgão muito respeitado, a CAPES¹, também dialoga referindo um conceito sobre a interdisciplinaridade, 
visto que no âmbito em que opera, já realizou algumas mudanças para a definição correta das atividades e conceitos, 
sendo compreendida como: 

A convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, não pertencentes à mesma classe, que contribua 
para o avanço das fronteiras da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma para outra, gerando novos 
conhecimentos ou disciplinas, e faça surgir um novo profissional com um perfil distinto dos existentes, com 
formação básica sólida e integradora. (BRASIL/CAPES, 2013 p.12).

Partindo deste conceito onde a interdisciplinaridade constrói conhecimento dos mais diversos saberes frutos da 
complementação de duas ou mais ciências que de forma conjunta abordem determinado tema foi criado o projeto “A 
AFRICANIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR: DA LUDICIDADE ÀS RELAÇÕES PESSOAIS”. Pensado 
pela coordenação pedagógica como forma de atender a normativa federal da lei 10639/2003, foi proposta a interação das 
disciplinas na construção das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas. 

Assim estruturou-se o projeto. Em sua metodologia foram realizados três encontros para a discussão das atividades 
a serem propostas. Em suas ações foram realizadas cinco atividades integradas, sendo organizadas por duas ou três 
disciplinas de forma conjunta. O projeto teve início no dia 13 de maio de 2015. Data escolhida pela assinatura da Lei 
Áurea. 

A abordagem da temática através das atividades integradas realizou-se da seguinte forma:
Atividade 1 – GRIÔT
Disciplinas de Língua Portuguesa, Ciências Biológicas e Literatura.
Atividade 2 – RITOS E MITOS
Disciplinas de História, Ensino Religioso e Língua Inglesa.
Atividade 3 - MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Disciplinas Ed. Física, Música e Ed. Artística.
Atividade 4 – RAÍZ “QUADRÁFRICA”
Disciplinas de Matemática e Informática.
Atividade 5 – OCAS MALOCAS E QUILOMBOS.
Disciplinas de Geografia e Ed. Artística. 
A última atividade diretamente ligada ao projeto foi a Semana da Diversidade. Quando em novembro, junto à 

semana da consciência negra, foi realizada a exposição de trabalhos realizados nas atividades integradas.
Esta pesquisa identificou que a partir da criação da principal política pública brasileira para a educação étnico-

racial, a Lei 10639/2003, os currículos escolares passaram a abordar de forma mais específica à temática do ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Através de práticas pedagógicas integradas, interdisciplinares, assim como 
específico em cada disciplina.

Palavras-chave: Ensino. História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Interdisciplinaridade.
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VIVÊNCIAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA PRÁTICA 
INTERDISCIPLINAR

Jaqueline Luiza Klein1

Karla Ferrari Machado2

Maristela Juchum3

INTRODUÇÃO
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) oportuniza aos acadêmicos, futuros 

docentes, a possibilidade de vivenciarem a prática docente na escola, possibilitando assim um conhecimento mais amplo 
do contexto escolar.

O subprojeto Interdisciplinar Pibid/Univates caracteriza-se por apresentar uma proposta diferenciada, a qual visa 
à integração das disciplinas do currículo escolar. Essa prática pedagógica possibilita uma aprendizagem mais significativa 
aos alunos, pois conecta diferentes áreas do saber.

Nesse sentido, Santomé (1998, p. 17 apud LUCCA, 2003, p.33) afirma que “preparar as novas gerações para 
conviver, partilhar, cooperar no seio das sociedades democráticas e solidárias obriga a planejar e desenvolver propostas 
curriculares que contribuam para reforçar este modelo de sociedade”, trabalhar a interdisciplinaridade surge como 
proposta curricular que, no nosso entender, contribui para a formação de um indivíduo que compreende melhor os 
problemas do mundo e a si mesmo. É nesta perspectiva que se trabalha a Educação Física no subprojeto Interdisciplinar. 

Acreditamos que a integração dos conteúdos da Educação Física com as demais disciplinas em projetos tem 
extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Para Fortes (2012), a proposta interdisciplinar 
vai tentar encontrar respostas mais pertinentes para o aluno, a partir de reflexões, análises e avaliações das atividades que 
foram propostas. 

É nessa perspectiva que foram desenvolvidas diversas atividades com os alunos do ciclo da adolescência na escola 
parceira do Subprojeto Interdisciplinar do Ensino Fundamental do Pibid/Univates. O objetivo deste trabalho é relatar a 
forma como a Educação Física se integrou nessa proposta interdisciplinar.

METODOLOGIA
No decorrer do segundo semestre de 2016, foram realizadas diversas vivências que trazem traços da Educação 

Física para o subprojeto Interdisciplinar. As vivências envolveram alunos do 3º ciclo, que compreendem a faixa etária de 
11 a 14 anos. Para o desenvolvimento dos projetos interdisciplinares, os alunos do ciclo da adolescência são integrados 
em um único espaço, totalizando em torno de 50 estudantes.

Ao aplicar o projeto “A origem étnica do povo brasileiro”, que tinha como objetivo conhecer a formação do povo 
brasileiro e sua diversidade, realizamos, como culminância do projeto, atividades que se referem a conteúdos trabalhados 
no decorrer das aulas. Os alunos foram divididos em quatro grupos, distribuídos nas seguintes atividades:

-Jogo da Velha: Primeiramente, os alunos foram divididos em grupos menores e houve um sorteio para dar início ao 
jogo. O jogo era de perguntas e respostas (relacionados ao tema do projeto). Caso o jogador, da própria equipe, acertasse a 
pergunta, poderia colocar um jogador da mesma em um tabuleiro feito de pano, mas, se a equipe não soubesse a resposta, 
passaria a pergunta para a equipe adversária, assim sucessivamente até chegarem à resposta correta. Ganha o jogo o grupo 
que completar o primeiro trio na horizontal, vertical ou na diagonal.

1 Acadêmica do Curso de Educação Física. Bolsista do Suprojeto Interdisciplinar do Ensino Fundamental Pibid/Univates. 
jaqueline-klein@hotmail.com

2 Acadêmica do Curso de História. Bolsista do Subprojeto Interdisciplinar do Ensino Fundamental Pibid/Univates. karla.ferrari.
machado@gmail.com 

3 Doutora em Letras. Docente do Curso de Letras/Univates. Coordenadora do Subprojeto Interdisciplinar do Ensino Fundamental 
Pibid/Univates. maristela-j@hotmail.com 

mailto:jaqueline-klein@hotmail.com
mailto:karla.ferrari.machado@gmail.com
mailto:karla.ferrari.machado@gmail.com
mailto:maristela-j@hotmail.com


Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 271SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

O projeto seguinte foi intitulado “A nossa Cara”, em que se teve como finalidade trabalhar o jovem na sociedade 
atual, como o jovem se vê na sociedade e também como ele é visto por ela. Nesse projeto foram propiciadas atividades 
que buscaram desenvolver a percepção dos sentidos, conforme citado abaixo:

-Dinâmica de desinibição e integração: No início da atividade os alunos se dispuseram em formação livre, e o único 
intuito da atividade era circular pelo espaço realizando movimentos conforme a música que tocava ao fundo. Após 
orientações do mediador, os alunos foram se juntando em duplas, quartetos, octetos, assim até todos estarem interligados 
corporalmente de alguma forma (escolha livre) e executando os movimentos conforme o ritmo.

-Futebol para cegos: O futebol para cegos contemplou quatro atividades que abrangiam elementos desta modalidade 
de esporte. A atividade de número um consistiu em se habituar com a bola e seu barulho, sendo esta realizada em duplas 
em forma de passe e recepção. A atividade de número dois tinha como objetivo a condução da bola até o colega. Em 
seguida, realizaram-se atividades de chute a gol e, após, o jogo propriamente dito com algumas adaptações à modalidade. 
Vale salientar que os alunos utilizaram vendas e bolas de guizo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Jogo da Velha possibilitou a interação dos estudantes através da ludicidade, do brincar. O jogo exigiu dos alunos 

muito raciocínio ao precisarem utilizar suas aprendizagens acerca dos assuntos estudados no decorrer do projeto para 
responderem às perguntas, possibilitando assim o avanço no jogo. A atividade foi interessante, pois serviu para retomar 
alguns conteúdos desenvolvidos no decorrer das aulas.

Figura 1 - Prática do Jogo da velha

Fonte: PIBID Interdisciplinar Ensino Fundamental

No decorrer da Dinâmica de desinibição e integração, o grupo de bolsistas percebeu certa resistência por parte dos 
estudantes. Uma das possíveis causas da resistência pode estar relacionada ao fato da necessidade de tocar no outro e da 
vergonha de se expressar diante dos colegas, ainda que todos devessem fazê-lo. 

Figura 4, 5, 6: Prática da Dinâmica de desinibição e integração

Fonte: PIBID Interdisciplinar Ensino Fundamental

Durante o andamento da atividade Futebol para Cegos, todos os alunos se envolveram, e foi possível notar muita 
interação e desenvolvimento do espírito de equipe, bastante importante nesta faixa etária. 
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Figura 7 - Prática do Futebol para Cegos

Fonte: PIBID Interdisciplinar Ensino Fundamental.

CONCLUSÕES
Os resultados alcançados até o momento reforçam a necessidade de se trabalhar atividades diferenciadas no 

contexto escolar, o que muito contribui para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor do indivíduo envolvido 
em práticas como as apresentadas acima, fugindo da forma tradicional de “dar aulas”.

Dessa forma, é possível afirmar que as atividades desenvolvidas, contemplando uma prática interdisciplinar, foram 
muito proveitosas, pois renderam novos conhecimentos (relativos à história e sociedade), novas interações entre os 
estudantes através do contato e expressão corporal, e uma maior aproximação dos bolsistas com os alunos. Também ficou 
visível o quão importante é o desenvolvimento de atividades lúdicas no espaço escolar.

Palavras-chave: Vivência. Educação Física. Interdisciplinaridade. PIBID.
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GINCANA DA SABEDORIA: EXPERIÊNCIA 
INTERDISCIPLINAR E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 

APRENDIZADO INTEGRADO

Andressa da Silveira Menezes1

Adriana Magedanz2

O subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio - IEM, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
do Centro Universitário UNIVATES - Pibid/Univates, financiado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), iniciou suas atividades em 2014 e prosseguiu nos anos seguintes, mantendo-se até hoje em 
parceria com a mesma escola pública estadual, localizada na cidade de Lajeado/RS. Atualmente o subprojeto é composto 
por 13 bolsistas de diversas licenciaturas, como Ciências Exatas, História, Letras e outras, duas supervisoras, uma com 
formação em Ciências Exatas e outra em Letras, e uma coordenadora, formada em Matemática.

A proposta desta escrita é, principalmente, compartilhar uma experiência vivenciada no subprojeto IEM do Pibid/
Univates, destacando as contribuições da interdisciplinaridade na formação docente, atuando de maneira que incentive 
a inter-relação dos licenciandos de diferentes cursos existentes na Instituição de Ensino Superior (IES), agregando 
conhecimentos através de leituras, discussões, reflexões, resultando em possibilidades pedagógicas centradas no trabalho 
cooperativo e colaborativo, com raízes na interdisciplinaridade.

Neste sentido, Fazenda (1994, p.1) destaca quanto ao surgimento das propostas interdisciplinares: “A 
interdisciplinaridade surgiu na França e na Itália em meados da década de 60, num período marcado pelos movimentos 
estudantis que, dentre outras coisas, reivindicavam um ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, 
política e econômica da época”.

Passados 50 anos, é possível perceber que a falta de sintonia disciplinar ainda prevalece. Buscando reverter esta 
realidade, o grupo IEM planeja em conjunto as atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, procurando interligar 
os conteúdos a um mesmo objetivo. Segundo Thiesen (2008, p.545), “[...] ela [a interdisciplinaridade] busca responder à 
necessidade de superação da visão fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento”. Portanto, a 
interdisciplinaridade é uma espécie de opção metodológica de ensino que apresenta uma maneira diferenciada de trabalhar 
com os alunos, levando em conta a importância do debate sobre o fim da separação entre as disciplinas (ALMEIDA; 
FAZENDA; VARELLA, 2013).

Conforme Andrade [19--], o currículo interdisciplinar contém dados, pensamentos e definições que completam o 
significado pleno, em que o mundo não é mais visualizado como um quebra-cabeça desmontado. Ou seja, as disciplinas 
não agem mais separadamente, mas com o passar do tempo estão em constante busca da unificação.

Tal descrição é característica dos momentos de planejamento do IEM, com a troca de saberes dos bolsistas das 
diversas licenciaturas existentes na IES. Ocorrem encontros com muitos debates, sobre os mais variados assuntos, sempre 
visando a um bom entrosamento entre os pibidianos em prol da interdisciplinaridade. Fazenda (1986, p. 189) destaca 
que:

[...] [a interdisciplinaridade] traz para a prática das relações de ensino-aprendizagem o espaço de reflexão, ela 
se torna o fio condutor que liga os vários campos do conhecimento, não por sobrepor-se em conhecimento, mas 
por difundir a postura de respeito, escuta, reconhecimento das experiências do outro e da vida do outro.

No decorrer dos últimos anos, o subprojeto IEM planejou e desenvolveu diversas propostas interdisciplinares com 
alunos do ensino médio diurno da escola parceira. Cada uma das experiências, com certeza, contribuiu para qualificar 
a performance dos pibidianos de iniciação à docência. Conforme assinalado na parte inicial desta escrita, este relato de 

1 Centro Universitário UNIVATES, História, CAPES, andressa.s.menezes@gmail.com.
2 Centro Universitário UNIVATES, magedanza@univates.br.
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experiência está ancorado numa destas intervenções em sala de aula. Ela ocorreu ao final de 2016 e foi intitulada como 
“Gincana da Sabedoria”. A atividade tinha como objetivo principal proporcionar a interação dos alunos e o contato direto 
com assuntos de conhecimento geral, especialmente relacionados à sociedade em que estão inseridos. 

A “Gincana da Sabedoria” teve como público alvo uma turma de 1 º ano, com aproximadamente 30 alunos, e 
foi desenvolvida a partir de um tabuleiro gigante, com aproximadamente 8 metros, confeccionado com TNT. Além 
do tabuleiro, com numeração de 1 a 20, um dado grande, numerado de 1 a 6, e uma caixa com, aproximadamente, 60 
questões de conhecimentos gerais também foram recursos utilizados na proposta.

O desenvolvimento da atividade ocorreu da seguinte forma: a turma foi dividida em três grupos, numerados em 
1, 2 e 3; cada grupo escolheu um representante para ser a peça do tabuleiro; as três pessoas selecionadas posicionaram-se 
no local de partida do tabuleiro; um integrante do grupo era responsável por arremessar o dado; outro elemento retirava 
uma pergunta da caixa e efetuava a leitura em claro e bom tom, a fim de que todos escutassem; após a leitura, o grupo 
dispunha de um minuto para responder; em caso de acerto, o percurso assinalado no dado seria percorrido no trajeto do 
tabuleiro; em caso de erro ou de não emissão de resposta, o grupo da sequência (1, 2 ou 3) teria também um minuto para 
responder, mas sem repetir a leitura da pergunta; passado mais um minuto, o terceiro grupo, mas não necessariamente o 
grupo enumerado como 3, teria também a chance de responder; a primeira rodada se encerra no momento em que algum 
grupo acerta a resposta da pergunta ou, ofertada a chance para todos, é divulgada a resposta coletivamente; inicia-se a 
rodada seguinte, alternando o grupo iniciante e repetindo-se o processo anteriormente descrito. A atividade pode ser 
finalizada a qualquer momento ou quando dois grupos alcançarem o local de chegada.

É importante deixar registrado que, após o término da “Gincana da Sabedoria”, foi organizado um momento para 
reflexão acerca dos assuntos abordados durante o jogo. Nesta etapa, quando os alunos expuseram suas opiniões sobre a 
proposta, foi possível perceber o quanto a abordagem de fatos presentes em seus cotidianos é pouco relacionada com as 
atividades em sala de aula.

De forma geral, é possível diagnosticar que os educandos gostaram da atividade, talvez por ser diferente, tratando 
de assuntos atuais, ou porque eles se divertiram enquanto jogavam, interagindo com os colegas e os professores. Já para 
os bolsistas PIBID/Univates, grupo no qual se insere a autora desta escrita, proporcionou mais uma vivência diferenciada 
em sala de aula, abordando um tipo de atividade que exige maior integração entre os envolvidos, trabalhando assuntos 
que podem estar relacionados com nossas áreas, mas sem focar unicamente nas mesmas.

Neste sentido, uma vez concluída a proposta, foi realizado um momento de reflexão entre os pibidianos, uma 
espécie de roda de conversa em que foram discutidos fatos relevantes relacionados ao planejamento, execução e avaliação 
da proposta. A partir deste conjunto de ações, torna-se possível o desenvolvimento de olhares mais críticos sobre questões 
pedagógicas envolvendo interdisciplinaridade e suas contribuições para a qualificação do processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Estratégias de ensino. Pibid.
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A RELAÇÃO DO PEDAGOGO NO ESPAÇO SAÚDE 

Kauana Leticia Behn Faller1

Tania Micheline Miorando2

Introdução 
Este trabalho traz as experiências vivenciadas nas práticas de estágio dos Anos Iniciais I, Prática Pedagógica em 

Formação de Professores e Prática Pedagógica em Gestão Educacional, do curso de Pedagogia, do Centro Universitário 
Univates, realizado na Clínica Universitário de Educação e Saúde – CURES.

O objetivo do estudo foi experimentar o envolvimento do pedagogo em um espaço de Saúde, tendo por desafio 
um trabalho interdisciplinar. Este objetivo teve provocação a partir da proposta para o estágio em equipe multidisciplinar 
para, juntos, abrir-se à escuta do usuário e assim desafiá-lo no desenvolvimento de atividades nas quais ele pudesse atuar 
com autonomia e autoconfiança.

O interesse em fazer estágio na CURES veio após algumas colegas terem realizado o estágio nesse espaço e 
relatarem que é um lugar que se abre a novos olhares para a atuação do pedagogo, para o além da sala de aula, com 
atividades interdisciplinares, onde alunos de diferentes cursos fazem sua prática de estágio. Então me inscrevi para fazer 
o estágio na CURES, no semestre 2016/B. Nos primeiros dias nos conhecemos como uma grande equipe disposta ao 
cuidado ampliado de usuários que ali chegavam. Depois, juntamo-nos em equipes de atendimento: passamos a conhecer 
os casos, os materiais disponíveis e tivemos as primeiras aproximações com os espaços da CURES e os usuários.

Os atendimentos na CURES acontecem via encaminhamento do Sistema Único de Saúde - SUS, o Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS e da Educação. Os municípios parceiros da CURES são Lajeado/RS, Estrela/RS e 
Arroio do Meio/RS, mediante um convênio firmado juridicamente. Os atendimentos acontecem sempre tecendo uma 
rede que se enlaça pelos diversos espaços que o usuário transita e segue se fortalecendo a partir de sua chegada na Cures.

Anteriormente aos atendimentos, realizamos o planejamento das atividades, mas temos o cuidado de deixar o 
usuário confortável para ele sentir-se bem durante seu tempo de atendimento. Por isso, as atividades planejadas podem 
ou não se realizar. Para além de ver a sua capacidade de envolvimento, também vemos o quanto ele pode se tornar 
mais independente para tomar atitudes e realizar as tarefas sozinho, com independência e autonomia. Para nossas 
experimentações e vivências na CURES, apresento um trecho que nos diz das possibilidades de criação:

Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar nasce da inconclusão do homem. A educação é 
mais autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A educação deve ser desinibidora e não 
restritiva. É necessário darmos oportunidades para que os educadores sejam eles mesmos (FREIRE, 2001, p. 
32).

A citação acima trouxe a questão da abertura ao experimentar-se ao “criar” em diferentes momentos. Trouxemos 
atividades e materiais que formulavam propostas para realizar com o usuário: jogos de baralho, futebol de mesa, pinturas 
em desenhos e o espaço para o inusitado que o momento ou as emoções, preocupações, inquietações se interpusessem ao 
diálogo que se abria. Em todos os momentos procuramos respeitar seus momentos de criatividade, sem que nós, estagiárias, 
interrompêssemos as atividades iniciadas por ele. Procurávamos questioná-lo, provocá-lo, mas sempre respeitando-o em 
suas ações. Assim, entendemos que se estabelecia o cuidado em relação às suas intenções.

Desenvolvimento
Chamamos de “usuário” a pessoa atendida na Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde por ele também 

ser atendido pelo SUS ou SUAS e assim ser denominado nessas instâncias. Nos atendimentos desse usuário, formamos 

1 Centro Universitário UNIVATES, Pedagogia, kauana.faller@universo.univates.br.
2 Orientadora. Doutoranda em Educação, Mestre em Educação. Centro Universitário UNIVATES, Pedagogia, tmiorando@gmail.
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equipe junto de mais duas colegas, uma da Psicologia e outra da Fisioterapia. Vou chamá-lo aqui, no decorrer da descrição, 
de ‘’João’’, para preservar sua identidade.

O usuário João foi encaminhado para a Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde pela demanda da 
Escola onde estudava. No parecer de encaminhamento foi relatado que ele teria dificuldades de aprendizagens e de 
comportamento quanto à convivência em grupo. 

A algumas atividades, que trouxemos para realizar, ele não dava muita importância, e não se propunha a realizar, 
mostrando sua resistência. Então fazíamos dinâmicas entre as estagiárias e o usuário para nos apresentarmos e ele 
saber que durante o semestre essa equipe o acompanharia para o seu cuidado em Educação e Saúde. Ao realizar os 
atendimentos com o usuário, notei que ele mostrava cada vez mais interesse na participação e realização das atividades 
durante os atendimentos. Isso nos mostrou que o vínculo que se estabelecia estava cada vez mais forte e a relação de 
confiança também se firmava.

Resultados Alcançados
Ao longo do semestre tivemos a oportunidade de acompanhar uma evolução importante do usuário. No início 

tentei trazer mais questões que envolvessem o exercício de memória e leitura, porém ele demonstrava pouco interesse 
por essas atividades. Somente com uma escuta sensível (BARBIER, 2004) e atenta é que conseguimos nos aproximar do 
usuário e conquistá-lo para que ele próprio promovesse o cuidado de si.

Durante os atendimentos do usuário, fomos vendo o quanto ele encorajava-se a mostrar-se capaz na realização 
das atividades propostas. Observamos que ainda há muito a ser trabalhado na questão da autonomia, posto que ele tem 
capacidade e pode se reconhecer, ousando um comportamento diferente. 

Concluo dizendo que ele é capaz de ter independência para fazer as coisas por si próprio, desenvolvendo assim a 
autonomia para a vida adulta. Também desenvolve suas tarefas da escola, pois notamos que ele lê e escreve conforme as 
exigências apontadas nas referências ao encaminhá-lo para o cuidado na Cures. 

Nesta experiência realizada em um tempo de estágio curricular, cujo trabalho se realizou em grupo, conseguimos 
provocar mais autonomia de movimentos físicos quanto à coordenação motora, levando João a reconhecer-se em novas 
possibilidades de atitudes em casa e na Escola. 

Em relação à minha experiência de estágio curricular em equipe multidisciplinar, aprendi que é necessário haver 
diálogo no grupo para o bom desenvolvimento do trabalho planejado. Este foi um dos principais aprendizados deste 
estágio curricular.

Palavras-chave: Interação. Prática Pedagógica. Apoio Interdisciplinar. Espaços não escolares.
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INTERDISCIPLINARIDADE: CONTRIBUIÇÕES NA 
QUALIFICAÇÃO DOCENTE DOS SUPERVISORES PIBID/

UNIVATES

Adriana Magedanz1

Cristiane Antonia Hauschild2

Jane Herber3

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Centro Universitário UNIVATES (PIBID/
Univates), financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem como uma das 
ações oportunizar momentos de estudos e reflexões para os supervisores das escolas parceiras do Programa, objetivando 
a qualificação profissional. Essa prática, que vem acompanhando o fazer pedagógico do PIBID/Univates há alguns anos 
e está alicerçada no projeto institucional, é organizada pelos coordenadores dos subprojetos nas reuniões semanais com 
a coordenação institucional. O presente relato de experiência foi inspirado num desses encontros, realizado no segundo 
semestre de 2016, e tem como principal objetivo compartilhar aspectos percebidos durante uma das capacitações, 
destinada para discussões acerca de interdisciplinaridade.

Inicialmente, percebeu-se a necessidade de efetuar uma retomada histórica sobre o tema, pois são perceptíveis as 
distorções entre os educadores quando se trabalha com os aspectos epistemológicos acerca da interdisciplinaridade e suas 
variantes. É preciso entender a lógica disciplinar que nos cerca e, de certa forma, nos atormenta, provocando um (re)
pensar as práticas docentes que, por sua vez, acabam nos amarrando ou remetendo ao tradicional ensino disciplinar. Além 
disso, também é imprescindível considerar que a divisão das áreas do conhecimento em especialidades é, essencialmente, 
um valor do século XX. Sabe-se que, na antiguidade, o conhecimento era buscado em várias disciplinas. Conforme 
Ketzer (2007, p.91 e 92):

[...] um longo caminho teórico-conceitual percorrido por Pitágoras de Samos [...] cujo legado constitui a 
chamada escola pitagórica, constituída por um extraordinário acervo de conhecimentos. [...] não se trata de 
sugerir que conteúdos como o teorema de Pitágoras devam ser excluídos dos conteúdos programáticos escolares.

Neste sentido, é importante sempre ressaltar entre os docentes que “a interdisciplinaridade não nega o valor do 
olhar disciplinar [...] ela pode ser uma estratégia que permita a conciliação complementar de domínios próprios de 
diferentes áreas do conhecimento” (UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS, 2013, p. 23).

À luz destas discussões é possível conectar a disciplinarização à adoção do método científico. De forma geral, o 
mesmo está classificado em dois grupos: método indutivo, associado a Francis Bacon (1561 – 1626), e método dedutivo, 
tendo René Descartes como precursor (1596 – 1650). Corroborando Thiesen (2008, p.546), por causa da “[...] influência 
dos trabalhos de grandes pensadores modernos como Galileu, Bacon, Descartes, Newton, Darwin e outros, as ciências 
foram sendo divididas e, por isso, especializando-se”. Já Pátaro e Bovo (2012, p.45) são mais incisivos quando se referem 
a René Descartes: “[...] propôs um método para conhecer os fenômenos da natureza. De forma breve, sua proposta era 
dividir os fenômenos em diversas partes. [...] ajudou a definir o que chamamos de disciplinarização”.

Esta conexão disciplinaridade – método científico, proposta no início do encontro aqui descrito, é de suma 
importância, pois permite aos supervisores do PIBID/Univates, que atuam como docentes na educação básica, perceberem 
que, historicamente, foi isso que propiciou a organização do conhecimento das diferentes Ciências da forma como temos 
hoje.

1 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora de Área do Subprojeto Interdisciplinar do PIBID/Univates, CAPES, 
magedanza@univates.br

2 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora Institucional do PIBID/Univates, CAPES, crishauschild@univates.br
3 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora de Área de Gestão de Processos Educacionais do PIBID/Univates, CAPES, 

jane.herber@univates.br 
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Apresentada a contextualização histórica da origem disciplinar dos saberes, a etapa seguinte do trabalho desenvolvido 
durante a qualificação docente, objeto de análise deste relato, consistiu na construção de distintas interações disciplinares. 
Para isso, utilizaaram-se como base as ideias de Japiassu (1976, p.73), que propõe graus sucessivos de cooperação e de 
coordenação crescente das disciplinas. De forma resumida, a classificação acontece nesta ordem: multidisciplinaridade – 
não há conexão entre as disciplinas; pluridisciplinaridade – estuda um conteúdo de forma segmentada; interdisciplinaridade 
– ocorre diálogo entre as disciplinas; transdisciplinaridade – não possui fronteira nos saberes.

Discutidos e melhor compreendidos os quatro possíveis níveis disciplinares, na sequência, buscou-se estimular 
nos professores supervisores um momento de ponderação individual, no qual eles passaram a se questionar: “Quais os 
graus de cooperação disciplinar característicos nas ações pedagógicas da Escola?”; “A interdisciplinaridade está presente 
no ambiente escolar?”. Difundindo alguns sentimentos expressos livremente, muitos acabaram convencidos de que várias 
experiências vivenciadas na escola continuam em nível multi e pluridisciplinar, mas que é possível avançar quanto à 
exploração da interdisciplinaridade e as relações entre os campos de conhecimento. Ter a interdisciplinaridade como 
orientadora das práticas de ensino é, de certa forma, voltar às raízes da educação, romper com a fragmentação “nos 
processos de produção e socialização do conhecimento” (THIESEN, 2008, p.545) constatada no ensino atual, em que se 
acaba abrindo mão de uma visão contextualizada de mundo. Nesta etapa do trabalho, algumas constatações citadas pelos 
presentes reportaram-se especificamente ao processo interdisciplinar: opção metodológica que requer desacomodação, 
planejamento, diálogo entre disciplinas, reflexões constantes, dentre outras.

Por fim, uma vez percebido o valor pedagógico das ações interdisciplinares dentro da escola, e antes de encerrar 
o encontro, foi proposto ao grupo avaliar os aprendizados decorrentes destes momentos de qualificação docente. São 
produções coletivas, que permitem lançar um olhar investigativo sobre as práticas já existentes no ambiente escolar, 
incentivando uma postura individual reflexiva e, além disso, com capacidade de fortalecer relações, desencadeando novas 
possibilidades para a produção ou a construção do conhecimento, pois, nas palavras de Freire (1996, p.12), “quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.

Diante do exposto, é possível reforçar o quanto são importantes os momentos de qualificação docente oportunizados 
pelo PIBID/Univates. Investir na formação dos professores supervisores é, sem dúvida, uma forma de enobrecer também 
o trabalho com os bolsistas de iniciação à docência, que buscam desenvolver atividades interdisciplinares nas escolas 
parceiras com a orientação das supervisoras do Programa, as quais vêm aprimorando e qualificando as ações didático-
pedagógicas e, com isso, impactando ou provocando um repensar sobre e na prática docente dos demais profissionais 
da escola. De forma geral, é possível finalizar este relato de experiência enfatizando que, tão importante quanto discutir 
aspectos pertinentes ao estudo acerca da interdisciplinaridade, expostos ao longo desta escrita, é imprescindível acreditar 
na proposta e, pelo menos, ter coragem suficiente para tentar abordar pressupostos interdisciplinares em sala de aula. 
“Não passam de traidores nossas dúvidas, que nos privam, por vezes, do que fora nosso, se não tivéssemos receio de tentá-
lo” (SHAKESPEARE, [160-], p.29).

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Formação docente. Pibid.
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O CONTEXTO DA SALA DE AULA NA VISÃO DE UM 
LICENCIANDO RECÉM EGRESSO DO ENSINO MÉDIO

Bruno Mallmann Cavalheiro1

Vanessa Devitte2

Ma. Adriana Magedanz3

É normal percebermos que um aluno tem mais facilidade em, ou então inclina-se a, alguma matéria específica e, ao 
mesmo tempo, “desaprecia” outra. Podemos notar que essa disciplina é, na maioria das vezes, “contrária” a outra, ou seja, 
uma seria, por exemplo, de ciências da natureza e a outra estaria encaixada nas ciências humanas e sociais. Isso se agrava 
ainda mais quando os trabalhos de educação, desenvolvidos nas escolas, divergem da realidade atual das crianças e jovens 
que as frequentam, consequentemente, mostrando-se ultrapassados e ineficazes.

O texto em questão é proveniente da vivência e reflexão de um recém-egresso do ensino médio, que finalizou 
a educação básica no final de dois mil e quinze, e hoje é licenciando em História, bolsista no PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e no Projeto de Extensão História e Cultura Kaingang em Território da 
Bacia Hidrográfica Taquari – Antas, todos dentro da mesma Instituição de Ensino Superior (IES), Centro Universitário 
UNIVATES. A ideia central da escrita é compartilhar aspectos percebidos por ele ao longo de toda sua trajetória no 
ensino básico, levando em consideração diversas mudanças de pensamento ocorridas nos doze anos dentro da escola, 
sempre na função de aluno, e agora retornando, mas como docente.

Inicialmente é preciso registrar que a falta de interesse por parte de alguns alunos no que se refere a certas matérias 
curriculares é identificada pelos autores desta escrita como um problema. Seria utopia objetivar soluções imediatas para 
esta realidade, mas é preciso vislumbrar ações que possam amenizar o quadro. Outra questão evidente é a apatia que 
muitos têm pela escola e, consequentemente, pelo ensino e pela aprendizagem difundidos por ela. Torna-se ainda mais 
preocupante quando percebemos que tal fato é agravado em casa, por parte dos pais ou responsáveis, que induzem a 
criança ou o jovem a desgostarem da aprendizagem. Claro que muitas vezes isso não é proposital, mas acontece, por 
exemplo: “Está de castigo! Vá ler! Estudar!” Então estudo é castigo? As escolas não ficam de fora, e fazem esse papel de 
“vilão” também, que pode até não ser intencional, mas pela falta de capacitação pedagógica de muitos professores, agindo 
de maneira cruel: “Estão muito agitados, vou fazer uma prova!” Essas simplórias exemplificações expressam o aprender e 
o ensinar com o intuito de punir, de castigar quem não está de acordo com alguma “regra” ou não “portar-se” devidamente.

Quando consideram alguns componentes da grade curricular “superiores”, de forma indireta, os alunos remetem ao 
“rebaixamento” os demais, o que acaba contribuindo para um ambiente desagradável. Em muitas situações, os professores 
não conseguem intervir, afinal de contas, compartilham o mesmo pensamento ou então não possuem qualificação 
suficiente para isso. Essas manifestações, expressas em forma de conversas informais, estão presentes diariamente, sendo 
elas em sala de aula, no intervalo, durante a merenda e, até mesmo, em confraternizações fora do âmbito escolar. À 
primeira vista, esse último exemplo, de conversa sobre escola, pode parecer estranho, mas não é, afinal de contas, sabemos 
que a escola tem, entre suas principais funções, a socialização dos alunos com outras pessoas, sendo que nela muitos 
encontram seus primeiros amigos, e seria leviano pensar que os alunos não compartilhariam conversas sobre aulas, 
professores e até mesmo conteúdos para encontros extraescolares.

Diante do exposto, este relato caracteriza-se como uma experiência diferente: a de refletir sobre a prática docente, 
reflexão essa difundida e defendida por Alarcão (2011), mas considerando aspectos essencialmente vivenciados no 
ambiente escolar por um licenciando recém-egresso do ensino médio. Na busca pela qualificação da educação básica, 
acredita-se que momentos de introspecção como este são imprescindíveis, tanto pela comunidade escolar quanto pelas 
famílias envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem. Neste sentido, poderíamos estender a proposta reflexiva 

1 Centro Universitário UNIVATES, História, CAPES, bruno.cavalheiro@universo.univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, História, CAPES, vdevitte@universo.univates.br.
3 Mestre em Ciências Exatas, Centro Universitário UNIVATES, magedanza@univates.br.
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de Alarcão (2011, p. 50), direcionada para a escola e professores, também para o contexto da família, ou seja, a constante 
atitude reflexiva no ambiente familiar também poderá ajudar a equacionar e resolver dilemas e problemas percebidos na 
sociedade atual.

Os aspectos supracitados apontam para a necessidade urgente de mudanças, inclusive nas ações pedagógicas dos 
docentes. O cenário educacional brasileiro precisa romper com velhos paradigmas e encorajar os educadores na busca 
por novas opções metodológicas. Talvez um dos caminhos seja incentivar a comunidade escolar na realização de projetos 
interdisciplinares ancorados em metodologias ativas. De acordo com Bovo (2006, p.2):

[...] a interdisciplinaridade pretende garantir a construção de conhecimentos que rompam as fronteiras 
entre as disciplinas. A interdisciplinaridade busca também envolvimento, compromisso, reciprocidade dos 
conhecimentos, ou seja, atitudes e condutos interdisciplinares.

Sugerir a adoção de metodologia construtivista em sala de aula é uma possibilidade interessante para melhorar 
não só a relação dos alunos com as matérias curriculares, mas também com os professores e a própria família. Uma 
vez aceito por ambos, docente e discente, que nenhum é detentor de todo o conhecimento necessário para a formação 
escolar, consequentemente, todos estariam em processo de ensino e de aprendizagem, cada qual de uma forma singular 
e significativa.

Implementar propostas interdisciplinares, por sua vez, faria com que o aluno trabalhasse de diferentes óticas os 
diversos conteúdos, mostrando caminhos inimagináveis, que poderiam despertar “dragões curriculares adormecidos”, 
costurando possibilidades didático-pedagógicas, interligando pontes do conhecimento, enfim, derrubando muros 
disciplinares alicerçados na história de todas as ciências. Ao atingir este nível de interação disciplinar, o aluno já poderia 
deixar de ver a escola como uma espécie de “prisão” e o aprendizado como “castigo”. Ainda neste sentido, poderíamos 
considerar um efeito dominó, ou seja, ajustar o foco de visão do aluno melhoraria, gradativamente, questões pertinentes 
ao estudo. Corroborando novamente Bovo (2006, p.2):

[...] a ação pedagógica da interdisciplinaridade aponta para a construção de uma escola participativa, que deriva 
da formação do sujeito social, em articular saber, conhecimento e vivência. Para que isso se efetive, o papel do 
professor é fundamental no avanço construtivo do aluno. É ele, o professor, que pode perceber necessidades do 
aluno e o que a educação pode proporcionar ao mesmo. A interdisciplinaridade do professor pode envolver e 
instigar o aluno a mudanças na busca do saber.

Conseguir trabalhar com metodologias diferenciadas e de forma interdisciplinar tornaria as atividades em sala de 
aula mais qualificadas e, além disso, possibilitaria avançar para novas experiências, saindo da “mesmice” e construindo 
novas visões pedagógicas, enxergando o ambiente escolar de forma prazerosa. Em muitas situações, é preciso resgatar 
o gosto pelo ensinar e pelo aprender, tanto no professor quanto no aluno, por isso há necessidade de considerar uma 
nova proposta de trabalho e reflexões, como as sugeridas nesta escrita, enfatizando as inter-relações no tripé escola – 
professores – famílias, as quais clamam por urgência.

Por fim, as vivências de um recém-egresso do ensino médio, e atual licenciando e pibidiano, permitem conjecturar 
que trabalhar aliando as diversas áreas do conhecimento deixa de ser uma escolha, tornando-se uma medida de cautela 
para trazer qualidade ao ensino. A falta de prestígio pelo saber é monstruosa e, por consequência, a evasão escolar 
também. O descaso, por parte de alguns educandos, muitas vezes até por cansaço, da mesma forma, é assustadora. Assim 
como estes, muitos outros aspectos, como a relação família-escola citada ao longo do texto, são constatáveis e parecem 
mais evidentes quando observados por quem há pouco finalizou a educação básica e ingressou num curso de licenciatura. 
Papéis invertidos, não mais discente do ensino médio e sim docente, a preocupação é, de alguma forma, conseguir 
contribuir na busca por soluções.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Licenciatura. Escola. Professor. PIBID.
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VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS COM O FUTSAL E 
GINÁSTICA POSTURAL

Betina Reiter Hemming1

Alessandra Brod2

RELATO DE EXPERIÊNCIA
O presente trabalho foi realizado pelos bolsistas do PIBID/UNIVATES, integrantes do subprojeto de Educação 

Física, em uma escola do município de Lajeado/RS. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência, fomentado pela CAPES. No ano de 2016B, objetivou-se aprimorar a prática do futsal através de processos 
pedagógicos das habilidades específicas, assim como estimular a percepção da postura corporal adequada.

A Educação Física é uma prática pedagógica que no ambiente escolar tematiza diferentes formas do movimento 
humano, possibilitando que os alunos expressem suas emoções e motivações, além de conhecer e aprender diversas 
culturas (CAPARROZ, 2005).

Além disso, a Educação Física desenvolve aspectos atitudinais, promovendo autoconfiança através de jogos, danças, 
lutas e ginástica. Tais práticas auxiliam o reconhecimento dos valores sociais, aumentando a capacidade de se relacionar 
e interagir com os colegas e professores. (VOSER e GIUSTI, 2015). Através dela e do esporte, é possível favorecer a 
formação pessoal, desde que o professor busque refletir e analisar os conflitos com os alunos, a fim de que tomem atitudes 
positivas na convivência de grupo (MOREIRA, 2009).

O esporte na escola deve ser valorizado por ser um meio de desenvolvimento, tanto de questões motoras como a 
coordenação, flexibilidade, agilidade, as quais também estimulam o desenvolvimento cognitivo e as relações interpessoais, 
de amizade e companheirismo. Essa foi uma das motivações para a escolha do conteúdo futsal. Sabe-se que é na escola 
que se estabelece relação com o esporte, para que o aluno venha a aprendê-lo. Vieria e Freitas (2007) relatam que o futsal 
na escola deveria primar pela prática que ultrapassa os limites da quadra, sendo um instrumento de educação em que os 
alunos aprendem a respeitar as regras, os fundamentos básicos e conviver com atitudes éticas.

Outro conteúdo trabalhado foi ginástica corporal, que foi abordado com pouca ênfase, mas que propõe a importância 
de um comportamento corporal adequado. Segundo Sunomura (2005, p. 77), “Um dos princípios fundamentais da 
motricidade humana é que o comportamento motor é adaptável. A adaptação, no entanto, só ocorre à medida que 
existam situações que desafiem a capacidade de movimento já adquirida [...]”. Seguindo esta linha de pensamento, os 
planejamentos buscaram motivar os alunos a reavaliar e adaptar os movimentos e comportamentos que possuíam. 

As intervenções foram realizadas na escola parceira nos meses de julho a dezembro, com três turmas dos anos 
finais, um 9º ano e dois 8º anos. Através das análises das turmas no decorrer do semestre 2016A, sentimos a necessidade 
de desenvolver conteúdos que estimulassem o bom convívio social dos alunos, suas relações interpessoais, tanto entre 
alunos como com os professores, além de aprimorar a prática esportiva. No início do segundo semestre de 2016B nos 
reunimos com a supervisora e estabelecemos os conteúdos de futsal e ginástica postural. 

A ginástica postural foi escolhida, pois percebemos que, por parte da maioria dos alunos de diferentes turmas, 
existia um comportamento corporal inadequado, se levarmos em conta a sua saúde e bem-estar. Foram aplicadas algumas 
vivências que desafiavam o comportamento corporal e ensinavam formas mais ajustadas dos movimentos do corpo 
humano, instigando os alunos a se adaptarem e a repensarem suas posturas corporais. 

Já no futsal, apesar de ser um conteúdo comum no ambiente escolar, existia uma carência de habilidades, 
principalmente por parte das meninas, que se excluíam dos jogos. Nosso desafio com o futsal era buscar a aquisição das 
habilidades por toda a turma, para que eles conseguissem jogar de forma mais fluída, respeitando as individualidades e 
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dando suporte aos que menos dominavam este conteúdo. Foram aplicadas quatro aulas em cada turma, sendo que nas 
turmas que possuíam dois períodos seguidos iríamos estudar os dois conteúdos. A turma com um período, que era um 
dos 8º anos, estudou apenas um assunto, o futsal, que foi escolhido por necessidade da turma. 

As duas turmas que possuíam dois períodos tiveram duas aulas de ginástica corporal. Em uma delas passamos 
atividades com o objetivo de fazer com que eles tivessem percepção do que estava ocorrendo e, na outra, mostramos um 
vídeo que abordava o assunto. Foram feitos alguns combinados com os alunos, tais como: vir sempre de roupa adequada 
para a prática, tentar estar sempre de cabelos amarrados, não estar com o celular em aula e, se não puder participar, trazer 
justificativa. Ao término de cada aula, realizamos uma conversa em grupo para que pudéssemos avaliar e verificar o que 
deu certo ou não nas aulas, o que deveria ser modificado e quais os métodos que poderiam ser utilizados para propor 
novas experiências e de forma diferente. Foram realizados diários de todas as aulas, apontando acertos e erros, para em 
seguida refletir sobre os acontecimentos e, novamente, planejar e estudar o que seria realizado. 

Não tivemos problemas como discussão entre aluno e professor, apenas algumas divergências, como alguns alunos 
que em certos momentos das aulas se negavam a participar de algumas atividades. Um caso que nos marcou foi de 
um aluno do oitavo ano, que se negou a realizar a primeira intervenção com a turma em uma atividade de dança, na 
qual eles teriam que fazer uma coreografia e mostrar para os colegas. O aluno alegou que só iria participar da aula 
quando fosse futsal. Nesse momento, paramos a aula e determinamos que os alunos que não se envolvessem em todas as 
atividades deveriam nos entregar relatos ou não participariam das outras atividades. Ao participar da atividade, esse aluno 
se envolveu e apreciou muito, o que nos fez perceber que os alunos nos testam e são resistentes às mudanças. Além disso, 
a postura firme do professor e boas propostas podem ser muito significativas. 

A ginástica corporal teve uma aula expositiva, apresentação de um vídeo explicativo sobre a importância da 
postura corporal e uma atividade que envolvia movimentos com o corpo, percebendo as posturas utilizadas. Sentiu-se a 
necessidade de mais prática para aprofundar o assunto, além de pensar em estratégias que enfatizam a importância deste 
assunto, pois os alunos levaram muito na brincadeira. 

Outra dificuldade superada foi que a maioria das meninas de todas as turmas não queria participar do futsal 
com medo de jogar e se machucar. Foi preciso conversar com todos, entrar em um acordo no qual iríamos deixar as 
meninas em duplas com meninas, mas, se fosse necessário formar dupla com meninos, eles deveriam ter cuidado para não 
machucá-las. Dessa forma, na hora do jogo fazíamos times de menina com menina e menino com menino. Percebemos 
que, através das atividades propostas, as meninas que estavam com receio de participar, com o passar das aulas superaram 
e evoluíram nas suas habilidades, conseguindo jogar sem medo. Teve um plano de aula em que passamos em todas as 
turmas para fazer alguns passes e simulações de jogo, onde tivemos que misturar as meninas e os meninos, sendo que 
eles tiveram compreensão em não jogar forte e saber compreender as meninas. Ao término das aulas de futsal, podemos 
dizer que as turmas tiveram uma boa evolução de suas habilidades, mas ainda existe discrepância de habilidades dentro 
da turma, em virtude de alguns meninos participarem de treinamentos e jogos fora da escola. 

Para nós, bolsistas, a maior dificuldade era fazer com que os adolescentes pudessem entender a proposta e valorizar 
as aulas, além de fazer com que participassem das atividades propostas. As experiências adquiridas permitiram reavaliar 
nossas atitudes como professores e conseguir aprimorar a docência compartilhada. 

Palavras-chave: Educação Física. Futsal. Ginástica Corporal. 
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CURRÍCULO E INTERDISCIPLINARIDADE: O 
ESTUDO DOS PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO NO BRASIL

Ernesto Pereira Bastos Neto1

Júlia Leite Gregory2

Paula Dresch dos Santos3

Cristiane Schneider4

Márcia Solange Volkmer5

Os bolsistas do Subprojeto História do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/
UNIVATES, durante o ano de 2016, atuaram também nas aulas de Geografia, o que permitiu um trabalho interdisciplinar 
com duas turmas de segundo ano do Ensino Médio. A partir do plano de trabalho da professora titular das turmas, 
organizou-se uma sequência de atividades sobre os processos de industrialização e urbanização brasileiros, com o objetivo 
de compreender o desenvolvimento dos mesmos, bem como sua implicação no Vale do Taquari.

A proposta foi a de estudar esses movimentos em uma perspectiva interdisciplinar, destacando os conceitos 
em detrimento do estudo compartimentado dos conteúdos, que propõem objetivos distintos para cada disciplina. No 
planejamento, a proposta foi a de romper com uma visão fragmentada do conhecimento.

A necessidade da interdisciplinaridade na produção e na socialização do conhecimento no campo educativo 
vem sendo discutida por vários autores, principalmente por aqueles que pesquisam as teorias curriculares e as 
epistemologias pedagógicas. De modo geral, a literatura sobre esse tema mostra que existe pelo menos uma 
posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da interdisciplinaridade: ela busca responder à necessidade 
de superação da visão fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento (THIESEN, 
2008, p.545).

Em um “mundo cada vez mais interconectado, interdisciplinarizado e complexo” (THIESEN, 2008, p.550), as 
práticas de ensino-aprendizagem desenvolvidas na escola precisam acompanhar esse movimento. Para a elaboração das 
práticas pedagógicas, partimos da premissa de que seria importante situar os alunos quanto às dicotomias e aproximações 
que envolvem a relação campo-cidade, iniciando uma reflexão a partir do contexto nacional, para na sequência pensar 
sobre o Vale do Taquari, na perspectiva local.

Neste sentido, consideramos pertinente propor um diálogo sobre o conceito de “sertão”, de modo que apresentamos 
para os alunos duas músicas, sendo elas “Deus e Eu no sertão”, interpretada pela dupla Victor e Léo, e a música “Romaria”, 
interpretada por Elis Regina. Ambas as músicas apresentam duas versões opostas do que poderia ser um “sertão”. A 
primeira música apresenta uma narrativa de felicidade, relacionada à simplicidade da vida do sertanejo, na qual a relação 
com a natureza permeia toda a existência e “aproxima o homem de Deus”. Ao passo que, por outro lado, a música 
apresentada na sequência se refere ao homem do sertão como caipira, de vida sofrida, habitante de um local onde “o sonho 
é de pó”, bem como a relação com a crença católica que, no entanto, neste segundo cenário, possui um viés dramático.

Observamos durante o debate realizado a partir da atividade que os alunos estabeleceram aproximações entre o 
cenário da primeira música apresentada e experiências por eles vividas. No entanto, quando questionados sobre o segundo 
cenário, remeteram-se principalmente às paisagens nordestinas, do estereotipado sertão semiárido. A possibilidade da 

1 Univates, História, CAPES, netobtk@gmail.com
2 Univates, História, CAPES, jlgregory@universo.univates.br
3 Univates, História, CAPES, pddsantos@univates.br
4 Univates, História, CAPES, crissmmoraes@hotmail.com
5 Doutora em História, Univates, marciavolkmer@gmail.com

mailto:crissmmoraes@hotmail.com


Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 285SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

reflexão e estabelecimento de conexões com diferentes elementos permite um processo de aprendizagem mais complexo, 
no qual ganham centralidade os conceitos e ideias discutidos.

A interdisciplinaridade se efetiva como uma forma de sentir e perceber o mundo e estimula o sujeito do 
conhecimento a aceitar o desafio de sair de uma “zona de conforto” protegida pela redoma do conteúdo das 
disciplinas e retomar o encanto da descoberta e da revelação do novo e complexo processo de construção do 
saber. Implica, portanto, em aprendizagem de nova atitude perante o processo de conhecimento (FERREIRA, 
2010, p.14).

Antes de iniciar a abordagem do assunto industrialização brasileira, os alunos ainda foram convidados a refletir 
acerca do processo de modernização do campo, que apresenta relação direta com a temática acima mencionada. O 
objetivo central estabelecido para as atividades foi o de convidar os alunos a refletirem sobre as mudanças na paisagem 
ocorridas durante o processo de industrialização do país, considerando a perspectiva do espaço enquanto construção 
social (RUA, 2005). 

Assim, entende-se que o espaço sofre ingerências e intervenções drásticas de projetos políticos, ou mesmo de 
conjunturas econômicas globais, como a crise de 1929, que acelerou o processo de industrialização brasileiro, considerado 
tardio em relação aos países europeus e aos Estados Unidos (HEES, 2011). 

No entanto, o espaço nesta perspectiva não se encontra acabado, mas sim em movimento, é objeto de diferentes 
representações e territorialidades, além de estar invariavelmente relacionado ao exercício do poder, do domínio do capital 
e do Estado, conforme escreve Rua (2005), sobre a imposição das estruturas capitalistas de relações de “hierarquia” na 
relação urbano-rural.

Esse poder, centrado na cidade moderna capitalista, como veremos, vem impondo símbolos, códigos e signos 
territorializados tanto ao “rural” quanto ao “urbano”, que têm, como vimos, seus papéis alterados pelos atores 
produtores dessas espacialidades redefinido suas identidades em cada momento do movimento do todo social 
(RUA, 2005, p. 46).

A sequência da atividade foi encaminhada com a apresentação de um pequeno texto elaborado pelos bolsistas, 
no qual os dados relativos ao êxodo rural e ao rápido crescimento das cidades foram apresentados, por meio do qual se 
discutiu alguns motivos pelos quais o processo de industrialização brasileiro é considerado tardio e conservador, bem 
como algumas das razões pelas quais autores como Rua (2005) e Santos (2008) entendem o fato de o centro econômico 
do país ter se concentrado no eixo Rio-São Paulo. 

Foram utilizadas charges selecionadas e apresentadas pelos bolsistas, a fim de suscitar um debate a respeito da 
pressão exercida pelo latifúndio sobre os pequenos produtores rurais, bem como foram discutidos aspectos da rápida 
expansão demográfica das grandes cidades, que se processou no país principalmente durante a segunda metade do 
século passado. Dentre outras atividades, salienta-se a análise de cinco imagens da Av. Paulista, no centro da megalópole 
paulista, as imagens retratam a impressionante modificação da paisagem do local, no espaço de tempo entre os anos 
1889-2009, com ênfase na verticalização das moradias. 

Entendendo a interdisciplinaridade como a “articulação entre teorias, conceitos e ideias, em constante diálogo 
entre si [...] que nos conduz a um exercício de conhecimento: o perguntar e o duvidar” (FAZENDA, 1997, p. 28), este 
trabalho evidenciou que o exercício de relacionar conceitos da geografia a partir de um arcabouço teórico e metodológico 
da história, proporciona uma compreensão mais ampla dos conceitos estudados, visto que, apesar de serem história e 
geografia componentes curriculares afins, apenas a partir do exercício de pesquisa mais comprometido é possível operar 
conceitos de uma ou de outra com a devida responsabilidade.

Palavras-chave: Industrialização. Urbanização. Interdisciplinaridade. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE FILOSOFIA DA 
EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE

Paloma Natasha Stec1

A presente pesquisa tem por objetivo refletir sobre a importância do estágio supervisionado, problematizando e 
investigando questões decorrentes do projeto desenvolvido na disciplina de Filosofia da Educação e aplicado entre alunas 
do Curso Normal, durante o sexto semestre do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, da SETREM, na disciplina 
Estágio Supervisionado III –Modalidade Normal. Como embasamento teórico utilizaram-se os referenciais de autores 
como Brasil (2006), Libâneo (2002), Gadotti (2002) Louro (1997) e Silva (2010). A pesquisa é de cunho qualitativo, e 
como procedimento utilizou-se a pesquisa-ação. Foi desenvolvida em escola da rede Pública da região noroeste do Rio 
Grande do Sul. No decorrer do estudo, serão abordados tópicos envolvendo o ensino médio, a didática, o gênero da 
docência e a importância da disciplina de filosofia na formação de professores. Compreendemos que o estágio é uma 
atividade curricular que nos possibilita uma ampliação no campo da formação enquanto docentes, oferecendo-nos a 
oportunidade e a possibilidade de relacionarmos teoria e prática, constatando que as mesmas são indissociáveis; nesse 
sentido o mesmo proporciona a aproximação da realidade, tendo um papel fundamental para a formação e a práxis 
docente. O trabalho fundamentou-se no referencial teórico que busca compreender o estágio como uma das ações 
responsáveis pela articulação entre a teoria e a prática, enquanto relação fundamental na formação docente. Sabe-se da 
importância da formação do professor, assunto amplamente discutido nas instituições escolares, visto que se trata de 
um fator essencial para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Para isso, os cursos de formação oferecem, 
além de conhecimentos científicos, atividades práticas, como também o próprio estágio supervisionado articulando, 
deste modo, teoria e prática. Procurou-se descrever a importância do estágio para a formação docente, como meio de 
conhecer a realidade escolar, a partir de uma visão dialética como forma de superar a fragmentação entre teoria e prática, 
visando à formação da identidade profissional através da reflexão, do diálogo e da intervenção. A formação do professor 
é um processo que transpõe os limites das salas de aula das universidades, ela não é composta apenas da estrutura teórica 
adquirida durante a graduação. Ela se dá muitas vezes pela prática em sala de aula, a partir da relação feita entre teoria 
e prática e na reflexão diária de seu exercício. Portanto, o estágio supervisionado contribui diretamente no processo 
de formação dos educadores, pois através dele o futuro profissional tem a oportunidade de entrar em contato com 
sua área de atuação, refletindo sobre a sua prática, na busca de uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem. A 
prática de estágio supervisionado representa muito mais que o cumprimento de exigências acadêmicas; trata-se de uma 
oportunidade de crescimento profissional e pessoal, e um importante instrumento de integração entre escola, universidade 
e comunidade. O estágio constitui-se como um dos momentos mais importantes para a formação profissional. É nesse 
momento que o futuro profissional tem oportunidade de entrar em contato direto com a realidade profissional na qual 
será inserido, além de concretizar pressupostos teóricos adquiridos pela observação de determinadas práticas específicas 
e do diálogo com profissionais mais experientes. Por meio desta pesquisa, pretendeu-se conhecer as oportunidades que 
o Estágio Supervisionado III – Ensino Médio Modalidade Normal proporciona para a formação docente, bem como a 
importância que a Filosofia da Educação possui neste contexto. Desta forma, observou-se a necessidade de proporcionar 
uma conscientização da importância do estudo da Filosofia da Educação para as normalistas, futuras professoras, através 
de atividades que facilitem a compreensão da disciplina. O estágio torna-se importante na formação docente, pois 
proporciona um amplo conhecimento em diferentes espaços e modalidades de educação, contribuindo, assim, para a 
formação inicial de professores, auxiliando-os na construção de sua identidade profissional, do “ser professor”. Assim 
como Tardif, “(...) um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos sociais: é um 
ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um 
sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura 
e a orienta” (TARDIF, 2000, p.115). Por este motivo procurou-se desenvolver uma prática pedagógica utilizando a teoria 
juntamente com a prática, para que haja uma aprendizagem significativa entre os envolvidos e sua formação. Pensando 

1 SETREM, Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia), paloma.stec@gmail.com.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 288SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

neste contexto, a Filosofia da Educação torna-se necessária na formação de futuros professores pensantes e reflexivos, 
utilizando-se da práxis como instrumento essencial em todos os aspectos de sua vida, tanto profissional como pessoal e 
social. Pudemos perceber a importância do papel do estágio para a formação docente, momento de intervenção, diálogo 
e de ação-reflexão. Ficou evidente que um bom professor não se faz apenas com teorias, mas também com a prática, já 
que as práticas são nutridas pelas teorias e vice-versa. A prática pedagógica é um momento de ensino-aprendizagem, 
possibilitando habilidades de pesquisa e investigação do ambiente escolar e conhecimentos relacionados à teoria, tendo 
como fio norteador a “ação-reflexão”. Sabemos da importância de uma reflexão sobre a prática na formação do professor, 
que durante seus estágios pensa e repensa sobre sua prática, antes, durante e após o processo, refletindo sobre o que 
seria mais adequado para cada momento. Conclui-se que o estágio destaca-se como via fundamental ao proporcionar 
ao acadêmico autonomia intelectual, entrando em contato com os contextos reais das escolas, nas suas variadas formas 
de organizações, interagindo com o contexto social, cultural e principalmente real dos alunos, pois sabemos o quanto o 
profissional de hoje precisa estar preparado para atender às necessidades de uma realidade que cada vez mais se torna 
complexa, em que o ensino, desde cedo, tem que estar em acordo com o avanço da sociedade, das tecnologias e das 
demandas globais. O estágio é um processo de aprendizagem indispensável para um futuro profissional, que precisa 
refletir, construir sua identidade profissional e estar preparado para enfrentar os desafios de sua profissão. Nele encontra-
se a oportunidade de assimilar e confrontar teoria e prática, conhecer a realidade cotidiana do ofício que escolheu para 
exercer, adentrando, assim, nesta realidade como sujeito crítico e transformador. Ao se tratar de uma prática no Ensino 
Médio – Modalidade Normal, no ensino de Filosofia da Educação, pretendia-se, muito além de mediar conhecimento, 
oportunizar a reflexão e debate. E, para tal, notou-se a importância de estarmos bem alicerçadas na teoria, conhecedoras 
com propriedade dos conteúdos os quais tínhamos que ministrar. Porém, a prática, por mais preparadas que estejamos, 
torna-se algo imprevisível, ou mesmo dependente de muitos outros fatores impensáveis ou improváveis. As intervenções 
nesta modalidade nos deixam diversos aprendizados, assim como reflexões sobre o papel da docência, tornando-nos 
atentas à realidade que nos circunda e conscientes do nosso importante papel como agentes críticos e desenvolvedores 
de opiniões. 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ensino de Filosofia da Educação. Práxis docente.

Referências

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Secretaria de Educação Básica. 2006. Ampliação do Ensino Fundamental para nove 
anos: 3º Relatório do Programa. 

GADOTTI, Moacir. 2003; História das Ideias Pedagógicas. São Paulo, SP; Ática.

LIBÂNEO, José Carlos. 1990; Democratização da Escola Pública. São Paulo: Loyola. 

LIBÂNEO, José Carlos.2002. Didática: Velhos e novos temas. Goiânia: Edição do Autor.

LIBÂNEO, José Carlos.1999. Pedagogia e Pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez.

LOURO, Guacira Lopes. 1997; Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis, RJ; Vozes.

SILVA, Tomaz Tadeu da. 2010; Documentos de Identidade: Uma Introdução às Teorias do Currículo. Belo Horizonte, MG; Autêntica.

TARDIF, Maurice. Os professores enquanto sujeitos do conhecimento: subjetividade, prática e saberes no magistério. In CAUDAU, Vera 
Maria, (org.). Rio de Janeiro; DP&A, 2000.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 289SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

AS SETE BELAS ARTES: UMA PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO INTERDISCIPLINAR

Amanda Riedel1

Brendom da Cunha Lussani2

Adriana Magedanz3

Este trabalho tem por objetivo relatar uma atividade desenvolvida pelos bolsistas do subprojeto Interdisciplinar 
Ensino Médio – IEM, integrando o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – do Centro 
Universitário UNIVATES, Lajeado/RS, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES. A proposta interdisciplinar aqui apresentada foi desenvolvida com alunos matriculados no primeiro ano 
do ensino médio de uma escola estadual do município de Lajeado/RS. Durante a prática pedagógica, os bolsistas 
distribuíram-se em seis grupos temáticos, contemplando, assim, seis das intituladas “sete belas artes”. Nesta atividade, a 
arquitetura não foi contemplada, ficando as demais belas artes – pintura, escultura, música, literatura, dança e cinema – 
como objetos de estudo e experimentação.

A proposta surgiu após a análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola parceira, quando se percebeu 
a ausência do componente Arte – disciplina que permite ao educando acesso à cultura, à arte e às diferentes formas de 
expressão. A partir dessa carência, presente no currículo dos alunos do primeiro ano do ensino médio, foi planejada uma 
intervenção que tivesse como foco principal as diferentes manifestações artísticas. Acreditando ser possível elaborar uma 
proposta interdisciplinar por meio de variadas formas de expressão, o subprojeto IEM organizou um projeto intitulado 
Sete Belas Artes. Baseado em Gadotti (2004, p.551), “a interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento 
globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas”. Assim, os discentes utilizaram-se de seus conhecimentos, já 
internalizados, para realizar as atividades propostas pelo grupo de bolsistas.

Morin (2001, p.47) entende que “conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo, e não separá-
lo dele (...) interrogar nessa condição humana implica questionar primeiro nossa posição no mundo”. Inspirado neste 
pensador contemporâneo, o grupo de pibidianos alicerçou seus estudos nas sete belas artes e suas formas de expressão e 
diálogo com o mundo, e como estas localizam o sujeito no que se refere ao espaço e tempo.

Buscando ainda intensificar o contato com as artes, o projeto, que uniu interdisciplinaridade e metodologias ativas, 
possibilitou que os alunos da escola parceira não apenas conhecessem, mas experimentassem manusear/praticar as belas 
artes. Para isso, foi organizado um circuito cultural, que levou diversão, conhecimento e voz aos alunos.

Previamente, os bolsistas de iniciação à docência, organizados em duplas, aprofundaram-se em determinada arte, 
estudando e pesquisando o seu campo de atuação. Com os estudos concluídos, cada dupla planejou e organizou uma 
atividade prática que pudesse ser realizada em, no máximo, dez minutos. Este conjunto de atividades foi disposto em 
forma de circuito e em cada estação deste circuito eram desenvolvidas atividades relacionadas a uma das artes. Cabe 
ressaltar que, antes de iniciar a proposta, foi efetuada uma espécie de abertura dos trabalhos através de uma apresentação 
em slides, a qual trazia uma contextualização sobre as Belas Artes e as especificidades de cada uma.

Durante a execução da atividade, cada dupla de bolsistas PIBID ficou também responsável pela organização física 
da estação destinada à sua arte. Em dois momentos distintos, cada turma, dividida em seis grupos menores, apresentou-se 
no circuito para percorrer as estações.

O grupo de alunos poderia desenvolver a atividade proposta pelos bolsistas dentro do tempo pré-determinado. Ao 
final do período, o mesmo grupo seguia, ordenadamente, para a próxima etapa, de forma a completar o circuito e passar 
por todas as artes dispostas na atividade.

As Sete Belas Artes deram-se de forma interdisciplinar e autônoma, pois, nas palavras de Fazenda (1993, p.56):
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[...] interdisciplinaridade não se ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se. Interdisciplinaridade exige 
um engajamento de cada envolvido. Todo o indivíduo engajado neste processo será, não o aprendiz, mas, na 
medida em que familiariza-se com as técnicas e questionamentos básicos, o criador de novas estruturas, novos 
conteúdos, novos métodos, será motor de transformação, ou o iniciador de uma feliz libertação.

A proposta elaborada pelos bolsistas de iniciação à docência não buscou suprir a carência do componente curricular, 
mas sim apresentar aos educandos as diferentes possibilidades de expressão, cabendo a cada um deles selecionar e 
aperfeiçoar-se em uma delas. Ao encontro do projeto, tomamos ainda uma afirmação de Fazenda (1993, p.8), quando a 
autora defende uma metodologia interdisciplinar, pois esta “é uma atitude de abertura, não preconceituosa, onde todo o 
conhecimento é igualmente importante. Pressupõe o anonimato, pois o conhecimento pessoal anula-se frente ao saber 
universal”. A fala da autora se concretiza ao longo da experimentação dos alunos com a arte, uma vez que todos estavam 
em níveis iguais de conhecimento para a resolução das atividades propostas, sendo fundamental, também, a participação 
de todos os integrantes para que elas fossem concluídas.

Por fim, na medida em que a proposta elaborada pelo subprojeto IEM estava sendo realizada pelos educandos 
da escola parceira, percebia-se uma curiosidade oriunda dos próprios alunos, que buscavam interagir com os bolsistas 
e demais colegas. Durante a execução do próprio circuito, ao finalizar uma atividade, os educandos já realizavam uma 
avaliação do que haviam participado e, em suas falas, em meio a sorrisos, ecoavam elogios e surpresas em experimentar 
algo diferente.

O que se percebeu de forma evidente após o término do circuito das Sete Belas Artes é que a proposta foi muito bem 
aceita pelos alunos, que conseguiram interagir com as artes e conhecer, também, um pouco mais de algumas.

Além de promover uma interação com as artes, a proposta aqui apresentada permitiu que o aluno fosse o protagonista 
da atividade, pois se criou um ambiente no qual seu conhecimento já adquirido pôde dialogar com os demais saberes e 
expressar-se por meio da arte. Neste sentido, a interdisciplinaridade, como aponta Japiassu (1976, p.32), “[...] consiste no 
fato de que ela incorpora o resultado de várias disciplinas, tomando-lhes de empréstimo esquemas conceituais de análise 
a fim de fazê-los integrar, depois de havê-los comparado e julgado”. 

Palavras-chave: Pibid. Interdisciplinaridade. Experiência pedagógica.
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A EXPERIÊNCIA DE ATUAR EM UMA TURMA DE EJA 
COM UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR

Luis Carlos Oliveira da Silva1

Róger Sullivan Faleiro2

Ma. Adriana Magedanz3

O presente trabalho aborda um relato de experiência, associando práticas de ensino e PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), vivenciado por três bolsistas de Iniciação à Docência (ID) do subprojeto 
Interdisciplinar Ensino Médio (IEM), que integra o PIBID/UNIVATES, financiado pela CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e com apoio de uma escola parceira da rede pública estadual de ensino, 
situada no município de Lajeado/RS. O subprojeto IEM, que vem atuando desde 2014, tem como principais objetivos 
tornar as práticas escolares mais atrativas, diferenciadas e conectadas.

Inicialmente os bolsistas, graduandos dos cursos de Biologia e Letras, criaram um projeto com o intuito de 
conscientizar alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA), turma noturna, sobre as consequências e 
danos causados pelo uso do cigarro. Por sugestão das professoras supervisoras do IEM, o trio escolheu essa modalidade 
de ensino por possuir uma taxa maior de fumantes, estarem na maioridade e terem contato mais intenso com esse 
hábito. No planejamento da atividade, visou-se atingir um grau máximo de conscientização e, por isso, os autores da 
proposta optaram por desenvolver o trabalho contemplando interdisciplinaridade e partindo de metodologias ativas, 
que são fundamentais para construir a autonomia do estudante por meio do aumento constante do autoconhecimento 
(ANASTASIOU, 2014, p.23). A intervenção em sala de aula se iniciou a partir de slides, que apresentavam a composição 
do cigarro, a história do hábito de fumar, como isso pode tornar-se um vício e, em muitas situações, a aclamação do 
fumante pela mídia. A abordagem também mostrou que, durante algum tempo, surgiram reivindicações de pessoas não 
fumantes, denominadas fumantes passivos, na busca por seus direitos. Porém, mesmo com toda a justiça alcançada por não 
fumantes e a conscientização das próprias fábricas, com os males resultantes dos cigarros estampados nas embalagens, o 
ato de fumar tabaco ainda permanece presente por vários motivos, como vício, geração de empregos (tanto na agricultura 
quanto na indústria e no comércio) e, atualmente, uma das grandes potências econômicas.

Para tornar a atividade mais prática, concreta e didática, os alunos foram separados em grupos de quatro pessoas 
e, então, realizou-se uma experiência chamada “garrafa fumante”. A proposta desenvolveu-se da seguinte forma: 
inicialmente foi distribuído para cada grupo um kit de materiais contendo tesoura, cola quente, um guardanapo de papel, 
um cigarro, uma garrafa pet de 2L e outra de 600mL. Após receber o kit, os alunos assistiram a um vídeo contendo o 
passo a passo de como confeccionar a “garrafa fumante”. A partir das orientações do vídeo, e utilizando o kit recebido, 
cada grupo confeccionou seu artefato. Concluída a construção, foi disponibilizado um isqueiro, para que um aluno 
do grupo acendesse o cigarro, dando início ao processo do fumo (Imagem “A” da Figura 1). Na sequência, os bolsistas 
condutores da atividade solicitaram que cada grupo ajustasse no bocal da garrafa o guardanapo entregue no kit, o mesmo 
seria usado como filtro, permitindo aos alunos a análise do grau de poluição e nível tóxico que apenas um cigarro pode 
causar nos pulmões. Por fim, com auxílio de um secador de cabelos acoplado à garrafa pet 2L (Imagem “B” da Figura 
1), a fumaça dentro do recipiente foi expelida para contra o guardanapo e, consequentemente, foi possível visualizá-lo 
amarelado (quase preto) por conta das toxinas presentes. Com a prática, foi constatado o alto nível prejudicial à saúde 
que o cigarro ocasiona e a reação dos alunos, que se mostraram impressionados com o resultado, certamente impactados 
com a experiência.
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Figura 1 – Etapas de construção da “garrafa fumante”.
A) Água saindo, fumaça entrando.           B) Fumaça saindo com auxílio do secador.

  
Fonte: Os autores, 2016.

Uma vez discutidos os resultados da experiência, os discentes puderam refletir sobre o assunto e, a partir disso, 
confeccionaram cartazes com ideias que conscientizassem pessoas para que não adquirissem o hábito de fumar 
e para que os fumantes pudessem conhecer os danos causados pelo cigarro. A atividade teve cunho interdisciplinar, 
pois, a partir da teorização e prática sobre esse assunto, áreas do saber, como História, Química, Letras e Biologia, 
foram contempladas e os alunos obtiveram o conhecimento durante a realização da atividade. A vivência foi de suma 
importância para todos envolvidos no processo, pois sustentou-se na adoção de práticas envolvendo interdisciplinaridade, 
com atividades diferenciadas, em que os alunos puderam interagir e aprender simultaneamente, construindo saberes 
pessoais coletivamente.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Saúde. PIBID. Práticas pedagógicas.
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INTERDISCIPLINARIDADE: PRESENÇA INESPERADA

Natalia Sarmento1

Gabriel Felipe Lorenzon2

Adriana Magedanz3

A presente escrita abordará uma experiência vivenciada durante a disciplina América Colonial, ocorrida no 
semestre 2016/A, e componente curricular do curso de licenciatura em História do Centro Universitário UNIVATES. 
A qualidade do trabalho, um plano aula elaborado com base no texto “Sobre feitiços e ritos: enfermidade e cura nas 
reduções jesuítico-guaranis, século XVII” (FLECK, 2005), rendeu um convite: apresentação dos resultados numa escola 
pública municipal da cidade de Arroio do Meio/RS.

Num primeiro momento, é importante informar ao leitor que a decisão de compartilhar tal experiência está 
atrelada ao ingresso da autora no PIBID/Univates (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do 
Centro Universitário UNIVATES), financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). Integrante do subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio (IEM), os primeiros estudos teóricos acerca do tema 
interdisciplinaridade fizeram a recém-pibidiana perceber que esta espécie de opção metodológica não era totalmente 
desconhecida, pois já havia sido abordada no planejamento citado inicialmente. Por isso, este ensaio visa adotar uma 
performance defendida por Alarcão (2011), a de assumir-se como professor reflexivo diante das práticas elaboradas, 
possibilidade que se intensifica à medida que estudos pedagógicos são aprimorados.

Dito isso, voltamos ao plano de aula, objeto desta análise. Ele foi elaborado contando com quatro aulas, duas 
com explanação do conteúdo e duas com atividades, dentre as quais estavam presentes uma dinâmica com uso de ervas 
medicinais e um jogo pedagógico. Na escola supracitada, foi desenvolvido em duas turmas de sétimo ano do ensino 
fundamental. Com potencial interdisciplinar latente, associou saberes da História e de Ciências. A dinâmica consistia 
no estudo das práticas indígenas a partir da utilização de ervas medicinais, que coincidia com o conteúdo de botânica, 
por isso houve uma associação disciplinar bastante natural, tornando a aprendizagem mais interessante e completa. No 
início da proposta, ocorreu uma explanação geral sobre o tema, falando-se das práticas medicinais dos indígenas, que se 
guiavam pela sabedoria dos Xamãs e utilizavam-se dos bens naturais. Nas palavras de Fleck (2005 p.78), “Usam os índios 
muitos remédios e ervas (medicinais), que lá a natureza tem produzido.” Após a introdução da atividade, com o objetivo 
de trazer para sala de aula os saberes populares de cada um e de criar uma certa identificação com as questões históricas 
estudadas, distribuíram-se entre a turma diferentes ervas medicinais. Na sequência, cada amostra recebida deveria ser 
identificada pelo nome e definida sua finalidade. Foi um momento de descontração e troca de saberes, pois alguns 
conheciam a espécie do colega e não a sua, havendo assim cooperação entre pares. Além disso, surgiram nomes diferentes 
de acordo com a descendência, ou seja, nomes em língua alemã e em português. Quanto à finalidade, proporcionou-se 
uma discussão e ouviram-se muitos relatos de que pais e avós usavam muitos dos chás ali presentes. Nesse momento, 
História e Ciências viam-se unificadas na produção de conhecimento entre os alunos. Para encerrar, foi realizado um 
jogo, confeccionado por acadêmicos, que constava de cartões com perguntas e respostas, uma roleta, um tabuleiro e peões. 
Divididos em três grupos, os alunos alternavam-se na resposta às perguntas, que discorriam sobre diversos assuntos 
abordados na primeira etapa da proposta.

Associar a experiência proporcionada por uma disciplina da graduação com os estudos realizados ao ingressar no 
IEM do PIBID/Univates permitiu vislumbrar algumas possibilidades pedagógicas diferenciadas em sala de aula. Dentre 
elas, saber fazer uso de metodologias ativas, aqui representadas pela análise de plantas medicinais e pelo uso de jogos, 
associadas a planejamentos que consideram as possíveis interações disciplinares ( JAPIASSU, 1976, p.73), certamente são 
necessidades de um profissional docente mais qualificado para as realidades educacionais do mundo de hoje.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ervas medicinais. Experiências pedagógicas. Pibid.
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES: (RE) SIGNIFICANDO 
A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Luciani Cristina Marquetto1

Cristiane Antonia Hauschild2

Jane Herber3

Maristela Juchum4

Contextualização
Uma das maiores dificuldades da Educação Básica tem a ver com o planejamento e o desenvolvimento de tarefas 

às quais os alunos possam atribuir sentido. A pergunta que se impõe é: como engajar os alunos em tarefas que lhes 
façam sentido? A resposta, a nosso ver, está na forma de seleção e articulação dos conteúdos. A solução dada pela 
escola, especialmente a que adota metodologias de ensino mais tradicionais, costuma ser a da apresentação do conteúdo 
seguida por uma série de exemplos que, por sua vez, são seguidos por exercícios. Tal prática, normalmente, leva o aluno 
a memorizar o conteúdo para um trabalho de avaliação, resultando em experiência sem muito sentido, desarticulada da 
real compreensão e de uma função social. Sabe-se que é fácil para o professor apresentar conceitos isolados. Entretanto, 
os alunos não se interessam pelo assunto quando não podem relacioná-lo com diferentes contextos. 

O que se coloca, na maioria das vezes, como impeditivo para alterar esse estado de coisas é a dificuldade de 
alguns docentes de estabelecer interfaces, conexões, articulações entre saberes, com vistas à melhor compreensão dos 
pressupostos que os embasam. 

Para tal, é preciso assumir uma nova perspectiva para entender a realidade, o que implica disposição para (re)
significar as práticas pedagógicas e, consequentemente, o tratamento atribuído aos conteúdos. Isso implica adotar uma 
atitude interdisciplinar. Fazenda (1994) fortalece essa ideia quando fala das atitudes de um “professor interdisciplinar”:

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude 
de espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo – ao 
diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo atitude de humildade diante da limitação 
do próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes - atitude de desafio 
– desafio perante o novo, desafio em redimensionar o velho – atitude de envolvimento e comprometimento 
com os projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de compromisso em construir sempre da 
melhor forma possível, atitude de responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, de 
vida (FAZENDA, 1994,p. 82).

Desse modo, defendemos que uma prática interdisciplinar na escola cria, acima de tudo, a possibilidade do 
“encontro”, da “troca”, da cooperação e do diálogo e por isso, acreditamos na interdisciplinaridade como ação conjunta 
dos professores. Para Japiassu (1976, p. 74): “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 
especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”.

Adotar os projetos interdisciplinares como forma de selecionar e articular os conteúdos pode representar uma 
forma de os alunos atribuírem mais sentido aos conteúdos trabalhados na escola. Este estudo tem por objetivo apresentar 
o relato de uma experiência com projetos interdisciplinares desenvolvidos pelo subprojeto Interdisciplinar/Ensino 
Fundamental do PIBID/Univates, durante o ano letivo de 2016, com os alunos do Ciclo da adolescência da escola 
parceira localizada na cidade de Lajeado/RS.

1 EMEF Guido Arnoldo Lermen, Supervisora do Subprojeto Interdisciplinar do PIBID/UNIVATES, CAPES, lucimar@simbr.com.br 
2 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora Institucional do PIBID/UNIVATES, CAPES, crishauschild@univates.br 
3 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora de Gestão do PIBID/UNIVATES, CAPES, jane.herber@univates.br 
4 Centro Universitário UNIVATES, Orientadora; Coordenadora de Área do Subprojeto Interdisciplinar do PIBID/UNIVATES, 

CAPES, juchum@univates.br 
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Metodologia
O projeto interdisciplinar intitulado “Cultura Africana” foi desenvolvido em quatro etapas distintas descritas a 

seguir. As ações de cada etapa foram planejadas pelos bolsistas do IEF em encontros semanais na universidade. O projeto 
foi desenvolvido durante os meses de março a junho, uma vez por semana, com duração de duas horas.

1ª Etapa: Conhecendo o Continente Africano: Nessa primeira etapa, trabalhou-se a diversidade do Continente 
Africano, abordando e explorando as suas especificidades, relacionadas às características sócio-geográficas dos países que 
o integram, bem como a fauna e flora, por meio de textos informativos, documentários, mapas, imagens, desenhos, filmes, 
leituras e pesquisas.

2ª Etapa: Pesquisas relacionadas às subdivisões do Continente Africano com os objetivos conhecer a riqueza 
natural, histórica e cultura de cada região e perceber traços marcantes da cultura africana. Para essa atividade os alunos 
foram divididos em cinco grupos, cada um ficou responsável pela pesquisa de uma região. No final das pesquisas, cada 
grupo apresentou a região estudada, fazendo os apontamentos necessários sobre o assunto.

3ª Etapa: Circuito Cultural: Esse teve como objetivos recordar os assuntos discutidos e integrar os grupos de 
trabalho. Através de vários espaços e brincadeiras, o circuito cultural foi uma forma de priorizar os temas abordados de 
uma forma lúdica.

4ª Etapa: Multiculturalidade: A partir dos assuntos discorridos, trabalhou-se sobre as etnias que compõem o povo 
brasileiro, fazendo um comparativo entre a cultura brasileira e a africana, a começar por um mapa conceitual com ênfase 
naquilo que já conheciam sobre o assunto, fazendo um elo com o complexo temático da escola. Essas práticas se deram 
por meio de textos, desenhos, músicas, releituras e poemas.

Como produto final do projeto “Cultura Africana”, realizou-se uma exposição de trabalhos pelos corredores da 
escola, a fim de tornar público o que os estudantes haviam aprendido sobre o tema do projeto.

Considerações Finais
O desenvolvimento do projeto “Cultura Africana” possibilitou um trabalho interdisciplinar, conectando os 

conhecimentos de diversos componentes curriculares de diferentes áreas do saber, entre elas: História, Português, 
Geografia, Educação Física e Artes. Fato que exigiu dos professores e bolsistas participantes um planejamento coletivo e 
acima de tudo o exercício de dialogar com os diferentes saberes. Percebeu-se também um envolvimento maior dos alunos 
das turmas envolvidas nas tarefas propostas. O trabalho em grupo favoreceu desenvolver habilidades, como o trabalho 
coletivo, o negociar as decisões e o decidir juntos.

A interdisciplinaridade é uma proposta pedagógica desafiadora. Torna-se prazerosa a partir do momento em que 
é concebida como uma prática diferenciada, objetivando uma construção coletiva do conhecimento, fazendo uma relação 
entre os fatos e conceitos aprendidos. 

Decididamente, trata-se de que volte a acontecer alguma coisa nas aulas, mas que isso seja diferente do que 
acontecia algum tempo atrás porque assim era estipulado pelos regulamentos: agora, contra o tédio e a dispersão, 
é preciso dar densidade à experiência, despertando entusiasmo e vontade de aprender (SIBILIA, 2012, p. 210).

Desta forma, é possível afirmar que os projetos interdisciplinares podem (re) significar a prática pedagógica, 
rompendo com a fragmentação do conhecimento, o que de certa forma corroboram as atividades desenvolvidas pelo 
subprojeto Interdisciplinar/Ensino Fundamental do PIBID/Univates.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Planejamento. Prática Pedagógica.
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O OLHAR DE UM NATURALISTA NA FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR INTERDISCIPLINAR

André Silveira1

Adriana Magedanz2

Uma das atividades enquanto bolsista do subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio (IEM), que integra o PIBID/
Univates (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Centro Universitário UNIVATES), financiado 
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), é a indagação sobre a natureza do trabalho 
do professor, uma busca reflexiva por sua identidade, particularmente importante no campo interdisciplinar, mas também 
aquilo que se pretende que seja a formação continuada do professor. O que aqui tomou forma vem ao encontro deste 
contexto, embora na visão de um pibidiano recente (três meses dentro de Programa), ancorou-se numa aproximação de 
referências interdisciplinares, sua interface histórica com a Filosofia da Ciência e discussões contemporâneas propiciadas 
pelas rodas de conversa dentro do subprojeto.

Esta reflexão, de caráter indagativo, inspirada nas experiências tanto do interesse docente quanto de uma atualização 
desse campo de estudo na linha das diretrizes pibidianas, na sua limitação e contingência, pretende esboçar uma espécie 
de ensaio dessa identidade e vocação, que se antevê para um professor não reprodutor, não conteudista, bem como no 
intuito de despertar um aluno automotivado, curioso, ativo, dentre outros.

O presente relato vem nesse sentido e objetiva compartilhar algumas impressões de um licenciando do curso de 
Letras, pouco mais que um mero neófito na pretensão de assumir-se professor, que já teve a experiência de um curso 
superior anterior, Geologia, portanto não relacionado à atuação em ensino, e que se dedicará nas décadas vindouras à 
aspiração madura da vida docente.

O olhar naturalista, expressão inspirada no século XVIII, é apresentado aqui como um modelo do professor 
interdisciplinar, de uma epistemologia humanista em tensão com uma teoria do conhecimento cientificista. A inspiração 
para este texto foi uma excursão de campo interdisciplinar, ocorrida ainda nos tempos de graduação, onde fica exposto 
um problema elementar: a fragmentação dos currículos escolares (THIESEN, 2008) e o tipo cognitivo que ela produz.

Num mundo de especialidades, quando a ciência não pode deixar de ser fragmentária, a proposta do trabalho 
interdisciplinar nas escolas de educação básica não se coloca apenas como uma filosofia vaga? Pode haver, com 
razoabilidade, uma metaciência (epistemologia) da interdisciplinaridade? Restará um lugar para a docência como uma 
educação humana integral, não confinada por teorias científicas e que possa, enfim, lançar pontes através das fronteiras 
disciplinares ( JAPIASSU, 1976, p.75)?

Neste sentido, estas seriam apenas algumas das indagações iniciais que o caminho pedagógico para a formação 
docente tem despertado, mas até o momento não respondidas.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Formação docente. Pibid.
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Docência e Formação
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PIBID: SEMEANDO O CAMINHO DA DOCÊNCIA

Awdren Alves Köhler1

Resumo: Este relato teve origem a partir da oficina ‘Speak Up: English is Fun’, que pertence ao Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Letras/Língua Inglesa, fomentado no Centro 
Universitário Cenecista de Osório (UNICNEC), e aplicada na Escola Municipal de Ensino Fundamental General Luiz 
Dêntice, situada na cidade de Tramandaí – RS. A oficina foi desenvolvida em uma turma de primeiro ano do ensino 
fundamental conjuntamente com a professora titular. Dessa forma, as práticas proporcionadas pelo Programa permitiram 
traçar os seguintes objetivos: refletir sobre a iniciação ao magistério sem vivência docente e até então baseada em teorias 
aprendidas na Academia; relatar as práticas pedagógicas desenvolvidas na oficina ‘Speak Up: English is Fun’ e possibilitar 
uma reflexão em relação à construção de significado a respeito da formação docente como fruto de um processo, tendo 
o espaço escolar como parte importante da formação do professor. No desenvolvimento das práticas na sala de aula, 
levamos em conta o início do caminho de alfabetização dos alunos na língua materna como também, qual seria a maneira 
propícia de apresentar a Língua Inglesa às crianças. Optou-se, então, pelo foco nas habilidades de listening e speaking que 
oportunizassem a aprendizagem de vocabulário através de jogos didáticos, músicas e dinâmicas. Deste modo, dialogando 
com Rabelo (2012), procuramos transformar a sala de aula no melhor ambiente para a aprendizagem, utilizando maneiras 
criativas e afastando resistências do cotidiano, como por exemplo, a cultura antilúdica - assim chamada pelo autor - que 
nos faz acreditar que precisamos escolher entre brincar e aprender. Em todas as atividades realizadas com os alunos, 
houve acompanhamento contínuo para trabalhar a pronúncia das palavras e obter maior inteligibilidade, pois conforme 
Poedjosoedarmo (2004), se cada aluno tivesse a sua articulação (lendo exatamente a palavra do quadro e/ou adivinhando 
a pronúncia) não haveria comunicação. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da Língua 
Estrangeira Moderna do ensino fundamental (1998), o conhecimento de uma língua estrangeira necessita assegurar 
ao aluno a sua capacidade de dialogar e defender seus pontos de vista no discurso, sendo que essa habilidade pode ser 
adquirida através de atividades pedagógicas que sejam centradas no aluno (visto como um ser discursivo) e desenvolvidas 
na sala de aula. Por intermédio das interações com os alunos, escola, professora titular e Centro Universitário, resultou-se 
com este relato, a percepção da importância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na formação 
dos graduandos em licenciaturas. Esta experiência no PIBID proporciona a oportunidade de entrar em sala de aula e 
perceber, ao longo do tempo, o modo como cada aluno se posiciona, reage, comunica, expõe. A maneira como podemos 
abordar cada um deles, tentar captar, previamente, a receptividade dos alunos em relação às atividades e pensá-las a partir 
dessas percepções, tentando deduzir o que será bem vindo ou não, fazendo as alterações necessárias para o nível de cada 
turma. Proporciona, também, o desenvolvimento no processo de observação e equilíbrio na elaboração das atividades, 
tentando mesclar as habilidades linguísticas nas tarefas para torná-las atraentes, serem bem recebidas por todos os alunos, 
evitando rejeições e sendo significativas para suas aprendizagens. 

Palavras-chave: Docência. PIBID. Prática. Língua Inglesa.
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A IMPORTÂNCIA DO PIBID DE BIOLOGIA NO 
MOMENTO DO ESTÁGIO DE REGÊNCIA

Dieison Prestes da Silveira1

O processo de formação de um profissional requer diferentes experiências. Estas experiências norteiam para uma 
carreira completa, na qual os desafios são corriqueiros e quando possível, sanados. A profissão docente exige determinação 
e insistência, caso contrário o trabalho pode não ser eficaz. Nesse sentido, Fischmann (1994, p.62) relata que o corpo 
docente terá sua identidade quando atuar em sala de aula, ou seja, quando executar a profissão. 

Estar inserido em Projetos voltados à docência como, por exemplo, o Pibid (Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência) na graduação, pode contribuir com as práticas pedagógicas no momento do estágio, o qual 
é fundamental para o processo de formação inicial do licenciando. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo 
relatar a importância em participar do Pibid de Biologia para o êxito no estágio de regência.

No Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos há o Pibid de Biologia. São dez bolsistas que 
semanalmente se encontram na Instituição para planejar e elaborar materiais didático-pedagógico e atividades tendo a 
incumbência de aplicá-las em duas escolas: Escola Estadual de Ensino Fundamental Dolores Paulino, situada na cidade 
de Júlio de Castilhos e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Tupanciretã, localizada na cidade de Tupanciretã, 
ambas no estado do Rio Grande do Sul.

Dentre as atividades elaboradas pelos bolsistas de Iniciação à Docência destacam-se a confecção de maquetes, 
jogos lúdicos, vídeos, teatros, paródias e estes visam o despertar da curiosidade dos alunos contribuindo com o ensino e 
a aprendizagem dos envolvidos. Para Silva e Zanon (2000, p.133), não basta apenas realizar o experimento, mas também 
abordar uma linguagem adequada para obter o conhecimento.

O Estágio Curricular Supervisionado II, conhecido como estágio de regência do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas do IFFAR, em Júlio de Castilhos, pode ser iniciado a partir do sexto semestre. Isso acontece se o 
acadêmico tiver aprovação no Estágio Curricular Supervisionado I, o de observação, que inicia no quinto semestre tendo 
o aluno aprovação em 75% das disciplinas cursadas.

O estágio de regência possibilita-nos atuar em sala de aula diagnosticando as dificuldades e habilidades de cada 
aluno. Perrenoud (2001) salienta que é nos estágios, na formação inicial, que começa o gosto pela profissão docente, na 
qual o licenciando adquire habilidades para atuar em sala de aula.

Planejar aulas que despertem a atenção dos alunos pode se tornar um atrativo aos discentes, pois a inovação 
tange o conhecimento revelando a identidade de um professor capacitado e preocupado com sua classe. Nesse contexto, 
Pimenta e Lima (2012, p.29) destacam o estágio como sendo um componente fundamental nos cursos de formação de 
professores enfatizando a identidade do professor na mediação de saberes.

O Estágio de Observação e Regência foram realizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei Galvão, 
na turma do sexto ano. A escola está localizada na cidade de Tupanciretã. Pensando em aplicar momentos variados e 
atrativos que promovessem o conhecimento dos alunos foram elaboradas e aplicadas diversas metodologias, como por 
exemplo, aulas práticas, vídeos, maquetes, saídas a campo, jogos lúdicos, dinâmicas visando atingir todos os alunos da 
turma escolhida.

A elaboração de maquetes, jogos lúdicos e saídas a campo são adaptações de atividades já aplicadas nas escolas que 
participam do Pibid e que tiveram resultado positivo. A atuação em sala de aula, como sendo o novo professor da turma 
do sexto ano, teve caráter significativo. A sensação de medo, insegurança não ocorreram. Diante disso, pode-se notar a 
importância que há em participar do Projeto Pibid de Biologia.

O êxito no Estágio Curricular Supervisionado II tendo como resultado a sua aprovação relaciona-se diretamente 
com o envolvimento no Projeto de Iniciação à Docência. Os saberes e vivências adquiridos foram incorporados ao estágio 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas, CAPES, e-mail. dieisonprestes@gmail.com
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de regência através da reflexão-ação. Diante disso, corroboro a importância em participar do Projeto Pibid de Biologia e 
o êxito no estágio de regência.

Palavras-chave: Docência. Formação Inicial. Metodologias.
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FORMAÇÃO CONTINUADA E PROBLEMATIZAÇÃO DA 
PRÁTICA DOCENTE: EXPERIÊNCIAS NO ÂMBITO DAS 

CIÊNCIAS EXATAS

Alessandra Corbellini1

Karina Taís Krein2

Marli Teresinha Quartieri3

Ieda Maria Giongo4

Sônia Elisa Marchi Gonzatti5

A sociedade contemporânea apresenta grande demanda por informação, tecnologia e conhecimento. As fontes de 
informação, cada vez mais disponíveis e acessíveis, trazem desafios importantes para a escola, de maneira geral, e para 
o Ensino de Ciências, em particular. Um desses desafios diz respeito às formas de organização dos currículos e práticas 
escolares. Em se tratando de introdução ou exteriorização de sabedoria, Chassot (2003, p.90) afirma ser possível uma 
“inversão no fluxo do conhecimento”, processo que pode ser compreendido teoricamente a partir de dois enfoques: a 
Formação Continuada de Professores e a Alfabetização Científica.

Referente ao primeiro, Pietropaolo (2012, p. 388) salienta que “a formação continuada deve propiciar ao professor 
a oportunidade de rever sua prática, refletir sobre ela e sobre a aprendizagem dos alunos”. O educador, assim como 
qualquer profissional, continuamente está desafiado a inovar seus métodos de trabalho, sempre considerando a atualidade 
e a realidade do discente. Para D’Ambrosio (2012, p. 73), “o novo papel do professor será de gerenciar, de facilitar o 
processo de aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o aluno na produção e na crítica de novos conhecimentos, e 
isso é essencialmente o que justifica a pesquisa”.

Nessa perspectiva, cursos de formação continuada possibilitam para os educandos a revisão de práticas e a 
incorporação de novas habilidades, podendo melhorar a forma como se encontra o ambiente escolar, tornando-o menos 
burocrático e mais contextualizado, onde o conhecimento passa a ser tratado a partir de vínculos estabelecidos com a 
realidade do estudante. 

[...] entende-se que o processo de ensino precisa ter como ponto de partida o contexto social dos alunos 
e necessita ser trabalhado não como uma espécie de preparação para o futuro, mas uma formação capaz 
de instrumentalizar os sujeitos para um pensar e agir com responsabilidade no espaço-tempo presente 
(VIECHENESKI e CARLETTO, 2013 p. 02)

Por sua vez, a Alfabetização Científica significa compreender a ciência no mundo em que se vive. A ciência é vista 
como um estudo de toda matéria existente – no planeta, no universo – e isso a define como uma linguagem que, segundo 
Chassot (2003, p. 91), é uma “linguagem em que está escrita a natureza”. Para o autor, é um analfabeto científico aquele 
que não consegue ler o universo cientificamente, ou seja, perceber a Física, Química e Matemática no meio em que se 
está inserido. Por sua vez, Souza e Chapani (2015, p. 04) comentam que “o acesso ao conhecimento científico elementar 
não é apenas uma demanda social e econômica, mas também um direito de todos, inclusive das crianças”.

Pautado nessas preocupações, o objetivo deste trabalho é discutir o potencial dos encontros de formação continuada, 
concebidos como espaços de problematização da prática docente. Serão relatados encontros de formação realizados com 
uma escola parceira do município de Teutônia/RS e discutidas algumas percepções preliminares sobre os mesmos. Este 
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estudo está sendo realizado no âmbito de um projeto de pesquisa que investiga o Ensino de Ciências Exatas tanto na 
Educação Básica quanto no Ensino Superior.

Dentre as ações da pesquisa, em 2016 foram realizados encontros de formação in loco em uma escola que manifestou 
interesse em trabalhar em parceria com a universidade. Os encontros de formação continuada propostos discutem e 
apresentam estratégias de ensino e aprendizagem que podem ser adaptadas pelos professores junto às suas turmas, sendo 
um grande aliado para troca de vivências e reflexão sobre novos métodos de ensino. Ao mesmo tempo, proporcionam 
uma perspectiva crítico-reflexiva, possibilitando ao educador uma visão mais ampla sobre o ensinar e aprender.

Em dois encontros, foram desenvolvidas e problematizadas algumas atividades envolvendo os temas de frações 
e fenômenos astronômicos. A percepção de ciências, em uma visão mais ampla, também é questionada nessas vivências 
num processo de reflexão sobre o ensinar e aprender, bem como há compartilhamento de experiências vividas em sala de 
aula. Com esta intervenção, vamos apresentar alguns resultados prévios desta pesquisa - que está em fase inicial - com o 
objetivo de registrar as percepções dos professores participantes referente às suas dificuldades e oportunidades ao realizar 
atividades em sala de aula.

Os encontros foram interativos, promovendo um bom nível de envolvimento e discussão entre os participantes, 
pois além de brincarem estavam aprendendo. Observamos que alguns docentes acabavam se colocando no lugar de aluno, 
não expressando suas ideias, pois tem esta percepção de que professor não pode errar.

Após os encontros, o grupo de pesquisa formulou um questionário que foi disponibilizado na ferramenta Google 
Docs, analisando as atividades realizadas nos encontros de formação. As questões foram disponibilizadas para os 
educadores no mês de novembro. Até o presente momento, cinco professores responderam o mesmo. Devido a outras 
atividades de final de ano, o índice de docentes que responderam ao questionário foi baixo, porém salientamos que o 
trabalho terá continuidade em 2017. Participaram professores das áreas de: Letras/Português e Inglês (1), Educação 
Física (2) e Ciências Biológicas (2), todos com 10 ou mais anos de experiência, atuando em diversos níveis escolares.

A análise dos questionários nos permitiu evidenciar que tanto as atividades com frações quanto as de Astronomia 
foram importantes para refletirem sobre os temas que abordam em sala de aula. Os professores constataram que é 
possível ensinar as frações em diversas áreas, abordando temas como artes, esportes, e de maneira lúdica, inclusive em 
anos iniciais. 

De acordo com os referenciais teóricos deste trabalho, as dúvidas e as surpresas relatadas pelos docentes podem 
interferir nas práticas pedagógicas, pois acrescentam conhecimento aos conceitos já estabelecidos e evidenciam novas 
possibilidades metodológicas. Os assuntos abordados foram apontados pelos docentes a partir de curiosidades e necessidades 
da sua prática profissional. Como seguimento da pesquisa, é preciso investigar quais as necessidades formativas citadas 
pelos educadores dos Anos Iniciais, com o intuito de colaborar com a ressignificação dos saberes e práticas no que diz 
respeito à abordagem do Ensino de Ciências da Natureza. Novos encontros de formação serão realizados em 2017, bem 
como está previsto o acompanhamento das atividades envolvendo Ciências de alguns professores junto às suas turmas. 

Palavras-chave: Formação Continuada. Alfabetização Científica. Educação Básica. Ensino de Ciências Exatas. 
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DIFERENTES PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES EM 
RELAÇÃO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA 

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)

Élison Luís Agnoletto1

Camila Griebeler2

Charles Luís de Quadros 3

Lisani Wietholder Stahlhofer4

Maisa Gabriele Pereira5

Marta Maggi Guerizoli6

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) busca a introdução de estudantes dos 
cursos de licenciatura na prática docente em colégios da rede pública. O programa visa à aproximação dos estudantes 
dos cursos de licenciatura com o ambiente escolar, proporcionando ao discente maior contato com professores, mais 
experiência na área e a possibilidade de aplicação das metodologias aprendidas em aula. Conforme afirmação feita por 
Porto (2012), os alunos que se encontram inseridos no programa possibilitam ter uma vivência da rotina escolar, assim 
como o planejamento e a execução de práticas educativas desenvolvidas nas escolas. Em seu trabalho Porto (2012) ainda 
salienta que nos estágios e participação no PIBID, bem como muitas outras experiências docentes, levam a compreender 
que a aprendizagem necessita da forma como o educando interage com o conhecimento. Para os autores Loch, Lopes 
e Vaz (2011), o envolvimento com a Educação Básica tem feito com que os estudantes de licenciatura, adquiram uma 
visão real no que se refere às escolas e à docência, diferenciando daquela que normalmente lhe é inserida durante a 
formação acadêmica. Vivências prévias da realidade escolar evitam que o discente tenha futuras frustrações no momento 
da aplicação dos estágios e quando iniciam a vida como professores. Este fato pode ser defendido pela autora Canan 
(2012), que em sua pesquisa da ênfase na primeira experiência que o PIBID proporciona para os acadêmicos, podendo 
desta forma perceber o quão complexo e desafiador é a realidade da profissão dos docentes. Além disso, os bolsistas 
do Programa levam para as escolas a mudança do processo de ensino-aprendizagem através de novas metodologias 
de ensino. Mesmo que o programa tenha por objetivo a inserção dos alunos de licenciatura em sala de aula, muitos 
professores podem se sentir inseguros por estarem diante de graduandos como monitores em sua turma. Esse foi um 
dos critérios avaliados pela pesquisa, pois desta forma podemos identificar como os professores estão se sentindo com 
os bolsistas acompanhando suas aulas e de que forma eles estão vendo o PIBID. O subprojeto Ciências Biológicas, 
atua em uma Escola Municipal de Lajeado através da aplicação e desenvolvimento de projetos, monitorias e atividades 
pedagógicas diversas. Também está presente nas aulas de ciências auxiliando o professor supervisor em suas aulas. Silva 
(2015) salienta que a relação entre a escola, a universidade e os bolsistas que é proporcionada pelo PIBID, envolve a 
reflexão sobre as metodologias utilizadas em sala de aula, auxiliando na busca de novas práticas direcionadas a superação 
dos desafios na construção de uma educação de maior qualidade. Mesmo com a intervenção dos bolsistas na escola, 
geralmente o contato com os alunos se limita aos professores titulares das turmas com as quais atuam, pois muitos dos 
professores que não participam do projeto não sabem a importância que o programa de iniciação à docência tem para 
os estudantes em formação e para a comunidade escolar. Este trabalho teve por objetivo avaliar os conhecimentos e as 
diferentes opiniões que os membros docentes de uma escola do munícipio de Lajeado possuem sobre o trabalho dos 
bolsistas do PIBID. Dessa forma, poderão ser identificadas as diferentes perspectivas que os educadores têm em relação 
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ao programa de iniciação à docência, podendo questionar e tirar dúvidas em relação ao trabalho realizado na escola pelos 
bolsistas. 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário, indagando as opiniões de cada professor em relação às suas 
percepções sobre os trabalhos realizados na escola pelos bolsistas do PIBID. Cada professor recebeu um questionário com 
um total de cinco perguntas dissertativas, o qual deveria ser respondido de forma individual, tomando como base suas 
observações realizadas durante o tempo em que compartilharam o ambiente escolar com os bolsistas. Foram analisados 
um total de dezesseis questionários.

Resultados
Sabe-se que o Programa de Iniciação à Docência (PIBID) objetiva a aproximação dos estudantes de licenciatura 

com a vivência escolar para futuramente estarem preparados para as diversas situações do âmbito docente. Partindo do 
pressuposto de que muitos dos docentes titulares da escola sentem-se inseguros quanto à presença dos bolsistas em suas 
aulas, a pesquisa realizada permitiu ter uma visão das opiniões dos professores dessa instituição de ensino com relação 
ao programa. De acordo com os resultados (Figura 1) obtidos a partir do questionário aplicado aos professores da escola, 
percebe-se que um percentual de 50% dos docentes titulares sente-se inseguro quanto aos bolsistas estarem monitorando 
suas aulas.

Figura 1. Resultado do questionário de percepção dos professores sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID) (colocar como título e acrescentar Fonte: os autores.

Não foi apresentada nenhuma justificativa que comprove o motivo pelo qual esse percentual de docentes não quer 
os bolsistas ministrando as suas aulas, uma hipótese seria a proximidade que os alunos vão criando com os bolsistas ao 
decorrer das aulas. Outros motivos podem ser as aulas mais participativas e práticas ministradas aos alunos, pois sabemos 
que muitos dos professores são mais regrados, o que se refere ao modelo tradicional de ensino, onde o professor é o 
centro do saber e os alunos não têm uma interação entre eles e podem acabar não vendo essas aulas interativas como uma 
forma de estimular a aprendizagem dos estudantes, mas sim como um tempo perdido em uma montanha de conteúdos a 
serem estudados e por não conhecerem o verdadeiro papel dos bolsistas do PIBID. O restante dos professores gostaria de 
receber os bolsistas em suas aulas, pois sabem como é difícil um estudante de licenciatura não ter essa interação com os 
alunos ao longo da graduação podendo, desta forma, prejudicar a interação professor e alunos futuramente. As diferentes 
perspectivas que os professores da escola têm em relação aos bolsistas, torna evidente que alguns ainda estão presos no 
ensino tradicional enquanto outros estão menos relutantes e dispostos a inserir novos métodos de ensino.

Palavras-chave: Docentes. Bolsistas. PIBID. Vivências.
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NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES E A FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES: ARTICULAÇÃO ENTRE 

TEORIA E PRÁTICA NO PROCESSO FORMATIVO DOS 
LICENCIANDOS EM MATEMÁTICA DO IFRS CAMPUS 

CANOAS

Jaqueline Molon1

Mariana Lima Duro2

O estudante egresso de um curso de licenciatura em Matemática deve possuir conhecimentos matemáticos e 
pedagógicos sólidos e ter a consciência de que ambos, de forma articulada, possuem igual importância no exercício 
da docência. Dessa maneira, é imprescindível que os cursos de formação de professores repensem continuamente seus 
currículos a fim de garantir aos licenciandos uma sólida formação inicial que possibilite, ao longo de todo o processo 
formativo, a articulação entre conhecimentos teóricos e práticos sobre o fazer docente. 

Para promover reformas curriculares e orientar a atualização dos projetos pedagógicos dos cursos de formação 
inicial de professores foi publicada pelo Conselho Nacional de Educação a Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015. Esse 
documento define as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura, os cursos de formação pedagógica para 
graduados e os cursos de segunda licenciatura, bem como para a formação continuada de modo articulado às diretrizes 
curriculares para a educação básica. A referida resolução evidencia entre os princípios da Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica “a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 
domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 
(BRASIL, 2015, p. 4).

A formação de professores na atualidade representa, portanto, um grande desafio. Dominar técnicas, conteúdos 
e procedimentos não são por si só suficientes para fazer do licenciando um professor capaz de promover o ensino e a 
aprendizagem. É necessário que os licenciandos compreendam que a educação exige deles constante atualização e que, 
enquanto docentes, sejam capazes de ensinar e aprender a partir da própria prática (SOUSA, FINARDI e TERRADAS, 
2014).

A articulação dos saberes específicos e pedagógicos pode se efetivar, por exemplo, a partir da realização de atividades 
de prática pedagógica diluída ao longo de todo o percurso formativo do estudante de licenciatura, inclusive em disciplinas 
de conteúdos específicos, e não apenas as da área de ensino ou de caráter estritamente pedagógico. Segundo Silva e 
colaboradores (2014, p. 26), “é importante que nessa articulação envolvam-se situações práticas de vivência da realidade 
de sala de aula, colocando desde cedo, o futuro professor em contato com situações didáticas, permitindo-o pensar sobre 
essas situações”. 

Considerando esses aspectos, o curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Canoas possui como o objetivo geral, conforme descrito em seu 
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a formação de professores de matemática críticos no exercício da docência, capazes 
de buscar respostas a desafios e problemas, motivados a realizar pesquisas, a buscar aperfeiçoamento contínuo e a integrar 
teoria e prática. 

No ano de 2016, o PPC do referido curso foi atualizado, considerando as diretrizes curriculares nacionais para a 
formação de professores publicadas em 1º de julho de 2015. Entre as alterações realizadas encontra-se a ampliação das 
atividades caracterizadas de Prática como Componente Curricular diluídas ao longo de todo o processo formativo, as 

1 Mestra em Matemática, professora-coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Canoas, jaqueline.molon@canoas.ifrs.edu.br.

2 Mestra em Educação, professora de Matemática do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Canoas, mariana.duro@canoas.ifrs.edu.br .
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quais tem como objetivo possibilitar aos estudantes a vivência de diferentes situações didático-pedagógicas inseridas nos 
diferentes componentes curriculares do curso, inclusive nas disciplinas de conteúdos específicos de matemática.

Dessa forma, além das possibilidades de inserção dos licenciandos em atividades vinculadas a projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, as quais, além de contemplar a promoção da indissociabilidade entre essas áreas, também promovem 
maior aproximação do licenciando às práticas inerentes ao fazer docente desde o ingresso do discente no curso, todos os 
licenciandos vivenciarão, ao menos, quatrocentas (400) horas de práticas pedagógicas diluídas nos diferentes componentes 
curriculares ao longo de sua formação inicial. Através dessas atividades, possibilita-se que os estudantes tenham contato 
com diferentes realidades educativas, visando à ampliação de suas experiências, à articulação entre conhecimentos 
matemáticos e pedagógicos e entre teoria e prática, de modo a melhor prepará-los, também, para os momentos de 
realização dos estágios supervisionados e, posteriormente, para sua prática docente em sala de aula. 

No desenvolvimento das propostas de prática como componente curricular os estudantes têm a oportunidade de 
elaborar propostas de ensino de matemática para a educação básica; analisar, selecionar e produzir diferentes materiais 
didáticos; analisar criticamente propostas curriculares voltadas ao ensino e a aprendizagem dos diferentes conteúdos 
matemáticos adequando metodologias e estratégias aos diferentes contextos educativos; pensar em estratégias de ensino 
que proporcionem o desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da flexibilidade do pensamento matemático 
dos educandos; além de refletir sobre os meios e fins da ação educativa para que sejam capazes de perceber a prática 
docente como um processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, no qual novos 
conhecimentos são gerados e modificados continuamente a partir da avaliação das propostas elaboradas e aplicadas. 

Desde a revisão do PPC da Licenciatura em Matemática do Campus Canoas, em fevereiro de 2016, muitas 
práticas pedagógicas têm sido propostas e colocadas em prática pelos estudantes. Neste trabalho, relataremos algumas 
das atividades desenvolvidas com esse caráter na disciplina de Cálculo I, os encaminhamentos realizados e os principais 
resultados obtidos nas dez (10) horas de prática do total da carga horária da disciplina.

A proposta foi executada em duas etapas. A primeira contou com uma pesquisa e com a elaboração de texto coletivo 
sobre tópicos da história do cálculo, contendo os principais problemas que o originaram, sua evolução e importância. Na 
etapa seguinte, em grupos, os estudantes desenvolveram propostas didáticas que estabelecessem possíveis “relações” entre 
os tópicos de estudo da disciplina e algum conteúdo de matemática do Ensino Fundamental e Médio. Essa atividade 
tinha como pressuposto oportunizar ao licenciando a “fundamentação” rigorosa do assunto, além de instrumentalizá-lo 
para o seu ensino. 

Os resultados da atividade foram bastante produtivos. Os estudantes trouxeram propostas que abordavam de 
forma clara e acessível os conceitos intuitivos relacionados ao estudo de limites, derivadas e integrais aplicados, de forma 
geral, ao estudo das funções, estudadas no ensino médio, fazendo o uso de softwares, de resolução de problemas e/ou 
contextualizando com a própria história da matemática. Um dos estudantes da turma estabeleceu relações com tópicos 
de Física do Ensino Médio e proporcionou a seus colegas a reflexão acerca das possibilidades de trabalho integrado com 
outras áreas do conhecimento. 

Percebeu-se que os trabalhos evidenciaram a preocupação com a compreensão acerca de processos infinitos de 
aproximação, bem como acerca de relações funcionais. Foi possível promover também o debate acerca da forma como 
os conteúdos relacionados a funções são apresentados em livros didáticos do Ensino Médio e a forma como geralmente 
são ensinados através da análise das próprias experiências dos estudantes da disciplina durante suas trajetórias escolares. 

Para finalizar, foi possível notar que propostas desse tipo podem contribuir muito para o fortalecimento do currículo 
de um curso de licenciatura, proporcionando aos licenciandos oportunidades de articular conhecimentos teóricos e 
práticos e refletir sobre o papel do professor e da ação pedagógica frente aos desafios que se apresentam nos processos de 
ensino e de aprendizagem de matemática na atualidade. 

Palavras-chave: Formação de Professores. Prática como Componente Curricular. Ensino e Aprendizagem de 
Matemática.
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CONFIGURAÇÃO RETANGULAR: UMA MANEIRA 
EFICIENTE E RÁPIDA PARA AJUDAR CHAPEUZINHO 

VERMELHO NO CHÁ DA VOVÓ

Maiara Luisa Klein1

Andressa Marafiga2

Luana Giulini Losekann3

Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes4

O presente trabalho objetiva relatar uma Unidade de Ensino sobre o conceito matemático de multiplicação, mais 
especificamente relativo à configuração retangular, que foi realizada em uma turma de 2º ano dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental numa escola pública no município de Santa Maria-RS. As ações foram efetivadas no âmbito do 
Subprojeto Interdisciplinar Educação Matemática do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (InterdEM 
- PIBID- UFSM), que conta com a participação de bolsistas de Iniciação à Docência de três cursos de Licenciatura: 
Educação Especial, Matemática e Pedagogia; da Coordenadora de Área do subprojeto; de Professoras Supervisoras 
da Educação Básica, além de estudantes colaboradores da graduação e da pós-graduação. Também conta com o apoio 
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática - GEPEMat/UFSM. O subprojeto possui momentos 
diferenciados, sendo um deles o encontro semanal geral, do qual todos os componentes participam e compartilham 
as ações desenvolvidas. Outros momentos referem-se a encontros em que o grande grupo é subdividido em Grupos 
de Trabalho (GT), sendo que estes são organizados por escola, tendo em vista que são três instituições públicas que 
participam do subprojeto e cada GT desenvolve as ações em uma delas. Essa organização possibilita o aprofundamento 
do estudo, o planejamento e a avaliação. 

Para embasar as ações desenvolvidas no subprojeto, utilizamos a Atividade Orientadora de Ensino (AOE) 
proposta por Moura (1996, 2010), sendo que essa se baseia na Teoria Histórico-Cultural (Vigotski) e na Teoria da 
Atividade (Leontiev). Nessa perspectiva teórica, tanto o professor quanto o aluno possuem papéis definidos, porém é 
preciso que os motivos de ambos coincidam com o objeto da atividade que desenvolvem: atividade e ensino do professor 
e atividade de aprendizagem do aluno. Como organização metodológica destacam-se três momentos principais da AOE: 
o primeiro é designado como síntese histórica do conceito e está relacionado ao movimento lógico-histórico do conceito 
que deve ser apropriado pelo professor para que, no segundo momento, consiga organizar ações que contemplem a 
necessidade que o homem teve ao utilizar esse conceito, criando uma situação desencadeadora de aprendizagem (SDA), 
que coloque o aluno em movimento para solucionar o problema proposto. Esse segundo momento pode ser apresentado 
de diversas maneiras, podendo ser um problema emergente do cotidiano ou uma história virtual, esta não se restringe 
apenas a ferramentas virtuais, mas sim, a ferramentas que abrangem a necessidade que o homem vivenciou na elaboração 
do conceito matemático, além de envolver o aluno de tal forma que se insira na história para solucionar determinado 
problema. E o terceiro momento, síntese coletiva, é destinado aos alunos para que eles realizem hipóteses e, coletivamente, 
encontrem uma solução para a SDA. Para tanto, antes de serem planejadas as ações, é realizado o estudo do conceito 
matemático, para então, começar a pensar na SDA. 

A partir do estudo sobre configuração retangular, identificamos que o homem através dos tempos, principalmente 
ao se tornar sedentário, sentiu necessidade de buscar formas de realizar contagens mais rápidas e eficientes, que fossem 
além da contagem por unidade ou agrupamento. Assim, além das ações mentais relativas à multiplicação que envolvem 
a adição de parcelas iguais e combinatória, a configuração retangular mostrou-se como uma forma eficaz de controle de 
grandes quantidades através da organização de uma certa quantidade em linhas e colunas. 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Pedagogia, Capes, maiara103@hotmail.com.
2 Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado em Educação, andressawm@yahoo.com.br.
3 Universidade Federal de Santa Maria, Pedagogia, Capes,luloseka@hotmail.com.
4 Doutora em Educação, Universidade Federal de Santa Maria, anemari.lopes@gmail.com. 



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 311SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Após compreender esse movimento lógico-histórico, foi realizado o planejamento que precisaria abranger essa 
ação mental. Para isso, foi criada uma história virtual intitulada “O chá da vovozinha da Chapeuzinho Vermelho”, 
que foi narrada aos alunos, sendo a SDA apresentada através de um recado, a partir de um quebra-cabeça que eles 
deveriam montar. A seguir, a história virtual, constando o recado que foi enviado aos alunos, como também a situação 
desencadeadora de aprendizagem (em grifo). 

O Chá da Vovozinha da Chapeuzinho Vermelho
Todo mês, no bosque encantado, acontece um evento para reunir todas as vovozinhas. Trata-se de um chá, em 

que elas se reúnem para conversar, trocar ideias sobre crochê, culinária e pinturas. O próximo encontro acontecerá na 
casa da vovozinha da Chapeuzinho Vermelho. A vovó, muito esquecida, não lembrou do chá e, por isso, esqueceu de 
preparar as comidas. Assim, a netinha ficou encarregada de ir na padaria para comprar todos os tipos de comidas, doces 
e salgadas. Chegando na padaria, avistou bolinhos, brigadeiros, pasteis e mini pizzas. Pediu para o padeiro qual seria o 
total de unidades que havia em cada forma. Ele começou a contar a forma de brigadeiros:
- 1, 2, 3, 4... iiiihhhh, me perdi. Vou começar de novo.
Chapeuzinho começou a ficar agoniada, porque ele estava demorando para contar e ela estava com pressa, pois o 
chá já iria começar. Para auxiliar Chapeuzinho Vermelho e o padeiro, monte o quebra-cabeça que eles enviaram 
especialmente a vocês!
Como Chapeuzinho Vermelho pode saber quantos comes vai levar para o chá de sua avó, mas sem contar de um 

em um pois demora muito, sendo que as formas estão organizadas em linhas e colunas?
Após a leitura do recado, os alunos ficaram ansiosos para saber como poderiam ajudar Chapeuzinho Vermelho. 

Nesse momento foram divididos em grupo, o que se mostrou como essencial para que pudessem, aos poucos, montar o 
quebra-cabeça. Apenas um dos grupos conseguiu montá-lo, o que evidenciou a dificuldade que representa para os alunos 
esse tipo de atividade, a qual exige que todos trabalhem juntos, em cooperação, visando um único objetivo. Ao visualizarem 
e compreenderem o problema da Chapeuzinho Vermelho, mostramos para os alunos o material manipulável, contendo 4 
formas, e cada uma representava uma comida diferente e quantidades diferentes: uma forma de bolinhos organizados em 
4 colunas e 4 linhas; uma forma de hambúrguer em 3 colunas e 7 linhas; e uma forma de pizza com 2 colunas e 6 linhas. 
Com a manipulação do material os alunos levantaram hipóteses de como ajudar a personagem do mundo encantado. A 
primeira hipótese foi resolver o problema a partir da soma de parcelas iguais, por exemplo, somando a forma de bolinhos 
em 4 mais 4 mais 4 e assim por diante. Mas logo em seguida, um aluno propôs multiplicar, em cada organização, o 
número de figuras que estavam na linha pelo número de figuras que estavam na coluna, sendo o número de salgados e 
doces que se encontravam em cada forma, resultaria em 20 brigadeiros, 16 bolinhos, 21 hambúrgueres e 12 pizzas. Para 
continuar a unidade didática, entregamos para cada aluno uma folha em branco para registrarem o que foi realizado e 
como foi possível ajudar a Chapeuzinho Vermelho. Os alunos utilizaram da criatividade para essa representação que 
alguns fizeram por meio da escrita e outros de desenhos, ou até mesmo os dois, porém, poucos representaram todos 
os desenhos das comidas, mas sim, apenas as linhas e as colunas, para do lado realizar o cálculo de multiplicação. Esse 
fato trouxe indícios da compreensão dos alunos referente a essa ação mental, pois a necessidade de não ter que se apoiar 
somente nos desenhos, mas já realizar sínteses e relacionar com a multiplicação, indicava que haviam se apropriado do 
conceito matemático trabalhado. 

Finalizando, ressaltamos que, tendo como objetivo relatar uma Unidade de Ensino sobre o conceito matemático 
de multiplicação desenvolvida pelo projeto PIBID/InterdEM a qual abrangeu uma história virtual intitulada “O chá 
da vovozinha da Chapeuzinho Vermelho” com o foco na ação mental da configuração retangular, concluímos que 
desenvolver atividades com materiais que os alunos possam manipular é de extrema importância, pois ao manipularem 
o material eles já vão criando suas hipóteses sobre o conceito que queremos trabalhar. Dessa forma, ampliamos as 
possiblidades de despertar seu interesse em participar, melhorando o seu desempenho nas ações propostas. Outro aspecto 
importante foi a ludicidade presente nessa Unidade de Ensino, pois, ao solicitar ajuda para os alunos resolverem o 
problema da Chapeuzinho Vermelho, eles acabavam se mobilizando de tal forma para encontrar logo uma solução, 
relacionando-a ao conceito estudado, como também resolvendo o problema. Portanto, entendemos que essa Unidade de 
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Ensino proporcionou, para nós bolsistas, uma experiência importante no processo de ensino e aprendizagem referente 
à organização do ensino de matemática e no desenvolvimento das ações com os alunos, bem como na avaliação das 
práticas, podendo destacar sua relevância no nosso processo constante de aprender a ser professor. 

Palavras-chave: PIBID. Atividade Orientadora de Ensino. Matemática nos anos iniciais.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA

Aline Beatris Alf1

Fabíola Regina Eckert2

Larissa Elisa Feldens3

Milena Maso4

Paola Gatelli5

Anice Maria Nunes6

Danise Vivian7

Contextualização
O presente resumo tem como objetivo analisar as principais contribuições do Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência - PIBID/CAPES para a formação docente dos bolsistas enquanto acadêmicos do Curso de 
Pedagogia de um Centro Universitário do Rio Grande do Sul. Percebem-se as contribuições resultantes das experiências 
no trabalho em sala de aula como docentes e como alunos de licenciatura, expondo as mudanças que uma política pública 
bem articulada pode promover a partir da parceria entre escolas e universidades. Assim, ao se voltar para a formação do 
licenciado, o programa proporciona diversas linhas de aprendizagens. A partir do contato dos estudantes com realidades 
diferentes, proporciona reflexões e leva ao enfrentamento das dificuldades que podem surgir no dia a dia da futura 
profissão, envolvendo-os na produção de saberes que fortalecem a sua formação, o que, de certa forma, influencia na 
decisão do licenciando no que se refere à futura carreira profissional.

Desenvolvimento
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma iniciativa governamental voltada para incentivar 

e fortalecer o aperfeiçoamento da formação docente dos bolsistas a nível nacional (Brasil), a partir de bolsas remuneradas. 
Conhecido popularmente como PIBID e lançado no ano de 2007, porém em atuação no Centro Universitário UNIVATES 
desde o ano de 2010, o programa federal é dividido por subprojetos, sendo eles: Pedagogia I e II, Ciências Biológicas 
I e II, Letras Português, Letras Espanhol, História, Educação Física e Interdisciplinar Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. O PIBID é composto por bolsistas (acadêmicos dos cursos de licenciatura), supervisor (professor da escola 
parceira) e coordenador (professor da instituição de ensino). Para ser bolsista do programa é preciso estar regularmente 
matriculado em um dos cursos de licenciatura da Instituição. De acordo com Fávero “Não é só frequentando um curso de 
graduação que um indivíduo se torna profissional. É, sobretudo, comprometendo-se profundamente como construtor de 
uma práxis que o profissional se forma” (FÁVERO, 1992, p. 65). Dessa forma, percebe-se que, além de ter a oportunidade 
de frequentar um curso de graduação, o PIBID contribui com os acadêmicos a partir da complementação desta relação 
teoria e prática enriquecendo o currículo profissional do futuro professor. O desenvolvimento do programa tem duração 
de oito horas semanais nesta Instituição, totalizando uma carga horária mínima de trinta e duas horas mensais e, suas 
práticas consistem em planejar e refletir sobre práticas pedagógicas que, semanalmente ou quinzenalmente, são aplicadas 
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3 Centro Universitário UNIVATES, Curso de Pedagogia, CAPES, larissa.feldens@universo.univates.br.
4 Centro Universitário UNIVATES, Curso de Pedagogia, CAPES, milena.maso@universo.univates.br.
5 Centro Universitário UNIVATES, Curso de Pedagogia, CAPES, lola.gatelli@hotmail.com
6 Centro Universitário UNIVATES, Graduanda em Pedagogia na Universidade Luterana do Brasil e supervisora do PIBID/

Subprojeto Pedagogia II do Centro Universitário UNIVATES, CAPES, anicenunes@bol.com.br.
7 Orientador. Centro Universitário UNIVATES, Graduanda em Pedagogia na UFRGS. Mestre e Doutora em Educação pela UFRGS. 
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em uma escola pública parceira, além de refletir sobre as situações educacionais vivenciadas. Assim, percebe-se que o 
trabalho desenvolvido pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência tem por objetivo proporcionar o 
convívio da realidade da sala de aula da rede pública aos futuros professores, elevando a valorização e a qualidade da 
formação. Durante a permanência no programa, o bolsista do subprojeto de Pedagogia tem oportunidades diferenciadas de 
formação, dentre elas a participação de seminários e eventos institucionais ou em instituições que também são vinculadas 
ao Programa, além de participar de rodas de formação, jornadas e reuniões pedagógicas que a escola parceira oferece. 
Acrescenta-se a isso, que o programa contribui de forma ativa enquanto acadêmicos do curso de Pedagogia, propiciando 
momentos de escritas reflexivas, de artigos e resumos que auxiliam no aprimoramento das escritas acadêmicas. Para as 
autoras Esteban e Zaccur (2002) a reflexão auxilia o professor a entender melhor o seu trabalho no cotidiano:

O movimento permanente de questionamento e aprofundamento visa a ajudar o/a professor/a entender melhor 
e redimensionar seu cotidiano. Parte-se da prática para voltar a ela. Porém, na volta, não se encontra a mesma 
prática inicial, há uma nova qualidade na medida em que o movimento ação-reflexão-ação gera transformações, 
que permitem avançar em direção à melhor compreensão do fenômeno [...]” (ESTEBAN; ZACCUR, 2002, 
p. 22).

Visto desta forma, cabe salientar a importância que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, 
juntamente com o Curso de Pedagogia, traz para a relação teoria-prática. Muito se tem falado sobre o assunto e sua 
relevância na área da educação evidenciando que uma categoria não existe sem a outra. Desta forma, pode-se dizer que 
uma é o complemento da outra atribuindo sentido a esta relação. Referente a isso, Veiga-Neto (2015, p. 132) defende que 
é impossível “[...] pensar a prática sem uma teoria que a abrigue enquanto prática”.

Considerações finais
Compreende-se que a participação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, como bolsistas 

do Subprojeto Pedagogia é relevante para a formação docente, com contribuições que auxiliam o acadêmico no dia a 
dia em sala de aula. O Pibid proporciona, para além da relação teoria-prática, a troca de experiências entre os bolsistas, 
professores e alunos, o que fortalece ainda mais a base da formação acadêmica dos bolsistas de Pedagogia. A teoria-
prática traz ainda para os bolsistas da Pedagogia a experiência de estar compartilhando com os professores da escola 
parceira o que se vivencia nas aulas para, assim, fortalecer as práticas com os professores e também com os outros bolsistas 
que fazem parte do grupo para termos a opinião deles juntamente com a experiência de cada um para melhorarmos os 
nossos planejamentos.

Palavras-chave: PIBID. Docência. Práticas. Reflexão.
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O ESTUDO DE ÂNGULOS PELO VIÉS DE ATIVIDADES 
INVESTIGATIVAS: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS 

DO PIBID 

Gabriela Gohlke Bley1

Mariéle Link2

Mariele Josiane Fuchs3

Introdução
Esta produção traz relatos e reflexões acerca de uma atividade investigativa desenvolvida por bolsistas do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha 
– Campus Santa Rosa, no segundo semestre de 2016. 

As atividades propostas pelos bolsistas ocorrem mediante oficinas semanais no contraturno escolar, em duas escolas 
da Rede Pública de Ensino do município de Santa Rosa/RS, sendo uma estadual e outra municipal. Cabe ressaltar que 
a experiência aqui socializada decorre de uma oficina realizada com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, de uma 
das escolas vinculadas ao subprojeto.

Nessas oficinas são desenvolvidas atividades lúdicas e interativas mediante diferentes metodologias de ensino, que 
possibilitem a abordagem de conceitos matemáticos e do desenvolvimento do raciocínio lógico, de modo que a mesma 
se torne interessante aos alunos, fazendo com que se envolvam e participem ativamente da oficina e da construção do 
seu conhecimento. 

O subprojeto de Matemática do PIBID tem como objetivo proporcionar aos educandos atividades diferenciadas 
para que o ensino e aprendizagem da Matemática ocorram espontaneamente, fazendo com que o aluno se sinta motivado 
para expor suas opiniões, dúvidas, raciocínios e supere suas dificuldades de aprendizagem nesse campo de conceitos.

Acredita-se que o trabalho realizado nessa proposta de ensino tem como ponto de partida os conhecimentos 
prévios dos alunos, servindo estes como suporte para a abordagem de novos conceitos, viabilizando a construção do 
conhecimento através da interação entre sujeito e objeto de aprendizagem, e assim, permitindo fazer relações entre o 
concreto e o abstrato, tornando o processo de aprendizagem significativo.

O caminho percorrido... 
Considerando os pressupostos teóricos estudados acerca da metodologia da Investigação Matemática, desenvolveu-

se uma atividade investigativa com o intuito de experienciar formas diferenciadas de abordar o estudo dos ângulos, mais 
especificamente ângulos opostos pelo vértice. 

No processo de ensino-aprendizagem, a investigação matemática se faz importante pelo fato de que “Investigar 
é procurar conhecer o que não sabe. No âmbito matemático, investigar é descobrir relações entre objetos matemáticos 
conhecidos ou desconhecidos, procurando identificar as respectivas propriedades” (PONTE, BROCARDO, OLIVEIRA 
2009).

Para que os alunos pudessem assimilar os conceitos de congruência e de ângulos abordou-se as noções métricas de 
ângulos, de modo que a prática fosse ao encontro do que consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental – PCN (BRASIL, 1998, p.124), quando pontuam que
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O estudo das transformações isométricas (transformações do plano euclidiano que conservam comprimentos, 
ângulos e ordem de pontos alinhados) é um excelente ponto de partida para a construção das noções de 
congruência. As principais isometrias são: reflexão numa reta (ou simetria axial), translação, rotação, reflexão 
num ponto (ou simetria central), identidade. Desse modo as transformações que conservam propriedades 
métricas podem servir de apoio não apenas para o desenvolvimento do conceito de congruência de figuras 
planas, mas também para a compreensão das propriedades destas. 

Com vistas a estas discussões foi desenvolvida uma atividade que envolvesse um processo investigativo mediante 
a realização de dobraduras. Para tanto, foram disponibilizados como materiais uma folha de ofício, um transferidor 
e as orientações para a execução da prática. Inicialmente, solicitou-se que os alunos dobrassem a folha de maneira 
que obtivessem duas retas na folha decorrentes pela dobradura e que elas fossem retas concorrentes, ou seja, que se 
interceptassem em um ponto.

Figura 1: Orientações para a atividade e folha para o desenvolvimento da mesma.
Fonte: Arquivo PIBID (2016).

Posteriormente foram marcados dois pontos distintos em cada reta, que quando unidos, permitiam comprovar que 
os ângulos formados eram congruentes, e também, opostos pelo seu vértice. Para que os alunos encontrassem o resultado 
esperado, com o auxílio de um transferidor puderam legitimar que as medidas dos ângulos opostos eram congruentes. Ao 
término da prática foi proposto que os alunos socializassem aos demais colegas, de modo oral, o que haviam observado 
a partir da atividade desenvolvida. 

Outra atividade desenvolvida pelo viés da Investigação Matemática envolvia o conceito fundamental da soma dos 
ângulos internos de um triângulo. A proposta da atividade foi que os alunos desenhassem em uma folha um triângulo 
qualquer e colorissem seus ângulos internos com cores diferentes. Na sequência foi solicitado que dividissem o triângulo 
em três partes, como mostra a Figura 2. 

Figura 2: Triângulo dividido em três partes com os ângulos sinalizados.
Fonte: Arquivo PIBID (2016).
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A partir disso, os alunos foram orientados a agruparem as figuras formadas, encaixando os ângulos representados 
em cada uma delas. Desse modo perceberam que a junção dos ângulos formava uma meia volta, levando-os a compreender 
o porquê do conceito de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus (180º).

Algumas Considerações...
Ao analisar os resultados decorrentes desta prática pedagógica pode-se dizer que os materiais didáticos manipulativos 

permitem a visualização de determinadas propriedades dos conceitos matemáticos, contribuindo para a comprovação dos 
resultados obtidos. Constatou-se, também, que a Investigação Matemática é uma metodologia relevante para o processo 
de ensino e aprendizagem, à medida que a curiosidade dos alunos foi estimulada, levando-os a participar do processo 
educativo. 

Acredita-se que as práticas propostas ao longo de nosso plano inicial vão ao encontro de uma prática docente 
diferenciada, visando à assimilação do conceito matemático por parte do aluno. Além disso, situações didáticas envolvendo 
a Investigação Matemática possibilitam que o professor assuma o papel de mediador e o aluno de sujeito partícipe da 
construção de seu conhecimento.

Cabe salientar, ainda, que as experiências possibilitadas pelas oficinas do Subprojeto de Matemática do PIBID 
são de grande valia para a constituição do ser professor, uma vez que oportunizam os futuros professores momentos de 
planejamento/preparação, execução e avaliação das práticas pedagógicas desenvolvidas, refletindo sobre suas ações em 
sala de aula. Permitem, também, que os acadêmicos façam uma análise das diferentes metodologias utilizadas, conceitos 
abordados e contexto de aplicação, verificando a funcionalidade de cada uma e adaptando-as às necessidades da turma e 
das intencionalidades do processo de ensino do professor. 

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores. Ensino. Aprendizagem. Investigação Matemática. Geometria. 
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O PIBID E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O RELATO 
DE UMA EXPERIÊNCIA

Luana Giuliani Losekann1

Andressa Marafiga2

Jordana Rex Braun3

Maiara Luisa Klein4

Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes5

Com o objetivo de discutir sobre possíveis contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) para a formação de futuros professores, esse trabalho apresenta a organização do subprojeto Interdisciplinar 
Educação Matemática do 1° ao 6° ano vinculado ao PIBID da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A UFSM 
participa do PIBID desde sua primeira edição (Edital Capes/2007), com a abertura das atividades em setembro de 2009. 
Posteriormente, ampliou-se por meio de dois outros editais (Edital Capes/2009 e Edital Capes/2011). Em 2014, período 
que o Subprojeto Interdisciplinar de Educação Matemática iniciou, o PIBID/UFSM em sua nova organização passou 
a ser composto por 19 subprojetos, 33 coordenadores de área, 72 professores supervisores e 408 alunos de iniciação à 
docência, que desenvolvem suas atividades em escolas públicas da cidade de Santa Maria – Rio Grande do Sul. Dentre 
esses subprojetos, o Interdisciplinar Educação Matemática origina-se da interação entre bolsistas de Iniciação à Docência 
de três cursos de Licenciatura: Educação Especial, Matemática,e Pedagogia; a Coordenadora de Área do subprojeto; 
Professoras Supervisoras da Educação Básica, além de estudantes colaboradores da graduação e da pós-graduação. 
Também conta com o apoio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática - GEPEMat/UFSM que 
surgiu no ano de 2009, desenvolvendo atividades de matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por meio do 
Clube de Matemática (CluMat). 

O subprojeto procura discutir teorias e práticas de ensino de matemática para o Ensino Fundamental, envolvendo 
as três áreas de formação dos acadêmicos participantes na perspectiva do diálogo sobre conhecimentos matemáticos e 
de que as especificidades de cada uma se deem a partir de interações vivenciadas, conduzindo as novas aprendizagens. 
Assumimos o compromisso em buscar modos de organização do ensino que se tornem interessantes para quem ensina e 
para quem aprende, utilizando assim a Atividade Orientado de Ensino (AOE) proposta por Moura (1996) como basilar 
teórico-metodológico. A partir dessa proposta, as atividades que desenvolvemos consideram três momentos essenciais 
na sua organização: a síntese histórica do conceito que é representada pela necessidade humana de criação do conceito 
matemático e cuja compreensão permite que o professor organize situações onde o aluno possa se apropriar do mesmo; 
a situação desencadeadora de aprendizagem que pode ser por meio de uma história virtual já mencionada anteriormente 
onde o aluno se sinta desafiado e mobilizado a resolver um problema que o leve a compreender o conceito; e a síntese 
da solução coletiva que é a construção, por parte dos estudantes, de uma solução coletiva para a resolução do problema 
expresso na situação desencadeadora de aprendizagem, onde se encontra a resposta, “matematicamente correta”. Também 
nos pautamos nos pressupostos da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky e da Teoria da Atividade de Leontiev. 

Ao planejarmos uma Unidade Didática, a qual aborda um conceito matemático, através da AOE, a primeira ação 
é desencadeada a partir de estudos sobre determinado conteúdo matemático e relativo ao ensino e aprendizagem. O 
segundo momento é o de planejamento de Situações Desencadeadoras de Aprendizagem que sempre partem de uma 
situação lúdica, normalmente por meio de uma história virtual do conceito (MOURA; LANNER DE MOURA, 1998), 
usando diferentes estratégias como, por exemplo, o teatro em palitoches, dramatizações ou ainda o jogo como uma 
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proposta que chame atenção das crianças por ter a característica de ludicidade. Compreendemos, assim como Moura, 
Lanner de Moura (1998, p. 12-14) que esse modo de organização “é a história virtual do conceito porque coloca a criança 
diante de uma situação problema semelhante àquela vivida pelo o homem (no sentido genérico)”. O uso de jogo dá-
se na perspectiva de que, por meio dele, a criança buscará resolver os problemas propostos de maneira mais prazerosa, 
criando estratégias para solucioná-lo. Além disso, o jogo possibilita maior interação entre a turma, oportunizando a troca 
de experiências e a construção coletiva do conhecimento. Como terceira etapa temos a síntese coletiva, permitindo aos 
alunos a criarem hipóteses e chegarem a resposta “matematicamente correta” para então, após tudo ser desenvolvido, 
realizar a avaliação das ações desenvolvidas que nos permitem tanto replanejar se for necessário, quanto compreender 
coletivamente de que modo aquilo que desenvolvemos proporcionou ou não novas aprendizagens para as crianças.

Tendo em vista que nosso subprojeto desenvolve suas ações em três escolas da rede pública da cidade de Santa Maria 
(RS) nos dividimos em três Grupos de Trabalho (GT) para realizar os planejamentos específicos de cada instituição, bem 
como a produção dos materiais didáticos para, então, irmos às escolas. Um GT desenvolve suas ações com uma turma 
de segundo ano no turno da manhã; outro com uma turma do terceiro ano também pelo turno da manhã e um terceiro 
com uma turma de quarto ano pela parte da tarde. O subprojeto realiza reuniões semanais com os bolsistas de iniciação 
à docência e colaboradores, ministrada pela professora coordenadora de área, onde são socializados os planejamentos 
e encaminhamentos, realizados estudos e avaliações. Também são realizadas reuniões aos sábados que contam com a 
presença das três professoras supervisoras. 

A partir do exposto, concluímos destacando que todos os integrantes deste subprojeto se colocam num movimento 
de grande desafio em relação à futura docência na direção de desmistificar a ideia de que a matemática é uma disciplina 
difícil. Esse desafio justifica a opção pelo trabalho com uma sólida fundamentação teórico-metodológica, como já 
explicitado, buscando a interação entre o conhecimento matemático e a ludicidade e entendendo que todos são capazes 
de aprender matemática a partir de um ensino intencionalmente organizado para isso. Percebemos também que a 
experiência nos possibilita relacionar a teoria com a prática, compreendendo como se dá esse processo profissional, o que 
contribui significativamente para a nossa formação, como futuros professores.

Palavras-chave: Educação Matemática. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 
Atividade Orientadora de Ensino (AOE).
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DOCÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
MUNICIPAL DE CANOAS/RS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Maria Eduarda Hojnacki Costa1

Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira2

O presente relato de experiência tem por objetivo descrever (e apresentar as contribuições) e investigar/pesquisar/
explorar/estudar/criticar/pensar os dois semestres (2016/1 e 2016/2) em que desenvolvi as atividades dos Estágios em 
Ensino de Matemática I e II, junto a uma escola municipal, situada no bairro Niterói na cidade de Canoas/RS, com 
a orientação, pela instituição formadora, do professor Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira, ministrante destas 
disciplinas de estágio; e, pela escola que me recebeu (escola-campo), da professora de matemática das turmas em que 
atuei. É no ato de refletir e pesquisar sobre a ação que o professor desenvolve de forma mais efetiva a produção de saberes 
docentes necessários à sua prática, pois o saber docente é “[...] um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 
2002, p.36). Nesse sentido, a investigação, reflexão e escrita acerca desta experiência proporcionou ressignificá-la, visto 
que “quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói a trajetória percorrida dando-
lhe novos significados. Assim, a narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a representação que deles faz o 
sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria realidade” (CUNHA, 1997, p.187).

No primeiro semestre de 2016, em busca de uma Escola-Campo para realizar o Estágio em Ensino de Matemática 
I (estágio curricular obrigatório de observação), apresentei-me à escola me identificando como aluna do Curso Superior 
em Licenciatura em Matemática do IFRS – Campus Canoas. Fui muito bem atendida e recebida, tanto pela supervisão, 
orientação e direção escolar, quanto pela professora de matemática que me supervisionou e orientou durante o estágio. 
Devido à boa infraestrutura da escola; à cooperatividade do corpo docente; ao bom serviço de orientação, supervisão 
e direção realizado na escola; e à receptividade dos alunos; optei por realizar o Estágio em Ensino de Matemática II 
(estágio curricular obrigatório de prática) na mesma escola. Para tanto, retomei contato com esta no segundo semestre de 
2016, solicitando permissão para realizar o estágio de prática no turno da tarde, nas turmas de sétimos anos, 7B e 7C. O 
tempo total de estágio em cada uma das duas turmas foi de 44h. Ao ser aceita e, novamente, bem recebida, elaborei um 
cronograma, um plano de ensino, os planos de aula e, só então, dei início à prática.

Planejei trabalhar com as turmas – em conformidade com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, seguindo 
o calendário do ano letivo e o cronograma de conteúdos dos sétimos anos da professora regente – o conteúdo “Equações”. 
Sendo assim, a ementa de meu plano de ensino consistiu em: Equações (raiz, cálculo mental, conjunto universo); Equações 
equivalentes; Equação do 1° grau com uma incógnita; Equação do 1° grau com duas incógnitas; Sistema de equações do 1º 
grau com duas incógnitas; Inequações do 1º grau com uma incógnita. O objetivo geral foi o de proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de um “olhar” matemático, possibilitando a reflexão crítica e compreensão das questões matemáticas 
descritas, bem como permitir a análise da matemática a partir da perspectiva de sua aplicação na vida cotidiana. E os 
objetivos específicos consistiam em proporcionar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de identificar uma equação 
como uma sentença matemática; identificar o elemento desconhecido na igualdade; determinar o conjunto universo de 
uma equação; traduzir sentenças de linguagem portuguesa para linguagem matemática; e representar, através da equação, 
o enunciado de um problema e determinar sua solução.

Durante o desenvolvimento do processo pedagógico, a metodologia esteve fundamentada no diálogo e na 
participação, promovendo espaços/tempos de interação e de reconhecimento dos conhecimentos dos educandos. Para 
isso, foram propostas atividades variadas, alternando aulas expositivo-dialogadas com trabalhos em grupos e atividades 
práticas (exercícios, provas, trabalhos individuais), procurando desenvolver diversas formas de expressão matemática, com 
destaque para a tradução de sentenças em linguagem portuguesa para linguagem matemática, e vice-versa. Foi possível 

1 IFRS – Campus Canoas, Licenciatura em Matemática, eduardahojnacki@hotmail.com.
2 Mestre em Ensino de Matemática, IFRS – Campus Canoas, claudiomir.siqueira@canoas.ifrs.edu.br
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realizar uma única atividade envolvendo o uso de tecnologias, a saber: um quiz interativo, cujo objetivo era estimular a 
participação dos alunos, que apresentaram os problemas matemáticos e suas resoluções. 

Como avaliação, foram realizados dois trabalhos em sala de aula – sendo um deles uma atividade escrita e outro 
uma apresentação oral, o primeiro deles em dupla e o segundo individual – e duas provas individuais, além da avaliação 
qualitativa (que consistiu em uma análise aprofundada do envolvimento do aluno com a disciplina de matemática, bem 
como a evolução dos seus saberes matemáticos durante o trimestre, através de planilhas de observação diárias, atividades 
realizadas em aula, questionários e conversas com os alunos, entre outros). Os critérios de avaliação utilizados foram: 
participação nas aulas, considerando as características pessoais de cada estudante; realização das atividades propostas com 
cumprimento de prazos e especificações de cada trabalho; crescimento do conhecimento ao longo do trimestre.

Ao longo das aulas, adaptações no cronograma e no formato planejado para as aulas foram necessárias, tanto 
pela dificuldade do conteúdo quanto pela falta de recursos tecnológicos suficientes na escola para o desenvolvimento 
de algumas atividades. Como só havia um laboratório de informática e o mesmo era utilizado pelo projeto “TICs” na 
Educação Infantil, o mesmo não pôde ser utilizado nas aulas de matemática. Por isso, ficamos limitados a pequenas 
explorações com o meu computador pessoal acoplado ao projetor da escola, com o qual algumas atividades interativas 
foram realizadas.

A falta de recursos tecnológicos e de materiais pedagógicos específicos da área de matemática reduziram as 
possibilidades de inovação em sala de aula, mas serviu de experiência pelas necessidades de improvisação que surgiram 
ao longo do caminho, por exemplo: devido à falta de um laboratório de informática, foi necessário utilizar um notebook 
pessoal e permitir que os alunos interagissem com o material criado (quiz interativo) em duplas, uma dupla por vez. De 
toda forma, ter realizado esse estágio foi uma experiência única, pois, ao entrar na sala de aula, passar de observadora à 
professora, cheia de expectativas e perspectivas enquanto estagiária da turma. Aos poucos fui discutindo o conteúdo com 
os alunos, o que despertou em mim a curiosidade e a percepção da necessidade de criar mecanismos para desenvolver 
minhas futuras atividades pedagógicas de forma prazerosa durante não só o período de estágio, mas durante minha 
atividade docente como um todo. 

Com a prática, aprendi diariamente; pude olhar a matemática através dos olhos da maioria dos alunos e perceber 
que organização e clareza quanto aos conteúdos faz com que, mesmo que às vezes lentamente, os alunos percam o medo 
da matemática e a vejam com brilho nos olhos, cheios de interesse e curiosidade. Consegui me aproximar dos alunos, 
ajudava-os durante as atividades da classe e pude dar assistência a alguns alunos Portadores de Necessidades Educacionais 
Específicas (PNEs), nos dias em que a professora regente não estava realizando atividades com estes. Percebi, através da 
experiência, como é ser professor na escola pública, com alunos e escola carentes, e percebi que a realidade é diferente 
daquela que imaginamos quando estamos teorizando sobre a docência na faculdade, pois esperava que houvesse mais 
participação dos alunos, que os mesmos possuíssem uma base de conteúdos mais concreta; e, na questão de infraestrutura, 
imaginava a existência de um laboratório de informática disponível para ser utilizado nas aulas.

A experiência contribuiu para consolidar o desejo de seguir carreira docente; desta forma, só tenho a agradecer ao 
IFRS – Campus Canoas, pela oportunidade que me foi dada, e à escola-campo, que me recebeu de portas abertas, cuja 
Equipe Diretiva e Corpo Docente me acolheu e proporcionou tudo o que estava ao alcance deles para contribuir com a 
qualidade de minha formação, e cujos discentes estiveram abertos e receptivos quanto a minha presença em sala de aula. 
Além da prática, observar a escola durante este período me fez perceber o quão difícil é a arte de lecionar, pois a mesma 
inclui diversos fatores importantes, como a infraestrutura do local, materiais e recursos didáticos, o próprio sistema de 
ensino e a administração de uma Escola, entre outros.

Posso dizer que, durante a realização do estágio, cresci como pessoa e como profissional docente. Pude perceber 
que, para ser um bom profissional de educação hoje em dia é necessário ser multifuncional, pois além de compartilhar 
conteúdos, conhecimentos, ensinamentos e aprendizagens, o professor cria uma relação próxima com o seu aluno, o 
que é peça-chave para o bom desenvolvimento dele. Além disso, o professor se depara com diversas dificuldades, como 
violência, falta de material manipulativo, indisciplina etc.. A convivência com alguns atos de indisciplina fez perceber a 
importância do diálogo, da relação entre professor e aluno e da percepção do professor acerca das relações entre os alunos.

Viver esta experiência contribuiu para a minha formação de forma significativa, mostrando que é possível a 
efetivação de uma educação comprometida com o real desenvolvimento dos estudantes e com a democratização dos 
direitos sociais. Foi possível compreender que a escola precisa ensinar para além dos conteúdos, por meio da amorosidade 
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(FREIRE, 1996), construindo uma educação na qual os envolvidos estejam em busca do desenvolvimento individual 
e coletivo. Entendi, analisando os relatos das componentes da Equipe Diretiva, que diminuir barreiras e trabalhar em 
conjunto é imprescindível para qualificar a prática escolar.

Nesse sentido, a prática consistiu num espaço de “produção de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos 
ao ofício do professor” (TARDIF, 2002, p.234), na qual os saberes mobilizados pela prática docente deste estágio tiveram 
como base a formação pautada na prática como componente curricular. Durante os estágios, vivenciei diversas ações 
voltadas para o fazer docente, seja na própria sala de aula, ou em outros momentos nos quais pude ministrar aulas, 
minicursos e oficinas para diferentes grupos e modalidades de ensino – por exemplo, o Ensino Médio Integrado ao 
Técnico e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Sei que muito tenho ainda a aprender, que não estão aqui relatados todos os 
contributos dessa experiência, mas entendo que este é o ponto de partida para novas práticas e aprendizagens e, acima 
de tudo, do fortalecimento de meu desejo de concretizar minha formação docente para, num futuro próximo, contribuir 
para uma educação da melhor qualidade (RIOS, 2002).

Palavras-chave: Educação. Estágio curricular. Prática docente.
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O PIBID COMO ARTICULADOR DA 
INTERDISCIPLINARIDADE1

Luciana Schuster Scheren2

Maristela Righi Lang3

Maria Cristina Pansera Araújo4

Taís Raquel GarrosCalegari5

O texto O Pibid como articulador da interdisciplinaridade foi elaborado partindo da experiência da docência 
compartilhada, que visa agregar os conhecimentos dos Professores aos de seus bolsistas PIBID- Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência, financiado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. Conforme Samuel Fernández (1993, snp), “...compartilhar a docência permite a utilização flexível e eficiente 
do tempo do professor e se beneficia dos diferentes estilos de ensino, da colaboração entre profissionais e da utilização 
de alternativas de ensino...”.

Este projeto interdisciplinar foi desenvolvido na Escola Técnica Estadual 25 de Julho, envolvendo Professores 
Coordenadores de subprojetos, Professores Supervisores, Professores regentes de turma, bolsistas de iniciação à docência 
e os alunos das turmas.

A escolha da temática justifica-se pela necessidade de realizar uma atividade interdisciplinar envolvendo todos os 
integrantes do PIBID, estando relacionada ao tema geral da Escola e específico do 2º ano do Ensino Médio Politécnico. 
Salientamos que o projeto foi desenvolvido com turmas dos 2º anos, pois é o ano referência do Projeto PIBID-Unijuí/
Capes em 2016. Ainda conforme Goldman (1979) (apud THIESEN, 2008, p. 3), “...um olhar interdisciplinar sobre a 
realidade permite que entendamos melhor a relação entre seu todo e as partes que a constituem...” O projeto teve como 
objetivos: realizar uma prática interdisciplinar com as turmas da escola, envolvidas no PIBID, abrangendo as diferentes 
áreas do conhecimento; proporcionar uma vivência de docência compartilhada; além de incentivar o protagonismo dos 
acadêmicos e dos estudantes de nível Médio. 

Para a efetivação do Projeto, realizamos reuniões com todo o grupo do PIBID da Escola. No primeiro momento, 
definimos o tema articulador e a partir deste, cada subprojeto organizou o seu planejamento juntamente com o Professor 
regente da turma. Num segundo momento, foi organizada a socialização dos referidos planejamentos, para que fosse 
possível qualificar as propostas no diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. Após esta atividade, iniciamos 
o desenvolvimento do projeto, no período de 12 de setembro a 14 de novembro de 2016, nas turmas 201, 202, 203 e 
207 que receberam os acadêmicos (bolsistas PIBID). Nesta perspectiva, foram organizadas atividades por disciplina, 
conforme quadro1. 

1 Relato de experiência de trabalho interdisciplinar realizado na Escola Técnica Estadual 25 de Julho – Ijuí/RS – por grupo de 
bolsistas (iniciação, supervisão e coordenação) do PIBID Unijuí/Capes.

2 Professora da rede estadual de ensino do RS, supervisora do subprojeto Biologia do PIBID Unijuí/Capes. E-mail: luscherenbio25@
gmail.com

3 Professora da Universidade Regional do Noroeste do estado do RS, coordenadora do subprojeto Interdisciplinar – Letras do 
PIBID Unijuí/Capes. E-mail: marilang@unijui.edu.br

4 Professora da Universidade Regional do Noroeste do estado do RS, coordenadora do subprojeto Biologia do PIBID Unijuí/
Capes. E-mail: pansera@unijui.edu.br

5 Professora da rede estadual de ensino do RS, supervisora do subprojeto Interdisciplinar – Educação Física do PIBID Unijuí/
Capes. E-mail: taiscalegari@yahoo.com.br
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Quadro 1: Atividades propostas por disciplina para o desenvolvimento do projeto interdisciplinar “Somos o que 
ingerimos e digerimos na vida e no trabalho com atitude e responsabilidade”, no 2º sem/2016:

Subprojetos: Atividades:
Educação Física
A ditadura do corpo: consumo e 
manifestação corporal.

- responsabilidade com seu corpo e corpo do outro;
- atividades de expressão corporal;
- mídia e a ditadura da Beleza;
- manifestações do corpo na História.

Biologia - história dos alimentos;
- metabolismo;
- interpretação de rótulos (ingestão de calorias);
- modelo do corpo humano e anatomia e fisiologia sistema digestório.

Inglês - produzir anúncios relacionados a questões ambientais (separação lixo);
- ideia de consumo;
- vídeo A história das coisas;
- verbos no tempo futuro.

Português - consumo e tecnologia;
- juventude e consumo;
- poema Eu etiqueta (Carlos Drumond);
- estudo das conjunções.

Matemática - nossas atitudes, nossa responsabilidade;
- modelagem matemática;
- analogias com digerir e ingerir;
- conceito de matrizes a partir dos questionamentos de quantidades de nutrientes presentes nos 
alimentos.

História - revolução industrial;- pré-revolução;- pós-revolução;
- capitalismo e consumismo;
- alimentação pós-revolução X alimentação hoje.

Para culminância das atividades realizadas no projeto interdisciplinar, foi organizada uma mostra de trabalhos 
na Escola. Nessa oportunidade, foram apresentados os resultados alcançados com o projeto para a comunidade escolar. 
Deste modo, efetivamos uma proposta interdisciplinar e ainda demonstramos a importância dos projetos realizados pelo 
PIBID na Escola 25 de Julho. 

Acreditamos que os resultados das atividades propostas foram positivos, pois se notou o entusiasmo dos 
educandos e dos acadêmicos com a realização das atividades. Ainda podemos destacar o quão importante foi a atividade 
interdisciplinar, que oportunizou trocas entre o professor regente que pôde estabelecer, com seus bolsistas, troca de 
conhecimentos, ao educando da Escola que tem a possibilidade de realizar uma atividade diferenciada e principalmente, 
aos futuros professores, acadêmicos que estão em formação. Como afirma a fala de uma das bolsistas Pibid da Escola: 

Ao desenvolver a atividade com os alunos, fomos questionando-os sobre o que estava sendo desenvolvido, se 
haviam percebido as ligações existentes com outras áreas. Neste sentido posso afirmar que tanto na concepção 
dos alunos quanto na minha, a interdisciplinaridade foi alcançada, dentro deste contexto [...]

Nesse sentido, vale destacar as palavras de Thiesen, 2008 p. 546, segundo o qual:

[...] a interdisciplinaridade será articuladora do processo de ensino e de aprendizagem na medida em que se 
produzir como atitude (Fazenda, 1979), como modo de pensar (Morin, 2005), como pressuposto na organização 
curricular ( Japiassu, 1976), como fundamento para as opções metodológicas do ensinar (Gadotti, 2004), ou 
ainda como elemento orientador na formação dos profissionais da educação. 

Nessa perspectiva, a reflexão sobre a prática proporcionada pela interação com o ambiente escolar está contribuindo 
de maneira significativa para a formação inicial dos futuros professores, uma vez que cada um dos sujeitos envolvidos 
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vai construindo a sua experiência, por meio do envolvimento que estabelece no desencadeamento das ações que são 
propostas, desmitificando o papel do professor, pois enquanto acadêmicos vivem a “expectativa de ser professor” que, 
dependendo da situação apresentada, pode se tornar frustrante diante da realidade vivenciada. Por outro lado, se o futuro 
docente estiver bem preparado, terá condições de perceber que as interações estabelecidas e o trabalho exigido no dia a 
dia da sala de aula vão muito além daquilo que se aprende nas Universidades: 

Ensinar sempre será um trabalho exaustivo; os professores estão envolvidos em centenas de interações, em 
circunstâncias potencialmente geradoras de tensão. A qualquer momento você tem um contato bastante íntimo, 
dia-a-dia, com um grande número de jovens e crianças. (...) Um deles decorre de batalhas solitárias e de esforços 
não valorizados, de perda de referenciais e de sentimentos corrosivos de desesperança, levando o professor a 
acreditar em sua incapacidade para fazer uma diferença. O outro tipo é aquele cansaço que é parte do trabalho 
duro, o qual significa ser um elemento de uma equipe, um reconhecimento cada vez maior de que você esta 
engajado em uma luta cujo esforço é valido e um reconhecimento de que aquilo que você faz acarreta uma 
diferença fundamental ao colega desencorajado ou ao aluno revoltado. (FULLAN e HARGREAVES, 2000, 
p. 129).

Palavras-chave: Currículo. Docência. Projeto. Formação.
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FORMAÇÃO CONTINUADA: UM OLHAR SOBRE AS 
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA OS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ana Paula Dick1

Nélia Maria Pontes Amado2

Maria Madalena Dullius3

Contextualização
Ensinar e aprender Ciências e Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental já é algo comum. No 

entanto, parece-nos importante refletir e repensar como se dá este processo, uma vez que “o sucesso ou o fracasso dos 
alunos diante da matemática depende de uma relação estabelecida desde os primeiros dias escolares entre a matemática 
e os alunos” (LORENZATO, 2010, p. 1). Assim, também entendemos para o ensino de Ciências, uma vez que “se esse 
primeiro contato for agradável, se fizer sentido para as crianças, elas gostarão de Ciências e a probabilidade de serem bons 
alunos nos anos posteriores será maior” (CARVALHO et al, 1998, p. 6).

Nesse contexto, apresentamos as atividades experimentais como uma possibilidade de trabalhar a Matemática, a 
Física e a Química nos primeiros anos de escolarização, uma vez que estas atividades podem contribuir para a formação 
dos alunos em seus diferentes domínios, sendo estes cognitivos, afetivos ou processuais, conforme apresentado por 
Martins (2007, p. 39).

Ainda, por entendermos como crucial nesse cenário o professor, nos propusemos a pensar em uma formação 
continuada que tivesse como tema central as atividades experimentais, uma vez que acreditamos tais atividades, embora 
amparadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997), não estejam sendo inseridas nos Anos 
Iniciais, salvas raras exceções. Ramos e Rosa (2008, p. 318) corroboram com esta ideia, constatando que a maioria dos 
professores desse nível de ensino tem preferido as tradicionais aulas expositivas e o livro didático, justificando que “muitos 
professores ainda preferem desenvolver suas aulas baseados em estratégias que estejam mais ao seu alcance, e que lhes 
proporcionam maior grau de segurança”. Os mesmos autores ainda encontraram em sua pesquisa outras justificativas 
apresentadas pelos professores para se abster do uso de atividades experimentais, tais como escassez de materiais, curto 
espaço de tempo e falta de preparo (RAMOS; ROSA, 2008).

Dessa forma, planejamos e desenvolvemos um curso de formação continuada, no âmbito do Programa de Pós-
Graduação Mestrado Acadêmico em Ensino, do Centro Universitário UNIVATES, campus Lajeado – RS, com foco na 
problematização da interação dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com as atividades experimentais 
nas áreas de Ciências Exatas, e a percepção destes sobre o seu uso em sala de aula.

O curso de formação continuada foi desenvolvido em uma escola privada do Vale do Taquari, contando com 
a participação de 24 professores do educandário, sendo estes atuantes na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. Mesmo tendo nossos objetivos centrados nos anos iniciais, permitimos a participação dos demais 
professores interessados, a fim de agregarem nas discussões e problematizações das atividades propostas ao longo da 
formação.

O curso, intitulado de “Atividades experimentais no ensino e aprendizagem de Ciências Exatas, no contexto 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil”, foi estruturado em 20 horas, sendo 16 horas na 
modalidade presencial e 4 horas na modalidade a distância. No quadro 1, apresentamos de forma sintetizada as atividades 
desenvolvidas durante a formação.
Quadro 1 – Atividades desenvolvidas na formação.

1 Centro Universitário UNIVATES, Mestrado Acadêmico em Ensino, anadick7@gmail.com.
2 Doutora em Didática da Matemática, Universidade do Algarve e UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, 

namado@ualg.pt.
3 Doutora em Ensino de Ciências, Centro Universitário UNIVATES, madalena@univates.br.
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DATA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
18/04/16
2h – Presencial

- Apresentações do grupo e da proposta do grupo.
- Realização de atividade prática sobre geometria espacial.

13/06/16 
2h – Presencial

- Término da atividade sobre geometria espacial - Relação de Euler.
- Quebra-cabeça de geometria espacial.

20/06/16 
2h – Distância

- Leitura do texto “O ensino de ciências: fatores intrínsecos e extrínsecos que limitam a realização 
de atividades experimentais pelo professor dos anos iniciais do ensino fundamental” (RAMOS; 
ROSA, 2008).

06/08/16 
4h – Presencial

- Conjunto de atividades experimentais sobre a luz - objetos luminosos e iluminados; câmara escura; 
formação da cor branca.
- Atividade experimental do submarino, com materiais alternativos.
- Atividade experimental de circuitos elétricos simples.

22/08/16 
2h – Presencial

- Atividades experimental: a procura da Vitamina C.
- Atividade experimental: leite psicodélico.
- Atividade experimental: areia movediça.

26/09/16 
2h – Distância

- Realização de uma atividade experimental nas turmas em que trabalham e escrita de um relatório.

03/10/16
2h – Presencial

- Quebra-cabeça matemático 5 em 1 – geometria plana.
-Quebra-cabeça: disputa triangular.
- Mágica na água - fenômeno da refração.
- Quente e frio – sensação térmica

10/10/16
4h – Presencial

- Erguendo gelo com palito – química.
- Gaiola de celular – ondas eletromagnéticas.
- Vela na água – pressão.
- Origami do estalo – geometria plana.
- Produção de um relato reflexivo.
- Apresentação das atividades desenvolvidas com os alunos em sala de aula.

Fonte: Da Autora (2017).
É importante destacar que todos os encontros ocorreram nas dependências da escola, sendo explorados diferentes 

ambientes, como salas de aula, laboratório de Física e laboratório de Química. Ressaltamos que estes locais também 
podem ser explorados pelas professoras com suas turmas, sempre que assim desejarem.

As atividades escolhidas e desenvolvidas na formação foram inspiradas nos livros paradidáticos “Aprender 
Experimentando” (DULLIUS; QUARTIERI, 2014) e “Atividades experimentais para o ensino de Ciências Exatas” 
(DULLIUS; QUARTIERI, 2015), bem como nos “Guiões Didáticos” desenvolvidos em Portugal, no contexto do 
Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências – PFEEC (MARTINS, 2007).

Para a escolha das atividades, nos amparamos em dois aspectos: a possibilidade de as atividades serem adaptadas em 
diferentes níveis de escolarização; e a utilização de materiais acessíveis às professoras no próprio educandário. Também 
buscamos explorar as atividades experimentais utilizando diferentes estratégias, ocorrendo momentos de atividades 
experimentais de demonstração, de verificação e de investigação, conforme as definições de Araújo e Abib (2003) e 
Oliveira (2010).

Como resultados, apontamos algumas considerações que já emergem na análise dos dados, a qual encontra-se em 
construção. Acreditamos ter contribuído para a inserção de atividades experimentais nas aulas dos sujeitos envolvidos, 
uma vez que estes puderam vivenciar diferentes experimentos, tendo suporte teórico para entendimento dos fenômenos 
e oportunidade de sanar suas dúvidas. Ainda, mostrou-se essencial desenvolver a formação nas dependências da escola, 
uma vez que muitas professoras desconheciam a infraestrutura disponível para explorar as Ciências Exatas e, no decorrer 
do curso, permitiram-se realizar atividades nestes locais.

Palavras-chave: Formação continuada. Atividades Experimentais. Ciências. Anos iniciais.
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO METODOLOGIA E 
INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES

Marcos Rogério Kreutz1

Neli Teresinha Galarce Machado2

Introdução
É fato que o desenvolvimento social ocorre com a participação de todos. Entretanto, é mais comum encontrar, por 

um lado, a exaltação aos feitos heroicos dos imigrantes portugueses, alemães, italianos e seus respectivos descendentes, 
no caso da região do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, por exemplo, e, por outro, o desprezo de outras etnias (os 
indígenas) que já ocupavam o espaço territorial antes da vinda dos referidos imigrantes ou de outras que não vieram por 
sua vontade própria (escravizados africanos) ou, ainda, aquelas que chegaram há pouco, vítimas de desastres naturais e/
ou sociais que migram em busca de esperança (haitianos).

A exaltação e/ou o desprezo de uma determinada cultura é fruto da educação formal ou informal recebida. 
Transformar o imaginário coletivo em benefício das diferentes culturas é uma tarefa que requer trabalho em equipe, 
pesquisas, educação formal, democratização do conhecimento construído, entre outras ações, pois contestar o que já 
está aceito socialmente ou trazer novas ideias, manifestações, implica em gerar conflito na primeira fase para, depois de 
apresentar provas contundentes, ser aceito pelo (s) grupo (s). 

Historiadores e memorialistas, durante muitas décadas, abordavam alguns grupos étnicos em segundo plano e 
apontavam algumas “personalidades” como os responsáveis pelo desenvolvimento dos municípios da região geopolítica 
Vale do Taquari. É necessário mostrar uma nova visão da história, uma história não elitizada, que se preocupa com todas 
as manifestações étnicas/culturais e suas representações ao longo dos séculos. Pode-se, por meio de ações educacionais 
e de aprendizagens coletivas centradas na questão patrimonial, promover a construção de uma identidade cultural, bem 
como, contribuir para o aumento do sentimento de cidadania e inclusão social também dessas pessoas. 

Percebe-se ainda, que há um afastamento social para com os bens patrimoniais, ambientais e culturais por parte 
da comunidade e dos indivíduos envolvidos com a educação local. Neste sentido, os processos de aprendizagens voltados 
ao entendimento e reconhecimento do patrimônio, auxiliam na assimilação dos bens patrimoniais em suas variadas 
instâncias, possibilitando visões que vão além do patrimônio estático, físico e financeiro. 

Educação Patrimonial: difusão do conhecimento e pesquisa
Uma das alternativas que pode contribuir para que diversidade cultural tenha notoriedade é aprofundar o 

conhecimento dos professores de escolas, bem como, difundir o conhecimento científico e aproximar a academia da 
comunidade escolar por meio de diversas ações. Entre as ações que podem ser direcionadas aos professores de escolas 
e que ao mesmo tempo permitem que o docente tenha uma formação complementar, pode-se trabalhar a Educação 
Patrimonial.

É importante salientar que o magistério e a profissão de professor exigem uma constante revisão e construção 
de saberes (SOUZA, 1992) para “[...] uma sólida formação científica, técnica e política, viabilizadora de uma prática 
pedagógica crítica e consciente da necessidade de mudanças na sociedade brasileira” (BRZEZINSKI, 1992, p. 83).

Um professor consciente sabe que sua formação não termina quando ele conclui a sua graduação (HYPOLITTO, 
2009). É necessária uma busca contínua de novos conhecimentos e a universidade aponta caminhos, ideias e conceitos 
para isso. Entretanto, existe um afastamento entre a academia e a escola. De acordo com Zeichner (1998), para 
muitos professores as pesquisas, conduzidas por acadêmicos, é desnecessária para a condução de suas aulas no Ensino 
Fundamental e Médio. Tampouco procuram saber ou conhecer pesquisas realizadas em instituições de Nível Superior, 
afim de melhorar o seu desempenho e suas práticas em sala de aula.

1 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação em Ensino, CAPES/PNPD, mrk@universo.univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação em Ensino, ngalarce@univates.br.
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A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural”. Permite fazer uma leitura do mundo que 
está à sua volta e, como consequência, compreender o universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está 
inserido, reforçando a autoestima dos indivíduos e comunidade e a valorização da cultura (HORTA; GRUNGBERG; 
MONTEIRO, 1999, p. 6), fortalecendo o pertencimento àquela comunidade.

Considerando o exposto, foi desenvolvido o Programa “O povoamento do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul”, 
que pretende, a partir da História e da Arqueologia como fontes de análise e teorização, utilizar a Educação Patrimonial 
como metodologia e instrumento para promover o conhecimento e a pesquisa aos professores do Ensino Básico, como 
alternativa para suas aulas na área das Ciências Humanas.

Educação Patrimonial: “O povoamento do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul”
O Programa de Educação Patrimonial “O povoamento do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul”, direcionado 

aos professores da área de Ciências Humanas, em especial docentes da disciplina de História do Ensino Básico, de 
instituições de ensino da rede pública e privada do Vale do Taquari, segue os seguintes passos:

1. construção do conhecimento por meio das pesquisas acadêmicas;
2. elaboração dos materiais didáticos para os professores, compostos por publicação impressa (livro), vídeo sobre 

povoamento do Vale e oficinas (workshop). O livro possui textos e ilustrações, cujo conteúdo aborda os diferentes 
momentos de ocupação do Vale do Taquari, pré e pós-contato com o europeu, bem como, a fisionomia da região. 
Já o vídeo retrata a passagem e a colonização das sociedades indígenas, pré e pós-contato;

3. apresentação do Programa para a 3ª Coordenadoria Regional de Educação - CRE, para formalização da parceria 
para a difusão do mesmo;

4. contato com as escolas estaduais indicadas pela CRE e interessadas no Programa;
5. agendamento das oficinas com as escolas e seus respectivos professores;
6. realização das oficinas e entrega dos materiais didáticos. 
Neste primeiro momento, estão sendo atendidas escolas da rede pública estadual. A escolha se deve ao fato dessas 

apresentarem mais carência de material didático do que as escolas privadas. Entre as escolas contempladas e nas quais já 
foram realizadas oficinas citamos os municípios de Relvado, Cruzeiro do Sul, Capitão e Travesseiro. Na sequência, outras 
escolas serão atendidas e os resultados obtidos serão transformados em artigos científicos e apresentação em eventos.

Conforme o exposto, verifica-se que a proposta deste Programa de Educação Patrimonial, o qual integra a pesquisa, 
o ensino e a extensão em prol do desenvolvimento social a partir da valorização das diversas culturas, tem em seu cerne 
a promoção da autoestima positiva de todos os indivíduos da sociedade, pois acredita-se que a ela é o combustível para 
gerar um ambiente que proporcione a qualidade de vida almejada por todos. 

Palavras-chave: Educação Patrimonial. Professor. Vale do Taquari.

Referências

BRZEZINSKI, Iria. Trajetória do movimento para as reformulações curriculares dos cursos de formação de profissionais da 
educação: do Comitê (1980) à Anfope (1992). Em Aberto, Brasília, ano 12, n. 54, 1992.

HORTA, Maria de L. P.; GRUNGBERG, Evelina; MONTEIRO, Adriane Q. Guia básico de educação patrimonial. Brasília: 
IPHAN/Museu Imperial, 1999.

HYPOLITTO, Dinéia. Formação docente em tempos de mudança. Integração, Porto Alegre, ano 14, n. 56, 2009.

SOUZA, Elizeu C. Cartografia histórica: trilhas e trajetórias da formação de professores. Revista da FAEEBA. Salvador, v. 1, n. 1, 
1992.

ZEICHNER, Kenneth M. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. In: GERALDI, Corinta 
M.; FIORENTINI, Dario; PEREIRA, Elisabete M. de A. (Orgs.) Cartografia do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a). 
Campinas: Mercado de Letras, 1998.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 331SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

ATUAÇÃO DOCENTE E INICIATIVAS A FAVOR DA 
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

Jader Leonardo Rodrigues Della Flora1

Lorens Estevan Buriol Siguenãs2

Como sabemos, nos últimos anos tem ocorrido um aumento nas dificuldades dos alunos em Matemática, 
justificando uma queda em sua aprendizagem. Junto a isso, como educadores, é importante que tenhamos postura 
e atitudes em sala de aula que possam interferir e auxiliar o aluno na melhora desse processo de compreensão dos 
saberes matemáticos. Para descobrir quais estratégias têm sido adotadas a favor da melhora no aprendizado dos alunos e 
compreender melhor a importância de atuar enquanto profissionais da educação de maneira a beneficiar nossos alunos, 
realizou-se uma entrevista com professoras de matemática da rede pública estadual de uma escola no município de 
Tupanciretã/RS.

Devido às altas dificuldades apresentadas pelos alunos e a necessidade de entender o motivo destas, surge o 
campo de pesquisa em educação matemática que nos últimos anos tem conquistado espaço nas discussões sobre ensino 
e aprendizagem. É um campo do conhecimento que se dedica a estudar questões relativas ao ensino/aprendizagem 
de matemática fazendo simultaneamente uso de teorias de outros campos teóricos, como a sociologia, a psicologia, a 
filosofia, etc., além de construir suas próprias teorias, sendo por fim uma confluência de múltiplos saberes. 

Kilpatrick (1998) aponta como fatores importantes para o surgimento desse campo de pesquisa, “a qualidade 
da divulgação das ideias matemáticas as novas gerações, a preocupação em se formar melhores docentes por parte das 
universidades e estudos experimentais para saber como as crianças aprendiam a Matemática”. Dessa interação entre 
Matemática, Psicologia e outras áreas, vêm à apropriação das discussões em educação matemática, relacionadas aos 
métodos e técnicas de ensino, formação de professores, organização curricular, aproveitamento escolar e práticas de 
avaliação de aprendizagem.

Tendo em vista a importância das pesquisas em educação matemática, Miguel (2005) vê nela uma preciosa 
ferramenta para a formação de professores:

(...) os campos emergentes de investigação em História, Filosofia e Sociologia da Educação Matemática 
poderiam vir a participar, de forma crítica e qualificadora, da formação inicial e continuada de professores de 
Matemática. Defendemos o ponto de vista de que tais cursos deveriam orientar-se por uma nova concepção 
de especificidade que pudesse instaurar um projeto pedagógico em que esses campos emergentes viessem a 
participar, de forma orgânica e esclarecedora, da constituição de problematizações multidimensionais das 
práticas escolares nas quais a Matemática estivesse, de algum modo, envolvida. Para isso, tais problematizações 
deveriam estar assentadas em investigações acadêmicas sobre questões que hoje desafiam os professores no 
trabalho crítico de apropriação, re-significação, produção e transmissão da cultura matemática (...) (p. 2).

Devido à suma importância, os processos e pesquisas em educação matemática vêm trazendo novas formas de 
encararmos o ensino e a transmissão da cultura matemática em sala de aula, contribuindo para a formação e atuação 
docente.

No decorrer dessa experiência foi possível conhecer como vem ocorrendo o ensino de Matemática na escola e 
descobrir quais métodos utilizados, pelos professores de matemática em sala de aula, para contribuir na melhora da 
aprendizagem dos alunos. A abordagem com os professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Tupanciretã, 
possibilitou notar que, mesmo a falta de docentes sendo um problema constante, a escola possui professores suficientes 
de matemática para atender sua demanda. Atualmente a escola conta com seis turmas de ensino fundamental dos anos 
finais, sendo atendidas por duas docentes, ambas com Licenciatura Plena em Matemática e pós-graduação na área da 

1 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha, Licenciatura em Matemática, jaderdellaflora27@live.com
2 Mestrado em Matemática, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha, lorens.siguenas@iffarroupilha.edu.br
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educação, por possuírem ampla experiência na educação básica remeteu-se uma entrevista, na qual, o foco era debater 
pontos sobre o ensino da matemática.

Referindo-se à questão das aulas foi comentado que na escola devido algumas dificuldades, o conteúdo previsto 
para o ano nem sempre é vencido, na maioria das vezes a falta de interesse dos alunos e dificuldades apresentadas na 
disciplina na compreensão de conceitos básicos, prejudica os professores que nem sempre podem “avançar” no conteúdo 
como gostariam e acabam não conseguindo trabalhar todos os conteúdos no decorrer do ano letivo.

A respeito dessa falta de interesse as professoras acreditam que grande parte é causada por adversidades enfrentadas 
pelos alunos no dia a dia, como não ter qualquer tipo de apoio ou incentivo da família, a falta de condições financeiras, 
e outros problemas, que vêm a impactar no rendimento escolar destes, não só em matemática, mas também nas outras 
disciplinas.

Já quando questionadas sobre a avaliação ofertada aos alunos na escola, as docentes afirmam que são ofertadas 
atividades quantitativas, métodos mais tradicionais como trabalhos, testes e provas, além de também realizarem atividades 
diferenciadas como gincanas e outros projetos, onde existe a avaliação do comportamento, postura e empenho para que 
se tenha boa convivência com os colegas, atividades importantes que visam proporcionar aos alunos, uma aprendizagem 
prática e significativa que auxiliam em seu desenvolvimento pessoal e contribuem para melhor aproveitamento dos 
alunos das aulas e da disciplina de matemática.

As ações tomadas pelas professoras entrevistadas vêm dando bons resultados, como a melhora significativa no 
índice de aprovação na escola na disciplina de Matemática, aumento no desenvolvimento pessoal dos alunos e a melhora 
do relacionamento entre os colegas dentro e fora de sala de aula. 

Resultados, como esses obtidos pelas professoras, mostram que como professores é preciso que sejamos mais do 
que alguém que apenas transmite o conhecimento, que sejamos educadores atuantes com a capacidade de entender os 
alunos e levar em conta que cada aluno tem suas dificuldades causadas por diversos motivos, procurando alternativas para 
ajudá-los em seu processo de aprendizagem.

Como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência vivencio situações em que um gesto 
de gentileza e empatia, como um simples sorriso, abraço, ou somente um “seja bem-vindo”, auxilia para que os alunos 
consigam se sentir não só aptos a aprender, mas também capazes de superar qualquer dificuldade que enfrentam. Tomar 
a iniciativa em trazer para sala de aula práticas como essas, que proporcionam bem estar aos alunos e mostram o quanto 
são importantes, e como as adotadas pelas professoras, levando em conta o lado humano e único de cada um é sem 
dúvida um importante passo, para que nossos alunos possam cada vez mais aprimorar suas capacidades, aumentar seus 
conhecimentos e assim melhorar em sua aprendizagem.

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino. Entrevista.
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EDUCAÇÃO FÍSICA: ENSAIO PEDAGÓGICO, A DANÇA 
COMO EXERCÍCIO FÍSICO NO CONTEXTO ESCOLAR

Julia Stiebbe Callai1

Fernando Henrique Tamiozzo2

Bruna Maidana Freitas3

Introdução
A Educação Física escolar possui um papel importante na educação dos adolescentes. O conjunto de conhecimentos 

mobilizados nesta disciplina é que irá esclarecer e instigar os alunos à importância de uma vida ativa para a saúde e a 
qualidade de vida no futuro destes sujeitos. Pensando nisso, a partir dos conteúdos estudados no componente curricular 
“Educação e Movimento III” do curso de Educação Física da Unijuí do 1° semestre de 2017, nos foi proposta a tarefa 
de construir um planejamento de uma intervenção. Consideramos os sujeitos envolvidos sendo adolescentes de 16 e 17 
anos de ambos os sexos. A unidade didática baseou-se no tema: “a dança como potencializadora de aptidão física”, tendo 
o elemento “dança” da cultura corporal do movimento relacionado com a área da saúde, o “exercício físico”.

Objetivos
A construção da Unidade Didática teve como objetivo desafiar os acadêmicos a utilizarem os conhecimentos 

teóricos construídos em sala de aula para uma projeção prática, abordando o sujeito adolescente e o educar para a saúde, o 
desenvolvimento motor e a aprendizagem motora. O proposito foi construir uma unidade didática que possa ser aplicada, 
portanto foi considerado um período de 7 aulas escolhendo como conteúdo da Cultura Corporal de Movimento, a dança. 
Na elaboração demos ênfase a assuntos que acreditamos serem pertinentes ao objetivo do trabalho ligando com a idade 
dos sujeitos em estudo.

Referencial teórico
A dança é a forma de movimentar expressivamente o corpo seguindo movimentos ritmados, geralmente 

acompanhado de uma música. O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser vista como um meio de 
expressão, lazer e comunicação, que acompanha o ser humano desde seus primórdios (EHRENBERG; FERNANDES; 
BRATIFISCHE, 2014).

A dança proporciona muitos benefícios a saúde. Dançar é uma atividade física que queima calorias, tonifica os 
músculos, aumenta a resistência física e oportuniza momentos de diversão e relaxamento. Os diferentes ritmos musicais 
permitem ao praticante movimentos e expressões corporais pelos quais se torna possível conhecer seu próprio corpo, suas 
capacidades e seus limites (CORODERO, 2014). Além de contribuir no condicionamento físico, o praticante que realiza 
essa atividade regularmente aumenta o bem-estar físico e psicológico, a capacidade de socialização, combate a depressão 
e a timidez, eleva à alegria, a autoestima e a disposição para encarar as dificuldades do cotidiano, ou seja, transformações 
na qualidade de vida do sujeito (CORDERO, 2014).

Pensando na faixa etária em estudo, Gallahue e Ozmun (2001) definem que a adolescência começa na idade de 
10 anos e termina até aproximadamente a idade de 20 anos ou além disso. Pensando nos conteúdos que consideramos 
interessantes abordar na unidade didática proposta, que contempla o período da adolescência em que os sujeitos em 
estudos encontram-se resolvemos esclarecer alguns conceitos como: ao realizarmos atividades aeróbicas com sujeitos é 
de suma importância antes analisá-lo, estudá-lo e conhecer suas particularidades, um dos meios utilizados que se pode 
chegar a esses resultados, é através da prescrição da zona alvo, temos que saber o resultado do consumo máximo de 
oxigênio (VO2máx).De uma forma generalizada se trabalha na faixa de 60% a 90% do VO2máx. Para calcular a zona 
alvo basta calcular a porcentagem do limite inferior e a porcentagem do limite superior do VO2máx. (GUETHS, 2003)

1 Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Educação Física, juliecallai@hotmail.com
2 Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Educação Física, fernando.h.tamiozzo@hotmail.com 
3 Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Educação Física, bruna-maidana2010@hotmail.com
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O autor supracitado acredita que o treinamento aeróbico deve ser feito de 3 a 5 vezes por semana, em dias 
alternados para uma melhor recuperação do organismo. A duração da atividade deve ser no mínimo de 20 minutos 
podendo ou não ultrapassar o período de uma hora (conforme o condicionamento físico do executante). A intensidade 
deve ser na faixa de 50% a 85% do VO2máx ou podemos relacionar com a Frequência cardíaca máx de 60% a 90%, que 
traz uma praticidade ao planejamento e controle do treinamento. (GUETHS, 2003)

Durante a construção do conteúdo previsto, tivemos o cuidado de incluir tópicos que abordassem os três tipos 
de conhecimentos (GONZÁLEZ, BRACHT, 2012) que corroboram para o processo de aprendizagem dos alunos, são 
estes: o conhecimento procedimental (reúne os conhecimentos que se constroem com base na experiência corporal, o 
saber fazer); o conhecimento conceitual (abrange assuntos relacionados ao conjunto de dados e conceitos que descrevem 
e explicam diferentes aspectos relativos a essa prática corporal, ou seja, o saber sobre); e o conhecimento atitudinal 
(se refere a atitudes, valores e normas que são próprios dos alunos, mas que podem ser trabalhados, desenvolvidos e 
modificados).

Metodologia
O planejamento da Unidade Didática presente neste trabalho foi construído e organizado de acordo com os 

conteúdos estudados no componente curricular Educação e Movimento III. Baseamo-nos no tema: “a dança como 
potencializadora de aptidão física”, tendo o elemento dança da cultura corporal do movimento relacionado com a área 
da saúde, o exercício físico.

Análise de dados
A aplicação da unidade didática se daria a partir de conteúdos tais como: conceitos relacionados à aptidão física: o 

que é e quais são as capacidades físicas, conceito de exercício físico e de que forma influencia na aptidão física; Conceitos 
relacionados às atividades rítmicas expressivas: conhecimentos sobre as intensidades da dança (cálculo das velocidades 
musicais) e a dança como uma forma de exercício físico se praticada regularmente. Outras possíveis atividades que 
permitiriam os alunos a realizarem testes da frequência cardíaca, cálculo da zona alvo de treinamento aeróbico de cada 
indivíduo e cálculo das velocidades musicais, atividade prática de expressão em que os alunos realizariam os exercícios 
propostos (forma de deslocamento e direção, de lado, de frente, girando, agachado, entre cones, em cima de uma corda/
linha, pular corda etc.) se movimentando de acordo com o ritmo musical orientado pelo professor com o objetivo de 
verificar as habilidades motoras dos sujeitos dentro da ideia de utilização da música.

Também os alunos realizariam uma pesquisa/ leitura de um artigo/ discussão em sala de aula sobre a relação 
da dança como condicionamento físico, os benefícios da dança como prática regular tanto na dimensão física como 
cognitiva/psicológica. Também poderia ser realizada uma visita à academia para uma aula de mixturado ou zumba e, 
por fim, no fechamento da Unidade os alunos construiriam de uma coreografia objetivando o trabalho aeróbico, da 
consciência rítmica, e da coordenação motora dos sujeitos a partir dos conteúdos estudados em aula (frequência cardíaca 
em repouso, zona alvo de treinamento aeróbico de cada indivíduo e as velocidades musicais).

Resultados esperados
Os resultados esperados é que os discentes desenvolvessem saberes conceituais, atitudinais e procedimentais que 

seriam oportunizados aos sujeitos. Assim, a partir da intervenção com esta Unidade, tendo em vista a autonomia para 
criar, planejar ou buscar orientação para suas práticas corporais: os alunos aprenderiam a utilizar a música de forma a 
contribuir na sua saúde, de forma conceitual as definições relacionadas ao conteúdo (aptidão, exercício e capacidade 
física), eles conheceriam a possibilidade e os benefícios da dança como exercício físico bem como a importância de uma 
vida ativa para a prevenção de doenças que possa vir a ter no futuro; e descobririam seu corpo, suas capacidades e seus 
limites, além de trabalharem a coordenação motora, a consciência rítmica e o equilíbrio durante suas coreografias. O 
protagonismo, a autonomia e a consciência pelas escolhas seriam capacidades que os alunos desenvolveram como saberes 
atitudinais.

A proposta desta Unidade Didática é exemplificar que é possível utilizar a Educação Física escolar para promover 
a construção de conhecimentos que o sujeito possa aplicar em seu dia-a-dia e, principalmente, ampliá-los à prática de 
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outras atividades físicas. Para isso, apenas precisamos mobilizar conhecimentos e seguir uma lógica de educar para a 
saúde.

Palavras-chave: Unidade Didática. Dança. Exercício Físico.
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FANZINES COMO METODOLOGIA POTENCIALIZADORA 
DO ENSINO E APRENDIZAGEM DE GENÉTICA, NO 2º 

ANO DO ENSINO MÉDIO, CURSO NORMAL

Geodeli Adelita Penz Corrêa1

Maria Cristina Pansera-de-Araújo2

Contextualização
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID visa à orientação, monitoria, assessoria, 

acompanhamento e analise sistemática de todo o processo relacionado à prática pedagógica realizada no cotidiano da 
escola. Objetiva, ainda, articular as ações desenvolvidas nas escolas com a formação universitária dos licenciandos, numa 
vivência de docência compartilhada, que contribui para a inserção na escola e uma formação inicial de qualidade. 

No Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Koehler (Polivalente) são ofertadas turmas de ensino 
médio Politécnico, Técnico Integrado ao ensino médio e curso Normal. Este último habilita os estudantes ao exercício 
da docência do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, bem como, da educação infantil, conforme prevê a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB - 9394/96). 

Os currículos destes cursos priorizam o ensino das didáticas e as práticas docentes por meio de estágios, no 
entanto, para aqueles que cursam o Normal concomitante ao ensino médio, a carga horária destinada à formação básica 
acaba sendo reduzida e consequentemente, algumas áreas acabam sendo prejudicadas.

No Polivalente, por exemplo, o ensino de Biologia no 2º ano do curso Normal possui uma carga horária de um 
período de 50 minutos semanal. Dada à complexidade e extensão dos conteúdos mínimos para este ano, alguns assuntos 
acabam sendo suprimidos ou apenas comentados.

Nesse sentido, este trabalho objetiva relatar a experiência da docência compartilhada, entre a professora de Biologia, 
bolsista supervisora PIBID da escola, e o bolsista licenciando PIBID, numa turma de 2º ano do curso Normal, considerando 
que a constituição da identidade de um professor, também deve contemplar o “integrar-se numa profissão, aprender com 
os colegas mais experientes” (NÓVOA, 2009, p. 30). ). A elaboração e discussão dos temas foram compartilhadas com a 
professora coordenadora do subprojeto Biologia do PIBID/Unijuí. A prática foi desenvolvida por meio de uma atividade 
diferenciada e inovadora: a produção de fanzines. Esta produção buscou valorizar os conhecimentos anteriores das alunas 
sobre genética, além de incentivar a autonomia no desenvolvimento cognitivo relativo ao conhecimento científico, das 
habilidades e dos diálogos e a interdisciplinaridade em sala de aula. 

Desenvolvimento 
Para dinamizar o trabalho, pibidiano e professora da turma iniciaram a docência compartilhada expondo conceitos 

relativos à genética e contextualizando-os à realidade de conhecimento da turma. Na sequência, selecionaram vários 
textos abordando assuntos genéticos, tais como, a 1ª lei de Mendel, como alguns genes se expressam (albinismo, cor dos 
olhos, etc.) e síndromes relacionadas à genética.

A atividade principal consistiu na divisão da turma em duplas e distribuição dos textos que deveriam ser lidos 
e interpretados pelas alunas para que então fossem produzidos, de maneira autoral e divertida, fanzines explicativos e 
informativos. Para esclarecer dúvidas e incentivar a produção dos fanzines, a professora regente desenvolveu previamente 
uma oficina com a turma que em seguida, passou a elaborar os materiais. 

1 Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Koehler, Bolsista de Supervisão PIBID/Unijuí/CAPES, geodelli@yahoo.
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2 Unijuí, Ciências Biológicas, Coordenadora do subprojeto Biologia PIBID/Unijuí/CAPES, pansera@unijui.edu.br
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Resultados alcançados 
Considerando que o ensino de genética é fundamental para o entendimento da biologia como um todo e que a 

mídia influencia na popularização da ciência (PAIVA e MARTINS, 2005), uma vez que traz muitos temas e assuntos 
relacionados à genética, é necessário incitar nos educandos a busca por conhecimentos que vão além do exposto pela 
mídia, fazendo como que se reconheçam como “sujeitos pensantes e praticantes de conhecimento” (BEZERRA e 
SANTOS, 2016, p. 104). 

Bezerra e Santos (2016, p. 97) salientam que o professor “deve assumir no processo de ensino-aprendizagem o 
papel de (inter) mediar o encontro do educando com o conhecimento e não apenas depositar conhecimentos”. Nesse 
sentido, as atividades de docência compartilhada possibilitadas pelo PIBID, tornaram-se aliadas na (re) significação de 
conceitos e na construção de conhecimento por parte das alunas do 2º ano do curso Normal. 

A produção dos fanzines oportunizou as alunas, bolsista licenciando PIBID e professora, a autonomia na pesquisa, 
pois, os assuntos eram diversos e houve necessidade de aprofundar os conceitos explicitados nos textos. Ainda, possibilitou 
o desenvolvimento de habilidades, uma vez que os fanzines foram confeccionados a partir de recorte, colagem, desenhos, 
carimbos, enfim, o que a imaginação de cada autor determinou. 

A elaboração dos fanzines demandou vários dias de trabalho que foi realizado em conjunto pelas alunas, na escola, 
com supervisão e orientação do pibidiano e da professora titular da turma. A docência plenamente compartilhada reforça 
o “sentimento de pertença e de identidade profissional que é essencial para que os professores se apropriem dos processos 
de mudança e os transformem em práticas concretas de intervenção” (NÓVOA, 2009. p. 21)

Esta atividade foi altamente envolvente, pois a turma toda se entrosou e empolgou-se com as aprendizagens 
possibilitadas, inclusive, disseminou a ideia desse tipo de trabalho entre as outras disciplinas. Foi também extremamente 
significativa, pois através dela, o protagonismo e autonomia ficaram explícitos, assim como a interdisciplinaridade que 
permeou toda a pesquisa e produção, envolvendo História, Português, Arte e Matemática, além da Biologia. 

A culminância do trabalho de docência compartilhada se deu através da montagem de um painel denominado 
“Varal da Zinética: Fanzine + Genética” onde, todas as 15 produções autorais (fanzines) foram expostas por meio de 
fotocópias e disponibilizadas para quem desejasse retirar para leitura e exploração. Além disso, as alunas trocaram os 
fanzines entre si e promoveram explicações dinâmicas acerca dos temas para alunos e professores que, curiosos, buscavam 
descobrir do que se tratava o Varal da Zinética.

A experiência de docência compartilhada vivenciada vem ao encontro do pensamento de Nóvoa (2009) quando 
reforça a necessidade de construir redes de trabalho coletivo, que possam dar suporte às práticas de formação construídas 
dentro da profissão e que se baseiem no compartilhamento de saberes aliados ao diálogo profissional.

Entende-se que as “propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão, se forem 
apropriadas a partir de uma reflexão dos professores sobre o seu próprio trabalho” (NÓVOA, 2009, p. 19), pois, “é esta 
reflexão coletiva que dá sentido ao seu desenvolvimento profissional” (NÓVOA, 2009, p. 21). Assim, é possível avaliar 
que a docência compartilhada exposta neste relato, cumpriu seu objetivo de somar e dividir ao mesmo tempo, reforçando 
a inovação da prática pedagógica baseada na autonomia e protagonismo.

Ainda, “a proposta de uma prática dinâmica na qual professor e educandos são agentes diretos e atuantes dessa ação 
nos leva a vislumbrar uma mudança de comportamento e de olhar sobre si e sobre a realidade que o cerca” (BEZERRA 
e SANTOS, 2016, p. 104), que permitam a inserção de novas práticas, auxiliares na ressignificação de saberes, e como 
bem lembrado por Bezerra e Santos (2016, p. 104), é também, uma “tentativa de garantir uma aprendizagem concreta e 
significativa e a satisfação pessoal em reconhecer-se como sujeitos de conhecimento”.

Palavras-chave: Docência compartilhada. Desenvolvimento de currículo. Interdisciplinaridade.
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FORMAÇÃO DOCENTE: PRIMEIRA EXPERIÊNCIA 
PEDAGÓGICA

Jordana Perkoski Dumke1

Lídia Inês Allebrandt2

O presente trabalho relata experiência e análise do projeto interdisciplinar “O ar e a aviação: a história das asas do 
homem”, desenvolvido por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de 
Pedagogia. As atividades e estudos paralelos tiveram como foco a docência compartilhada, entre mim – acadêmica do 3º 
semestre do curso de Pedagogia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) - e 
a professora regente do 5º ano do ensino fundamental da escola Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente 
Köehler, Ana Luisa Klein Faistel. A proposta do PIBID – UNIJUÍ no 2º semestre de 2016 foi o desenvolvimento de um 
projeto de caráter interdisciplinar e para isso nos encontros do subprojeto de Pedagogia iniciamos estudos sobre o tema, 
o que nos proporcionou compreender de que maneira deveríamos nos preparar para a docência compartilhada. 

No ano de 2016 foi definido como Projeto dos Anos Iniciais do I.E.E. Guilherme Clemente Köehler “A união 
entre a natureza e o homem: a importância do cuidar” e, para desenvolvê-lo, as professoras estipularam que trabalhariam 
os quatro elementos da natureza: “Terra, água, fogo e ar”. Como previsto o elemento ar seria trabalhado nos meses de 
outubro e novembro, com base nisso, juntamente com a professora regente da turma, traçamos os conteúdos a serem 
abrangidos no projeto interdisciplinar cujo tema era “O ar no planeta Terra”. O projeto denominado “O ar e a aviação: 
a história das asas do homem” foi elaborado após sondagem diagnóstica dos desejos dos alunos e da história do meio 
em que vivem e foi desenvolvido durante nove aulas nos meses de setembro e outubro, a partir de leituras anteriores e 
pesquisas sobre o tema e conceitos. 

Os objetivos do projeto foram caracterizar o elemento “ar”, um dos quatro elementos da natureza e imprescindíveis 
para a vida no planeta Terra, e identificar como ele está diretamente ligado aos estudos de Leonardo da Vinci e à grande 
descoberta de Santos Dumont - o meio de transporte mais rápido e sofisticado do mundo, o avião. Trabalhamos as 
propriedades do ar, sua importância, poluição ambiental, fontes de energia – com ênfase na energia eólica – e meios de 
transporte – com ênfase na aviação, e exploramos o vínculo entre Leonardo da Vinci e Santos Dumont com a história 
da aviação. Embora tivesse caráter flexível, o projeto buscou disponibilizar aos alunos estudos que lhes proporcionassem 
conhecimentos científicos sobre o elemento ar e sua importância em nosso cotidiano, isso por meio de experiências, 
pesquisa e debates.

Desde o início do segundo semestre, estava inserida na escola, onde tive acesso ao Projeto Político Pedagógico, ao 
Plano de Estudos da professora regente - que evidencia os conteúdos previstos para o ano letivo, bem como seu plano de 
aula. Em meus primeiros contatos com a turma realizei monitoria e auxiliei a professora em algumas atividades e, nesses 
momentos, conheci algumas particularidades dos alunos e a maneira como ocorria o processo de ensino-aprendizagem 
naquela turma. 

Parti do pressuposto de que cabe ao educador se comprometer com o ato político e a função social da educação, 
tendo consciência de que “[...] precisa ter competência de conhecer, ou saber o que faz para conhecer com quem está 
trabalhando, para daí então organizar sua prática pedagógica” (FEIL, 2004, p. 24). Mediante observações fui percebendo as 
atividades que despertavam interesse nos estudantes. Posteriormente, tanto na universidade quanto na escola trabalhamos 
na elaboração de um projeto atrativo, com conceitos e conteúdos previstos para a turma, que tivesse a participação, a 
interação, a pesquisa e a ludicidade como princípios educativos. 

Desde o início minha preocupação como acadêmica de Pedagogia foi em como apresentar os conceitos às 
crianças, como explicar, como disponibilizar textos, orientar a pesquisa e organizar as práticas e, principalmente, como 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Curso de Pedagogia, bolsista PIBID - CAPES, 
jordanadumke@hotmail.com.

2 Mestre em educação, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, coordenadora PIBID - 
CAPES, lidia@unijui.edu.br.
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garantir a interdisciplinaridade das áreas de conhecimento. A elaboração do projeto exigiu muito estudo, pesquisa e 
comprometimento, sendo que o principal desafio foi considerar as múltiplas e complexas realidades dos educandos. Para 
isso, buscamos atividades que os envolvessem, deixando claro que o processo de ensino-aprendizagem envolve diálogo e 
que juntos ampliamos conhecimentos. Freire (2011, p. 25) nos ensina: “quem ensina aprende ao ensinar quem aprende 
ensina ao aprender”.

Na graduação venho aprendendo a importância do diálogo, de ouvir a ideia do outro e expor a minha ideia, e assim, 
nessa primeira experiência pedagógica em sala de aula busquei trabalhar com os alunos, instigando-os a exporem suas 
ideias. Demo (2006, p. 37) define o diálogo da seguinte forma: 

Diálogo é fala contrária, entre atores que se encontram e se defrontam. Somente pessoas emancipadas podem 
de verdade dialogar, porque têm com que contribuir. Somente quem é criativo tem o que propor e contrapor. 
Um ser social emancipado nunca entra no diálogo para somente escutar e seguir, mas para demarcar espaço 
próprio, a partir do qual compreende o outro e com ele se compõe ou se defronta.

Inicialmente não estava segura em propor trabalhos em grupo, com receio de causar dispersão, mas a professora 
me estimulou a seguir essa ideia e o resultado me surpreendeu. No decorrer das atividades foram mostrando-se os 
estudantes foras cooperativos com o grupo, sempre buscavam acrescentar ideias e, o mais importante, dialogavam e com 
isso o trabalho foi tranquilo e construtivo. Nos primeiros contatos com a turma percebi o quanto as tecnologias eram 
presentes em seu cotidiano e, com isso, o projeto buscou tê-las como aliadas e, como a escola disponibilizava netbooks 
sempre tínhamos alguns em sala de aula. Os alunos se revelaram árduos pesquisadores, logo que surgia uma dúvida eles 
pediam permissão e pesquisavam na internet. 

Durante a prática pedagógica houve a colaboração e interesse dos alunos pelo tema, muitos traziam livros e 
revistas, pesquisavam vídeos em casa, comentavam os debates que faziam com os familiares após as aulas e, acima de 
tudo, se mostraram contadores de histórias. Um momento muito significante foi o caso de uma menina, muito quieta, 
envergonhada para ler, mas que sempre se mostrou interessada e curiosa. Certo dia ela pesquisava na internet vídeos 
relacionados ao tema e ao se deparar com um tutorial de como lançar foguetes, um conteúdo não abordado no trabalho, 
mas relevante ao tema, levou a ideia para a sala de aula e tamanho foi o entusiasmo da turma que estudamos o assunto e 
“lançamos” um foguete feito por eles. 

Ao estudar texto de Olga Pombo, ela pareceu-me radical ao afirmar que ninguém sabe como se faz um trabalho 
interdisciplinar, como também, ninguém sabe o que é interdisciplinaridade, em suas palavras a “utilização excessiva gasta 
a palavra, esvazia-a, tira-lhe sentido” (POMBO, 2005, p. 5). E, quando busquei realizar um trabalho interdisciplinar 
constatei que os estudantes não compreendiam a proposta. Por isso, um episódio ocorrido gerou em mim um 
sentimento de tristeza, mas serviu para que refletisse sobre um possível equívoco no entendimento da pertinência do 
estudo de determinadas áreas de modo não fragmentado. Notei que em alguns momentos os estudantes não davam 
muita importância e não participarem das atividades propostas. Ao serem questionados sobre o porquê de tais atitudes, 
respondiam que não precisavam saber “aquilo ali”, pois no ano seguinte - no 6º ano - teriam muitos professores e daí sim 
as coisas seriam interessantes e importantes. Nesse aspecto, penso que poderíamos ter explicitado um pouco mais para 
os alunos o quão positivo é trabalhar interdisciplinarmente as áreas do conhecimento, pois desse modo podemos inovar 
a prática pedagógica a fim de que eles se tornem criativos e críticos. 

O projeto priorizou o protagonismo dos alunos e, em decorrência disso, o processo de ensino-aprendizagem, 
acredito, ter sido enriquecedor para todos. As crianças foram muito acolhedoras e pacientes, respeitaram-me no papel 
de professora e nessa experiência aprendi a construir e desconstruir conceitos. A prática docente compartilhada com a 
professora regente oportunizou várias aprendizagens que possibilitaram ampliar conhecimentos sobre a docência. O 
PIBID é uma prática formadora que auxilia na capacitação de professores competentes, ativos e pesquisadores, visando 
a inserção do acadêmico nas escolas e sua aprendizagem mediante prática no cotidiano de sua futura profissão docente. 
Sendo assim, o Programa possibilitou meu primeiro contato com a sala de aula como “professora” e assumir a docência 
compartilhada em uma turma de 5º ano foi um desafio muito enriquecedor.

Palavras-chave: Projeto Interdisciplinar. Docência compartilhada. Ensino Fundamental. Ensino-aprendizagem. 
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PROJETO DE MINICURSOS ENSINAR E APRENDER 
MATEMÁTICA: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

DOS LICENCIANDOS 

Eduarda Santos de Oliveira1

Samuel Andrade2

Vinícius Weite Thomé3

Jaqueline Molon4

O Projeto de Minicursos Ensinar e Aprender Matemática surgiu em 2015 a partir de uma dupla demanda existente 
no IFRS-Canoas. A primeira, relacionada aos estudantes do Ensino Médio Integrado os quais, conforme relatos dos 
professores, frequentemente apresentavam dificuldades em conteúdos de matemática básica, ou porque esses conteúdos 
nunca lhes tinham sido ensinado ou porque, na prática, o foi feito de forma superficial, não promovendo aprendizagem 
significativa. Do outro lado encontravam-se os estudantes da Licenciatura em Matemática da mesma instituição, muitos 
dos quais só teriam a oportunidade de experimentar a docência nas disciplinas de estágio, que ocorrem a partir do quinto 
semestre ou em disciplinas que envolviam carga horária de prática pedagógica, porém por vezes desenvolvida no interior 
da própria turma como simulação de sala de aula.

Dessa forma, o Projeto de Minicursos Ensinar e Aprender Matemática se apresentou como uma contribuição 
importante para os estudantes da instituição revisarem conteúdos relacionados à matemática e ampliarem seus 
conhecimentos na área, mas de forma ainda mais significativa, o projeto contribuiu para a formação dos licenciandos 
na medida em que proporcionou a eles vivenciar práticas relacionadas ao exercício da docência desde o seu ingresso na 
licenciatura. Assim, o projeto oportunizou a esses estudantes espaços de prática docente com a oferta de minicursos, sob 
orientação de pelo menos um professor da instituição, aos estudantes do Ensino Médio Integrado, contribuindo para a 
formação de ambos.

Através das ações promovidas pelo projeto os licenciandos têm a oportunidade de se aproximar das tarefas 
inerentes a sua futura profissão tais como o planejamento e a criação de materiais didático-pedagógicos, a aplicação das 
atividades elaboradas e a avaliação em relação aos resultados obtidos, de modo a refletir sobre os fins da ação pedagógica 
do professor. Ainda, o estudante ao estar envolvido com essa proposta é motivado a realizar pesquisas sobre a utilização 
de diferentes metodologias de ensino, a utilização de materiais concretos e outros recursos explorando as potencialidades 
e limitações do uso desses materiais, favorecendo a reflexão acerca dos resultados obtidos a partir da própria prática.

Após a experiência desenvolvida em 2015, percebeu-se a necessidade de expandir o público-alvo, possibilitando 
que todos os estudantes do campus pudessem se inscrever como cursistas, dando continuidade ao projeto em 2016. 
Além disso, foram ampliados também os temas dos minicursos, os quais deixaram de ser relacionados estritamente a 
conteúdos matemáticos, e passaram a incluir a utilização de softwares e a resolução de problemas, por exemplo. No início 
do desenvolvimento das atividades, em cada uma das edições, foram realizados levantamento de temas de interesse por 
parte do público-alvo e ao final das ações de cada ano foram realizados seminários de avaliação para continuidade e 
ampliação da proposta.

1 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, Licenciatura em Matemática, 
eduardasantosdeoliveira@gmail.com.

2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, Licenciatura em Matemática, samuel.ifrs@
outlook.com.

3 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, Licenciatura em Matemática, viniweitethome@
gmail.com.
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No ano de 2015 o projeto contou com a participação efetiva de dez docentes como orientadores, quinze estudantes 
do Curso de Licenciatura em Matemática como ministrantes e, no total, cento e quinze estudantes cursistas. Ao todo 
foram realizados sete minicursos envolvendo os temas: Regra de Três e Porcentagem; Operações elementares com 
número positivos e negativos; Frações e Números Decimais; Potenciação e Radiciação; Fatoração e Produtos Notáveis; 
Equações de 1º e 2º graus e Funções de 1º e 2º graus.

No ano de 2016 o projeto teve a participação de nove professores orientadores, doze licenciandos e contou com a 
participação de sessenta e oito cursistas. No primeiro minicurso ministrado foram abordados os tópicos de Trigonometria 
com a aplicação de atividades a partir de duas abordagens diferentes, o que possibilitou a escrita de um artigo a partir 
de reflexões acerca do trabalho desenvolvido. O segundo minicurso abordou o tema Fatoração e Produtos Notáveis 
e procurou estabelecer relações entre duas áreas da matemática: álgebra e geometria. O terceiro foi sobre o software 
Geogebra, um software de geometria dinâmica e álgebra e tratou da aplicação de atividades diversas para a exploração das 
suas ferramentas básicas. Ainda, de forma paralela aos demais minicursos foi ministrado um preparatório para a segunda 
fase da OBMEP, devido a uma demanda que já havia sido apresentada por estudantes do campus em anos anteriores.

Na sequência das atividades, foram realizados dois outros minicursos relacionados a tópicos de geometria. As 
atividades desenvolvidas e aplicadas nesta etapa foram elaboradas na disciplina Laboratório de Ensino de Matemática 
em uma proposta caracterizada de Prática como Componente Curricular. Dessa forma, foi possível articular o Projeto de 
Minicursos Ensinar e Aprender Matemática diretamente com as atividades curriculares previstas no Projeto Pedagógico 
do Curso (IFRS, 2016), possibilitando a vivência das propostas pedagógicas elaboradas pelos estudantes na prática 
articulando conhecimentos matemáticos e pedagógicos.

Neste ano, no sentido de promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão a proposta do projeto 
será ampliada para os três segmentos contemplando, em cada modalidade, objetivos específicos distintos, porém 
complementares. No ensino o Projeto continuará tendo como público-alvo os estudantes da instituição. Na modalidade 
pesquisa investigaremos os impactos do projeto de minicursos na formação dos licenciandos do Curso de Licenciatura 
em Matemática do IFRS - Canoas. Na extensão, através de parcerias estabelecidas com escolas da rede pública de Canoas 
e/ou cidades vizinhas, serão oferecidos minicursos aos estudantes proporcionando o resgate de aprendizagem acerca de 
tópicos de matemática aos alunos da educação básica, mas buscando principalmente a inserção dos licenciandos em 
diferentes ambientes escolares contribuindo ainda mais para a sua formação inicial.

Assim, através desse conjunto de ações, espera-se proporcionar “a articulação entre a teoria e a prática no processo 
de formação docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão” e o “o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços necessários à 
formação dos profissionais do magistério” conforme princípios descritos na Resolução CNE nº 2/2015 (BRASIL, 2015, 
p.4) a qual estabelece as diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada de professores.

Conforme Freire (1996), teoria e prática são complementares de modo que não existe prática desvinculada da 
teoria e nem teoria sem prática. Nesse sentido, conforme D’ambrosio (1996, p.79), “toda teorização se dá em condições 
ideais e somente na prática serão notados e colocados em evidência certos pressupostos que não podem ser identificados 
apenas teoricamente”. Percebe-se, portanto, que a articulação entre os conhecimentos teóricos e práticos oportunizados 
ao longo de todo percurso formativo do estudante de um curso de licenciatura deve ser tratada como base fundamental 
de modo que os reflexos dessas ações possam se refletir em melhorias na qualidade do ensino e da aprendizagem de 
matemática em todos os níveis, da educação básica ao ensino superior. 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de Matemática. Prática Docente. Resgate de Aprendizagem. Formação Docente.
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LABORATÓRIO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
MATEMÁTICA (LEMA): CONTRIBUIÇÕES PARA A 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES

Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira1

Jaqueline Molon2

Ser professor de matemática diante do atual contexto educacional se apresenta como uma tarefa repleta de 
desafios. Exige atualização constante, a utilização de estratégias de ensino e aprendizagem diversificadas e adaptadas às 
diferentes realidades, o desenvolvimento e o uso adequado de materiais didáticos, a integração das novas tecnologias ao 
planejamento didático, bem como a reflexão constante acerca de como ocorrem os processos de aprendizagem. A fim 
de atender tantas e variadas demandas é necessário repensar aspectos relacionados à formação inicial e continuada dos 
profissionais da educação. 

Para dar conta dessas demandas, de acordo com o que trazem as novas diretrizes curriculares para a formação de 
professores, publicadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2015, que salientam que “o egresso da formação inicial 
e continuada deverá possuir um repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de conhecimentos 
teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso formativo vivenciado” (BRASIL, 2015, p.7). Nessa 
mesma perspectiva, é consenso que os egressos dos cursos de formação inicial em nível superior precisam “dominar os 
conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar 
e adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano” e “utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a 
construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e 
disseminação desses conhecimentos” (BRASIL, 2015, p. 8). 

Nesse contexto, no que se refere à formação de professores de matemática, o desenvolvimento e uso de um 
laboratório de ensino e aprendizagem representa uma possibilidade de ampliação dos espaços formativos, bem como de 
compartilhamento de conhecimentos e de aprendizagem colaborativa. Um espaço destinado ao Laboratório de Ensino e 
de Aprendizagem de Matemática em qualquer instituição de ensino é imprescindível. Contudo, não basta que a instituição 
de ensino ofereça esse espaço. É necessário, segundo Lorenzato (2010), que o professor saiba utilizá-lo corretamente. 

O Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática se apresenta para os cursos de formação de professores 
e para os professores em si como possibilidade de articulação entre conhecimentos matemáticos e pedagógicos através 
da realização de atividades práticas de ensino que, posteriormente, a partir da reflexão permitem o aperfeiçoamento da 
própria prática docente. Segundo Silva (2014, p.78),

O LEM e suas ferramentas pedagógicas promovem o processo de reflexão-ação-reflexão, tanto no âmbito da 
relação ensino-aprendizagem, quanto no aspecto da formação docente. Isto porque o LEM oportuniza (re)
significar a prática em busca de estratégias que favoreçam o processo de mediação do conhecimento matemático 
para atender às necessidades demandadas pelas escolas na contemporaneidade.

Ao encontro dessas ideias apresentaremos, nesse relato, a proposta do Projeto Laboratório de Ensino de 
Matemática – LEMA desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
(IFRS) – Campus Canoas vinculado ao Curso de Licenciatura em Matemática da instituição. Como objetivo inicial o 
projeto foi proposto para possibilitar o atendimento de uma demanda dos alunos do curso: a necessidade de acesso aos 
materiais didáticos disponíveis na instituição e de contar com um espaço para planejamento de atividades relacionadas 

1 Mestre em Ensino de Matemática, professor do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Canoas, claudiomir.siqueira@canoas.ifrs.edu.br

2 Mestra em Matemática, professora do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Canoas, jaqueline.molon@canoas.ifrs.edu.br
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às práticas de ensino das diferentes disciplinas bem como dos estágios curriculares em horários distintos dos horários em 
que estes componentes curriculares eram ministrados. 

Porém, na prática, o projeto atingiu objetivos ainda mais significativos. Considerando que a criação de um 
laboratório de ensino e aprendizagem de matemática é um primeiro passo na busca da inserção dos discentes em seu meio 
de trabalho, a sua utilização pelos licenciandos e professores da instituição o transformou em um espaço de descoberta e 
experimentação para o desenvolvimento do saber docente. Além de ser um ensaio para os futuros docentes, permitiu o 
conhecimento de diversas propostas didáticas e a construção de recursos didáticos para serem utilizados ao longo de sua 
vida profissional.

O LEMA destaca-se por ser um lugar de aprendizagem onde o aluno encontra diferentes materiais didáticos, 
produzidos sob diferentes concepções de ensino e aprendizagem, mas que tem em comum a possibilidade de auxiliar 
o aprendiz em suas dificuldades ou despertar ainda mais seu gosto em aprender determinado assunto. E, assumindo o 
papel de futuro docente, os licenciandos passam a testar, analisar, criticar, e refletir acerca de suas produções e/ou sobre as 
demais que ali estão, com embasamento teórico e prático. Assim seus saberes docentes ampliam-se para além do domínio 
de conteúdo a ser ensinado, pois o ambiente propício, aliado às práticas que envolvem uma “multiplicidade de sentidos, 
de saberes, de experiências de seus protagonistas” (FIORENTINI, 2000, p. 10) fortalecem sua formação.

No entanto, a institucionalização do LEMA articulado ao Projeto Pedagógico do Curso – PPC, traz como 
características concepções de aprendizagem docente de professores em relação a ensinar e a aprender que buscamos 
que nossos discentes possam desenvolver. Desejamos que ao longo da formação adquiram: o conhecimento na prática, 
que diz respeito ao aprendizado na prática, com a experiência, a partir da reflexão, tornando-se professor reflexivo; o 
conhecimento para a prática, que consigam aplicar o conhecimento formal, por exemplo, das investigações universitárias às 
situações práticas de ensino e o conhecimento da prática, o qual aproxima-se do conceito professor-pesquisador, tornando 
a sala de aula um local de investigação, pesquisando sua própria prática o que já inicia-se dentro do próprio laboratório. 
Concepções que têm como aporte teórico as autoras Cochran-Smith e Lytle (1999).

Assim, a utilização do laboratório de ensino e de aprendizagem de matemática contribui, de sobremaneira, com 
a formação ampla dos licenciandos da área, porém o conhecimento produzido nesse espaço pode transpor os muros das 
instituições de ensino superior e colaborar também para a formação continuada dos professores das escolas de educação 
básica. Essa hipótese pode efetivar-se, por exemplo, na medida em que as discussões e propostas didáticas desenvolvidas 
no interior desses laboratórios forem compartilhadas através das suas práticas de estágios e demais ações curriculares ou 
por meio de projetos institucionais que contemplem ações capazes de promover a integração entre o ensino, a pesquisa 
e a extensão.

Considerando essa possibilidade, ao longo de 2016, os estudantes bolsistas do projeto desenvolveram um site 
para o LEMA (http://labensmat.wixsite.com/lema) que possibilitou a divulgação dos materiais disponíveis e criou um 
espaço para a divulgação das propostas realizadas a partir de recursos lá disponíveis. Assim, a divulgação dessas práticas 
pedagógicas para o ensino e aprendizagem de matemática em meio eletrônico permitirá que o conhecimento produzido 
ultrapasse os muros da instituição. Além disso, o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Matemática oferece apoio 
ao desenvolvimento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão relacionados a área da matemática. Nesse contexto 
destaca-se a realização do Projeto de Extensão Oficinas de Ensino de Matemática que, promove a realização de oficinas 
ministradas pelos professores do IFRS-Campus Canoas a professores de matemática e ciências atuantes na rede básica de 
educação do município de Canoas-RS. As oficinas, no decorrer de 2016, ocorreram no interior do LEMA possibilitando 
a troca de experiências entre os professores das escolas de educação básica e os licenciandos e professores do curso de 
matemática. 

Portanto, a operacionalização de um LEMA contribui não só para a formação dos discentes do Curso de 
Licenciatura em Matemática, mas também promove ações que visam o aperfeiçoamento da própria prática docente dos 
professores, dos próprios alunos de todos os cursos, níveis e modalidades da instituição de ensino e da comunidade em 
geral, especialmente os professores de matemática. E estimula a formação continuada de professores e coloca o desafio, 
para os demais, de repensar a escola e quem sabe planejar um laboratório de ensino e matemática em seus espaços.

Palavras-chave: Laboratório de Ensino e Aprendizagem. Formação Inicial. Formação Continuada. 
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AÇÕES DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO SUBPROJETO 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PIBID/UNIVATES

Adriane Inês Wiebbelling1

Lisani Wiethölder Stahlhöfer2

Cristiane Antonia Hauschild3

Jane Herber4 
Marta Maggi Guerizoli5

O Programa de Iniciação à Docência - PIBID, fomentado pela Coordenação de Pessoal de Ensino Superior – 
CAPES - Brasil, busca formar um professor reflexivo para uma escola reflexiva, considerando estudos teóricos atuais, bem 
como, problemas sociais aos quais as comunidades escolares estão inseridas. Para Alarcão (2011), o professor que pensa 
sobre sua prática, sobre o meio no qual está envolvido é um professor reflexivo quanto ao seu agir e fazer. Um cidadão 
reflexivo é aquele que cria e não simplesmente copia ideias e práticas alheias a ele. Nessa perspectiva, as supervisoras e 
coordenadora do subprojeto Ciências Biológicas do PIBID/UNIVATES vêm desenvolvendo com os bolsistas de iniciação 
à docência um planejamento diferenciado, de modo a propiciar uma prática pedagógica e metodológica inovadora, 
procurando levar os pibidianos a serem críticos, preocupados com a realidade escolar e com as escolhas das atividades que 
irão desenvolver. Vêm propondo também, estudos sobre novas formas de ensinar e aprender oportunizando aos bolsistas 
que comecem a formar uma ideia mais crítica e reflexiva sobre o ato de educar. 

Bizzo (2010) faz uma retrospectiva sobe o ensino de Ciências na escola ao longo do tempo. Salienta que a ciência 
escolar deixou de se preocupar apenas em descobrir precocemente futuros cientistas, para tornar-se parte da vida do 
aluno, fazendo sentido para ele e a sociedade. Bizzo (2010) afirma também que o ensino de Ciências passou de mero 
transmissor de produtos da Ciência para formador de ideias críticas preocupadas com o aprender do aluno e o que faz 
sentido para ele. Considerando os aspectos apontados anteriormente, esse trabalho tem por objetivo apresentar as ações 
dos bolsistas PIBID do subprojeto Ciências Biológicas, no que tange as atividades didático-pedagógicas, em escolas da 
região do Vale do Taquari/RS, de março de 2014 até dezembro de 2016. Apresenta também uma reflexão inicial sobre 
como as diferentes atividades propostas pelos bolsistas podem contribuir com a sua formação bem como na formação 
dos alunos das escolas parceiras.

Os bolsistas do subprojeto Ciências Biológicas realizam intervenções em duas escolas, o que permite formar 
duas frentes de trabalho, uma com o Ensino Fundamental, e outra com o Ensino Médio. Nas reuniões semanais de 
planejamento, os bolsistas junto com as supervisoras e coordenadora de área pensam nas atividades a serem desenvolvidas 
de acordo com o plano de ação elaborado no início do ano letivo e que contempla os planos de estudos dos componentes 
de Ciências e Biologia das escolas envolvidas.

O grupo de bolsistas – alunos licenciandos, professoras supervisoras e coordenadora– se encontra uma vez 
por semana na instituição de ensino superior, para elaborar projetos e realizar o planejamento de atividades a serem 
desenvolvidas, bem como para momentos de reflexão sobre as atividades realizadas na semana anterior e de estudos 
teóricos. Em outro dia da semana se deslocam para a escola parceira para desenvolver as atividades didático-pedagógicas 
planejadas. 
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Ao longo desses anos já foram desenvolvidos muitos projetos e utilizadas metodologias inovadoras para o 
desenvolvimento de conteúdos específicos da área de Ciências. Para as turmas do sexto, sétimo e oitavo anos, foram 
confeccionados jogos sobre conteúdos dos planos de estudos, fizeram o uso de slides e de vídeos, explicaram os conteúdos 
oralmente, elaboraram exercícios e fizeram gincanas com vistas a melhorar o aprendizado. Elaboraram e corrigiram as 
avaliações, e fizeram autoavaliações com a supervisora sobre as aprendizagens e dificuldades dos alunos. Atualizaram o 
mural da escola e realizaram o recreio dirigido. Juntamente com os alunos, plantaram hortaliças e chás em garrafas pet, 
explorando a horta suspensa, para ser entregue na Feira da Saúde à comunidade escolar. 

Com o projeto “Buscando Equilíbrio” levaram e acompanharam os alunos para a lagoa ao lado de uma das 
escolas para realizarem atividades, como caminhadas, exercícios físicos e orientações para ter um bom equilíbrio físico e 
mental, assim como hábitos saudáveis. Visitaram o Jardim Botânico de Lajeado, com o intuito de promover uma maior 
compreensão sobre o conteúdo de angiospermas, gimnospermas e briófitas, por meio da visitação à estufa de mudas de 
cactos, bromélias e orquídeas.

Na Escola de Ensino Médio, o foco é a compreensão da Biologia, por meio da formação de alunos que sejam 
capazes de entender e aprofundar explicações atualizadas de processos e conceitos biológicos, que saibam reconhecer a 
importância da ciência e da tecnologia para a vida e também estimular o interesse pela realidade dos seres vivos. Baseado 
nisso, as atividades foram pensadas e desenvolvidas com o intuito de atingir estes objetivos, levando em conta o anseio 
dos alunos, pontos positivos e negativos ligados ao ensino de Biologia e dificuldades encontradas no envolvimento 
dos alunos em atividades lúdicas e práticas. Podemos citar atividades como: jogos educativos, palestras sobre H1N1 e 
Sexualidade, Projeto de Ervas Medicinais, atividades práticas no laboratório de ciências, seminário sobre os animais e 
montagem de herbário.

As palestras sobre H1N1 e Sexualidade foram desenvolvidas pela necessidade de formar cidadãos atualizados aos 
processos biológicos. Essas atividades possibilitaram aos pibidianos a análise de metodologias de ensino e aprendizagem 
que auxiliaram os alunos a sanar suas dúvidas com participação ativa através de perguntas e esclarecimento de questões 
pertinentes aos assuntos abordados. 

O Projeto de Ervas Medicinais oportunizou aos alunos e pibidianos o conhecimento sobre as plantas e seus efeitos 
fitoterápicos, através do manuseio, preparação e pesquisa sobre plantas em relação aos benefícios e/ou prejuízos que 
podem causar às pessoas que fazem uso das mesmas.

Atualmente, há uma preocupação constante com o desenvolvimento de procedimentos didáticos referentes ao 
ensino que possibilitem aos alunos a compreensão e assimilação dos conteúdos. As atividades práticas no laboratório de 
ciências oportunizaram momentos diferenciados que ligam a teoria à prática, aproximando os alunos da disciplina de 
Biologia, ainda distante de sua realidade, em muitos casos.

Considerando que a aprendizagem se dá de várias formas optou-se pela montagem de herbários, com coleta e 
preparação de material para posterior manuseio, visualização e conhecimento de plantas de nossa comunidade. Também 
houve o resgate do conhecimento popular, pois as pesquisas e coleta de material foram realizadas com envolvimento das 
famílias.

Diante do exposto, é possível afirmar que com a contribuição do PIBID os alunos têm despertado maior interesse 
pela disciplina, apresentado melhores resultados na aprendizagem e melhorado o envolvimento nas atividades propostas. 
As repercussões das atividades desenvolvidas na escola são positivas não apenas para os alunos, mas também aos demais 
professores que percebem o interesse dos alunos e por meio disso são estimulados a buscar novas metodologias de ensino. 
Dessa forma, o PIBID mostra que tem conseguido incentivar um movimento nas escolas parceiras, que assumem o 
papel de co-formadoras, com o intuito de melhorar os índices e as práticas desenvolvidas. Os relatos das atividades 
desenvolvidas pelos pibidianos permitem inferir que o objetivo principal dos estudos e planejamentos gira em torno de 
promover atividades diferenciadas para facilitar o aprendizado dos alunos e, consequentemente, a formação dos bolsistas.

Palavras-chave: Ensino. Biologia. Práticas educativas.

Referências

ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 8ª ed. São Paula: Cortez, 2011.

BIZZO, Nélio. Ciências Fácil ou Difícil? São Paulo: Biruta, 2010.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 349SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS NO PIBID: UMA ANÁLISE 
DOS IMPACTOS NA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
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Jane Herber4

Márcia Solange Volkmer5

Este trabalho visa a relatar as práticas vivenciadas enquanto bolsista do subprojeto História e do subprojeto 
Interdisciplinar Ensino Médio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Centro Universitário 
UNIVATES – PIBID/UNIVATES, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES. A análise dos resultados perpassa pela atuação da bolsista em dois subprojetos, bem como o atual desempenho 
da mesma como professora supervisora do subprojeto História.

Acompanhando a perspectiva de narrativa que o presente artigo propõe, nos embasamos teoricamente em Galvão 
(2005, p. 330) quando diz que “[...] somos, pelo menos parcialmente, constituídos pelas histórias que contamos aos 
outros e a nós mesmos acerca das experiências que vamos tendo”. Quando enfatizamos a importância da narrativa 
reflexiva enquanto forma de avaliar as nossas práticas, a professora Lima (2005, p. 49) a reforça, esquadrinhando que tal 
reflexão/descrição é “um modo de reconstrução de um passado que nos escapa e de resguardar algumas experiências do 
esquecimento. [...] Um modo de fazer com que a experiência não se perca e que, com ela, se aprenda”. Nesse contexto se 
constrói a ideia de que só quem aprende com suas vivências e experiências julga necessário contá-las. 

Atualmente, em nossa sociedade, o ensinar se configura como um verdadeiro desafio, sendo imprescindível que o 
professor busque suporte para a sua constante atualização. Sendo assim, ganha centralidade a participação no Programa 
de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID que tem entre os principais objetivos segundo Brasil (2013) “incentivar a 
formação de docentes em nível superior para educação básica” e “elevar a qualidade da formação inicial de professores nos 
cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica”. A participação no PIBID 
permitiu “oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 
caráter inovador e interdisciplinar” (BRASIL, 2013). O ingresso no Programa se deu durante a minha graduação, por 
meio de processo seletivo no ano de 2011, e além de oportunizar o aprendizado nos mais diversos espaços e realidades 
escolares, também possibilitou compreender a dimensão do papel do docente nesse processo.

Segundo Oliveira (2011, p.292), “a trajetória de vida não determina, mas representa uma importante condição 
do contexto no qual o futuro profissional retira o material para a construção da sua maneira pessoal de lidar com a 
profissão”. Seguindo nessa perspectiva e com o objetivo de entender e compreender a importância da constante formação 
do professor em exercício, bem como do futuro educador, que se busca relatar e refletir sobre essa trajetória que iniciou 
no ano de 2011 quando ingressei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID na Univates, no 
qual permaneci como bolsista até a minha formação na graduação.

Durante esse período participei do subprojeto História (meu curso de formação), desempenhando práticas de 
ensino em escolas da rede estadual do estado do Rio Grande do Sul, em dois municípios do Vale do Taquari. Esse tempo 
foi extremamente decisivo para a minha formação. As experiências adquiridas com as práticas em sala de aula, por meio 
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3 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora Institucional do PIBID/UNIVATES, CAPES, crishauschild@univates.br. 
4 Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora de Gestão do PIBID/UNIVATES, CAPES, jane.herber@univates.br. 
5 Orientadora. Doutora em História, Coordenadora de área do Subprojeto História do PIBID/UNIVATES, CAPES, marciavolkmer@
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dos vários projetos desenvolvidos com os colegas bolsistas e aplicados com os alunos das escolas parceiras, oportunizaram 
aprendizagens que culminaram no maior domínio de conteúdos e segurança refletida atualmente na atividade profissional.

Além disso, foi decisiva a minha participação no subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio – IEM, criado na 
Instituição no ano de 2014. A proposta surge com a finalidade de qualificar ainda mais o futuro educador, bem como 
romper com a visão fragmentada da realidade nos currículos escolares, fortalecendo a práxis e as reflexões interdisciplinares. 
Nesse momento, com significativa caminhada como bolsista do Programa me deparei com mais um desafio. A opção 
por um trabalho interdisciplinar implica mudanças de posicionamento em relação ao conhecimento que será estruturado 
de forma conjunta. Portanto, essa oportunidade de convivência com vários colegas de diferentes cursos de licenciatura, 
com os quais foram desenvolvidos planejamentos que exigiram momentos de reflexões, questionamentos, argumentações 
e estabelecimento de relações, exerceu papel fundamental para as conexões que permeiam minhas ações nas práticas 
docentes. O interdisciplinar, conforme Japiassu (1976, p.75), 

pode ser caracterizado como o nível em que a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre os setores 
heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações propriamente ditas, isto é, a uma certa reciprocidade 
nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo interativo, cada disciplina saia enriquecida. Podemos 
dizer que nos reconhecemos diante de um empreendimento interdisciplinar todas as vezes que ele conseguir 
incorporar os resultados de várias especialidades, que tomar empréstimo a outras disciplinas certos instrumentos 
e técnicas metodológicas, fazendo uso de esquemas conceituais e das análises que se encontram nos diversos 
ramos do saber, a fim de fazê-los integrarem e convergirem, depois de terem sido comparados e julgados.

A experiência vivenciada como bolsista de iniciação à docência foi extraordinária e contribuiu sem dúvida para a 
reafirmação constante do querer seguir carreira como professora, ao mesmo tempo em que foi um desafio porque precisei 
conciliar família, trabalho e estudos. Entretanto, permeando a tudo isso estava sempre o acreditar em novas formas de 
ensinar e aprender. Atualmente, formada e atuando na área como professora de História e Geografia com alunos do 
Ensino Médio em escolas da rede estadual de ensino, não tenho dúvidas da importância do PIBID na minha formação 
profissional. Participar do Programa possibilitou o encontro da teoria vivenciada durante a graduação e a prática em sala 
de aula. Essa experiência fez com que houvesse muitos questionamentos, mas também esclarecimentos, conhecimentos, 
aprendizados e qualificação. 

No início de 2016 fui convidada a participar do PIBID como supervisora do subprojeto História, momento em 
que me deparei com um novo desafio. Abracei a causa com o mesmo comprometimento, seriedade e responsabilidade que 
sempre conduziram a realização de meus compromissos. Para além disso, asseguro que voltar a fazer parte do Programa 
foi muito significativo, pois me senti voltando “pra casa”, ou seja, um retorno para novos momentos de ação-reflexão-
ação. Contudo, essa nova experiência está sendo muito desafiadora. As atribuições enquanto supervisora abrangem 
compromissos e desafios variados. Nas experiências desenvolvidas com os Bolsistas de Iniciação à Docência estão os 
maiores aprendizados, que se aproximando da escola e do Programa, se valem destes espaços para se constituírem, em 
procura de referências para desenvolverem suas tarefas e formação. Maiores observações, tomadas de decisões, falas 
direcionadas! Em meio a tantas vivências insurgem sentimentos de dúvidas e incertezas, mas também, orgulho e vontade 
de estudar sempre mais. Nesse sentido, ressalto uma vez mais que o conhecimento adquirido através da minha participação 
no PIBID tem contribuído para o meu crescimento profissional nos mais diferentes campos. 

Ainda para pensarmos e dar maior ênfase ao presente estudo, e ao mesmo tempo, garantir a inserção de mais 
profissionais qualificados no âmbito escolar, me aproprio da fala de Hauschild (2016, p.47) que afirma que o PIBID 
“[...] deve gradativamente assumir outro status e ampliar seu espaço nos currículos e nas práticas formativas vigentes”. 
Nesse sentido, percebe-se que muito ainda precisa ser realizado, entretanto, pode-se reconhecer e salientar os resultados 
positivos alcançados pela busca da qualificação docente.
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JOGOS PEDAGÓGICOS COMO RECURSO AUXILIAR NA 
APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE MEDIDAS DE TEMPO 
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Resumo 
O presente trabalho tem por intuito apresentar o relato de ações que foram realizadas em âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) por 
acadêmicos que participam do subprojeto Interdisciplinar Educação Matemática do 1º ao 6º ano (PIBID/InterdEM). 
Este subprojeto é composto por estudantes dos cursos de licenciatura em Educação Especial, Matemática e Pedagogia, 
da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e conta com o apoio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Matemática (GEPEMat/UFSM), do qual participam além dos acadêmicos já referidos, professores da Educação Básica, 
do Ensino Superior e alunos da Pós-Graduação. Para a realização das atividades utilizamos os pressupostos teóricos da 
Atividade Orientadora de Ensino – AOE, proposta por Moura (1996). As ações relatadas fazem parte de uma Unidade 
de Ensino envolvendo Medidas de Tempo e, foram desenvolvidas com uma turma de 4º ano de uma escola do ensino 
fundamental da cidade de Santa Maria. Para contemplar o referido conteúdo realizamos ações ao longo de três semanas, 
nesse trabalho apresentaremos alguns jogos que auxiliaram na aprendizagem dos alunos: A Trilha do Calendário, o 
Tabuleiro do Calendário e Hora e a Memória das Horas. Os referidos jogos tinham por objetivo explorar aspectos 
lúdicos, com o intuito de promover o interesse e a participação coletiva dos alunos, a fim de levá-los a uma aprendizagem 
significativa, bem como a compreenderem mais sobre medida de tempo. A Trilha do Calendário foi organizada no 
intuito de revisar conceitos sobre o calendário. A confecção do material foi realizada com EVA, contendo círculos 
coloridos (numerados) fixados em forma de trilha, bem como pequenos aviões de plástico utilizados como pinos, para 
que os alunos pudessem marcar sua posição no jogo. Além desses recursos, o jogo possuía cartas com perguntas referentes 
ao calendário e um dado que determinava a posição dos jogadores, para jogar cada aluno deveria posicionar seu pino 
no ponto inicial, jogar o dado e escolher uma carta, onde deveria responder à questão. Se acertasse, o jogador deveria 
jogar novamente e vir quantas casas poderia avançar. Além dos círculos numerados, a trilha também possuía alguns com 
expressões, feliz e triste, caso algum jogador chegasse a um desses círculos, deveria retirar a carta referente a expressão 
(triste/ feliz). A expressão feliz indicaria que o jogador poderia avançar seis posições no jogo e a triste, voltar uma 
posição. O jogo se encerrava quando alguém conseguisse chegar primeiro ao final da trilha. O Tabuleiro do Calendário 
e Hora tinha foi criado para que a turma conseguisse marcar e reconhecer as horas em um relógio analógico e fosse 
capaz de reconhecer os aspectos fundamentais de um calendário (dias da semana, meses, ano, etc.). O tabuleiro também 
foi confeccionado em EVA e apresentava pequenos quadrados coloridos, que foram numerados e afixados em forma de 
um circuito, um relógio analógico e um calendário (ano 2016). O jogo ainda possuía um dado, cartinhas com questões 
sobre a unidade de Medida de Tempo e marcadores (pequenos carros em plástico). O jogo foi realizado em grupo, por 
isso, cada jogador na sua vez, deveria jogar o dado para saber quantas casas poderia avançar com seu marcador, após fazer 
isso, deveria escolher uma carta (aleatoriamente), para responder à questão solicitada. Ao acertar a resposta, o jogador 
deveria andar respectivamente a quantidade de casas indicadas pelo dado, se errasse deveria permanecer no mesmo local. 
O vencedor seria aquele que chegasse primeiro ao final do tabuleiro. O jogo Memória das Horas, que tinha por intenção 
revisar conceitos sobre o relógio (horas, minutos) era composto por cartas com imagens de relógios indicando horas e 
outras cartas com a escrita das horas desses respectivos relógios. Para iniciar o jogo, as cartas deveriam estar dispostas para 
baixo. Cada criança na sua vez deveria retirar duas peças, encontrando seu respectivo par. O vencedor do jogo seria quem 
formasse o maior número de pares. Os jogos utilizados foram recursos importantes para a compreensão do conteúdo 
sobre Medidas de Tempo, pois permitiram colocar as crianças diante de situações que se fazem presentes cotidianamente 
no uso do calendário e do relógio, refletindo sobre acontecimentos diários como a passagem dos dias e das horas. Nesse 
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sentido, corroboramos com os estudos de Ritzmann (2009, p. 5) para quem “O jogo oferece às crianças a oportunidade 
para o desenvolvimento das capacidades representativas, da criatividade, da imaginação, da comunicação, ampliando a 
capacidade de compreensão de mundo”.

Na direção do entendimento expresso pela autora, acreditamos na possibilidade de aprender e ensinar Matemática 
de forma lúdica, mas também preocupada e intencionalmente organizada, permitindo que a criança possa ampliar seus 
conhecimentos acerca dos conceitos trabalhados. Isso envolve compreender que ao jogar, o educando estabelece uma 
situação fictícia, mas carregada de elementos da realidade, que o permitem novas descobertas e necessidades. O professor, 
que é o responsável pela organização do ensino, precisa ter a clareza de sua intencionalidade, entendendo o jogo não como 
mera “distração”, mas como recurso gerador de novas possibilidades de aprendizagem. Concluímos que ter permitido 
as crianças aprender jogando e brincando, agregou um sentido especial as aprendizagens, que aconteceram através de 
descobertas coletivas resultantes dos desafios que se apresentaram ao jogar, ao imaginar e acreditar e que tornou possível 
o movimento de apropriação dos conceitos sobre Medidas de Tempo. 

Palavras-chave: Jogos pedagógicos. Medidas de Tempo. PIBID. 
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METODOLOGIAS INOVADORAS DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM: REVISÃO DE LITERATURA
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Introdução
As metodologias ativas propõem que no processo de aprendizagem o aluno se coloque ao lado do professor, que 

deve dirigir as atividades educativas como um participante que também busca o conhecimento. 
Este novo tipo de metodologia centra-se principalmente no aluno, em sua aprendizagem, e não somente no 

professor, que neste momento possui um papel passivo, e o aluno um papel ativo. “Nesse sentido, o professor contribui 
para promover a autonomia do aluno em sala de aula quando nutre os recursos motivacionais internos; oferece explicações 
racionais para o estudo de determinado conteúdo ou para a realização de certa atividade; usa linguagem informal não 
controladora; é paciente com o ritmo de aprendizagem dos alunos; reconhece e aceita as expressões de sentimentos 
negativos dos discentes” (REEVE, 2009).

Objetivo: O presente estudo busca refletir sobre metodologias de ensino, analisando a produção científica acerca 
dos temas relacionados às metodologias inovadoras de ensino dos últimos dez anos.

Referencial Teórico:
“Antes de optar por estratégias de ensino, o professor deve reconhecer que o aluno universitário apresenta 

características que vão influenciar na escolha das estratégias. São elas: as diferenças na capacidade intelectual entre os 
estudantes, o que impacta na velocidade da aprendizagem; o esforço do aluno, que pode ser incrementado mediante 
estímulo ou reforço; as informações, que serão recordadas se associadas cognitivamente à vivência prático-concreta do 
estudante; o uso de imagens, que se firmam como alternativa sensorial à aula tipicamente expositiva; as atitudes negativas 
ou positivas do indivíduo, que interferem no processo de aprendizagem criando barreiras ou conexões em relação ao 
novo; e os desafios, que podem se constituir como estímulos mobilizadores ou forças constrangedoras do processo 
(LOWMAN, 2004)”.

Metodologias ativas é o nome dado ao processo interativo de aquisição do conhecimento, onde o aluno passa de 
coadjuvante a protagonista na sua formação. A aprendizagem baseada em problemas valoriza a relação do homem no 
mundo, haja vista que potencializa a construção do conhecimento a partir de vivências práticas dos alunos. Apoiadas nos 
processos de aprendizagem por descoberta em oposição ao aprendizado por recepção (onde os conteúdos são oferecidos 
aos alunos em sua forma final), a “educação problematizadora” incentiva os estudos de casos reais, cujas ações devem ser 
descobertas, discutidas e construídas pelos acadêmicos (CYRINO, E.G.; TORALLES-PEREIRA, M.L).

Ao professor cabe o exercício permanente do trabalho reflexivo, da disponibilidade para o, da pesquisa e do cuidado. 
Isto significa estar preparado para a emergência de situações imprevistas e desconhecidas. O ensino e a aprendizagem 
devem representar um conjunto de aprendizagens articuladas, nas quais os diferentes autores (aluno, professor), possam 
compartilhar momentos de responsabilidade e comprometimento (Mitre SM et al, 2008).

Metodologia:
Inicialmente realizou-se uma busca sobre parte dos referenciais que se tratavam sobre metodologias ativas, onde 

foi analisado se todos os artigos falavam sobre estes novos métodos de ensino e se falavam sobre os seus benefícios, 
analisando os pontos positivos e negativos destas novas metodologias, e também o grau de aprendizagem do discente 
frente a isto.

Foi formulada a seguinte questão para guiar a pesquisa: Quais as principais estratégias pedagógicas têm sido 
relacionadas às metodologias ativas no ensino nos últimos dez anos? E quais as percepções quanto ao uso das mesmas?



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 355SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão dos artigos definidos: artigos, dissertações e teses completas 
disponíveis eletronicamente, do período de 2007 até 2016, sendo todos disponíveis nos seguintes portais: Google 
Acadêmico, Portal de Periódicos da Capes e Scielo, sendo o idioma somente em português.

Os critérios de exclusão adotados foram: Não foi permitido utilizar trabalhos apresentados em eventos, trabalhos 
duplicados, editoriais, cartas ao editor, e também estudos que não abordam temática relevante ao alcance dos objetivos 
desta revisão.

Os termos de busca pesquisados foram metodologias ativas, métodos ativos, aprendizagem ativa, autonomia do 
aluno, metodologia inovadora, processos de ensino, processos de ensinagem, e estratégias de ensino.

Resultados parciais
Este estudo iniciou no mês de dezembro de 2016, até o presente momento foram encontrados 103 artigos, dos 

quais 63 artigos foram selecionados para análise e leitura, todos dentro do período de 10 anos, encontrados em periódicos 
nacionais. A análise inicial dos termos de busca revelou grande quantidade de trabalhos relacionados a esta temática, 
como se observa na tabela abaixo:

Termo de busca Portal de pesquisa Número de citações
Metodologias ativas Google Acadêmico 34.200
Metodologias ativas Portal de Periódicos Capes 275
Metodologias ativas Scielo 98
Métodos ativos Google Acadêmico 195.000
Métodos ativos Portal de Periódicos Capes 1783
Métodos ativos Scielo 413
Aprendizagem ativa Google Acadêmico 142.000
Aprendizagem ativa Portal de Periódicos Capes 1088
Aprendizagem ativa Scielo 137

Com base nos artigos encontrados até o momento, verificou-se que as metodologias ativas são de imensa importância 
para uma aprendizagem mais significativa, e para a construção da autonomia do aluno, trazendo um maior aprendizado 
para os alunos e professores, onde ocorre uma maior interação entre os alunos, com aulas expositivas e trabalhos em 
equipe, onde os alunos aprendem a trabalhar em grupos. Observou-se que, as metodologias ativas trazem um aprendizado 
mais significativo aos alunos, sendo assim, sente-se uma necessidade de implantação destes novos métodos de ensino 
nas escolas, para tornar as aulas mais criativas e produtivas, tantos para os alunos, como para os docentes. Através da 
pesquisa realizada com base nos artigos, também foi observado que muitos docentes ainda utilizam as metodologias 
tradicionais, pois se sentem inseguros em utilizar novos métodos de ensino, devido a estarem acostumados a utilizar 
métodos tradicionais de ensino. Mas, com base nos artigos selecionados e sobre os quais trabalhamos para realizar este 
artigo, verificou-se que grande parte destes novos métodos de ensino foram aprovados pelos professores e pelos alunos, e 
percebe-se que atualmente muitos docentes estão começando a utilizar métodos ativos de ensino. 

Palavras-chave: Metodologias ativas. Aprendizagem ativa. Autonomia do aluno. Estratégias de ensino.
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DO SENHOR GAMA AO PEBOLIM: ACOMPANHANDO A 
PASSAGEM DO TEMPO

Marcus Vinicius Gama Soares1

Thanize Bortolini Scalabrin2

Silvana Forgiarini3 
Simone Tonatto Ferraz4

Jucilene Hundertmarck5

Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes6

Resumo 
Desde o nascimento, o ser humano passa a construir sua história em interação com as pessoas que convive. É 

através dessa interação que a humanidade foi elaborando estratégias, cada vez mais aprimoradas, para satisfazer 
suas necessidades. Assim, um de nossos papéis como mediadores da aprendizagem relaciona-se aos conhecimentos, 
a capacidade de criar estratégias que permitam que os educandos não só se apropriem dos conceitos, mas também 
reflitam sobre eles, questionando e aprimorando aprendizagens seu desenvolvimento. Relataremos neste trabalho uma 
atividade sobre medidas de tempo, realizada em uma turma de 4º ano do Ensino Fundamental, nos moldes de uma teoria 
intitulada Atividade Orientadora de Ensino - AOE, criada por Moura (1996). O objetivo foi proporcionar aos alunos 
vivências que os aproximassem do movimento lógico histórico da criação da medida de tempo. Fundamentamo-nos 
teoricamente na AOE por acreditarmos na organização pensada a partir de três momentos principais, sendo eles: síntese 
histórica do conceito; problema desencadeador de aprendizagem e síntese da solução coletiva. O primeiro momento 
refere-se à organização lógico-histórica do conceito a ser trabalhado e implica em estudar sobre os fundamentos, a 
origem do conhecimento. Tendo sido compreendido este fundamento, refletimos para encontrar uma forma de colocar os 
educandos em um movimento semelhante ao que historicamente o originou, por meio de um problema desencadeador. 
E, o terceiro momento, refere-se à síntese coletiva das aprendizagens, quando os estudantes discutem e chegam de 
comum acordo a uma solução para a situação desencadeadora proposta. No referido trabalho o desenvolvimento partiu 
de uma encenação realizada por um personagem nomeado Senhor Gama. Assim, para introduzir as aprendizagens 
sobre tempo, esse vovô viajante chega à turma do 4º ano com uma grande mala que continha diversos objetos que o 
remetem a muitas histórias e lembranças. Ao compartilhar suas memórias, Senhor Gama vai buscando as considerações 
das crianças sobre o assunto, demonstrando-lhes que ao longo dos anos o homem vai modificando e transformando 
os instrumentos e objetos, em função de suas necessidades. Após a realização dessa sondagem inicial, partimos para o 
desafio de criar uma situação desencadeadora de aprendizagem que colocasse as crianças em movimento semelhante 
ao que originou os conhecimentos relativos à medida de tempo. Para isso, levamos o jogo do Pebolim. Apresentamos 
à turma dizendo que deveriam jogar apenas em dupla, mesmo com a possibilidade de jogar em até 4 pessoas. Nosso 
intuito era que eles percebessem a necessidade de acompanhar a passagem do tempo, como forma de controlar o jogo. 
Porém, eles demoraram para chegar a esta solução, pois se organizaram através da marcação de pontos por gols. Então, 
fomos mediando e questionando se estava sendo justa a forma como eles estavam jogando, até que a professora da turma 
perguntou de que forma é organizado um jogo de futebol, se era apenas pela quantidade de gols. De imediato, um aluno 
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falou que no futebol é marcado um tempo (45 minutos) para cada time e sugeriu que a turma deveria usar um relógio 
para marcar o tempo em que cada dupla deveria jogar. Ressaltamos que o relógio nem sempre existiu e questionamos que 
outra forma poderiamos nos organizar. A nova hipótese levantada pelas crianças foi contar até 60, logo, propomos que 
toda a turma realizasse a contagem, enquanto uma dupla jogava. Quando foi a vez de outra dupla, uma das integrantes 
de nosso grupo se propôs a contar (porém contou de forma bem rápida). Depois disso, pedimos para também participar 
do jogo. Enquanto dois bolsistas jogavam, outra integrante de nosso grupo realizou a contagem (desta vez de forma bem 
lenta). As crianças logo gritaram que não estava sendo justo, pois alguns estavam tendo a oportunidade de jogar mais 
tempo que os outros, então questionamos que outro instrumento poderíamos utilizar para nos organizarmos melhor. 
Foi quando uma das crianças sugeriu a ampulheta. Depois que jogaram, explorando a ampulheta, os convidamos para 
formar um círculo com intuito de apresentar imagens impressas e reais de diferentes instrumentos que foram utilizados 
(pela humanidade para acompanhar a passagem do tempo (céu, relógio de água, areia, cronômetro, relógio digital, etc.). 
Mais tarde, foram convidados a desenhar uma linha do tempo, com os diferentes instrumentos apresentados durante 
a aula. Depois destas atividades, deixamos que os alunos jogassem utilizando o cronômetro e com a marcação de dois 
minutos. Em outro encontro exploramos o relógio digital e analógico, discutimos sobre seu funcionamento a partir da 
construção de um relógio para cada criança. Para isso, distribuímos uma base (círculo) em papelão, o desenho de um 
relógio (para colar na base, bem como ponteiros para marcar os minutos e as horas (em EVA)). Após estarem prontos, 
foram manuseados com marcações de diferentes horários. Também apresentamos o calendário, falamos sobre sua função 
de nos ajudar na organização do tempo em dias, meses e anos. E, sintetizando as aprendizagens sobre as medidas 
de tempo, propomos um circuito de jogos. Com as ações realizadas, percebemos que as crianças compreenderam a 
necessidade de um instrumento para acompanhar a passagem do tempo, vizualizando as criações humanas ao longo 
da história. Ressaltamos que inicialmente alguns alunos tiveram dificuldades e não conseguiam marcar e nem verificar 
as horas, mas a partir das mediações com a professora supervisora e futuros professores, tivemos resultados positivos e 
percebemos que se apropriaram deste conhecimento.

Palavras-chave: Medidas de tempo. Atividade Orientadora de Ensino. Jogos. Anos Iniciais.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA AÇÃO PEDAGÓGICA EM 
SALA DE AULA

Angela Dallafávera da Rosa1

Lídia Inês Allebrandt2

Andressa Portella Felipin3

Este relato traz apontamentos da experiência vivenciada por meio do PIBID/UNIJUÍ/CAPES (cujo programa 
completou, no ano de dois mil e dezesseis, três anos de parceria com uma escola municipal da cidade de Ijuí), por bolsistas 
do curso de Pedagogia em turmas dos anos iniciais. Como o programa prevê a formação docente em contexto, a qual 
necessita do exercício da docência e constantes reflexões, as acadêmicas bolsistas foram desafiadas, juntamente com as 
professoras regentes e a coordenadora do subprojeto, a elaborar um projeto interdisciplinar e desenvolvê-lo em sala de aula 
durante dez dias. Para tanto, o ano dividiu-se em dois momentos: no primeiro semestre, as bolsistas puderam conhecer 
as turmas onde atuariam por intermédio da convivência e monitoria e, também, estabelecer vínculo com a professora, 
fortalecendo o relacionamento no grupo e contribuindo com sugestões que ajudam a enriquecer a aprendizagem do 
aluno. Esta foi uma forma de inserção e início de docência compartilhada, pois

[...] ninguém ensina sozinho porque se ensina em equipe, numa inteligência coletiva a situação que se deve 
gerir. Por dividirem suas observações, suas invenções, suas orientações, por confrontarem seus pontos de vista, os 
educadores constroem essa inteligência coletiva (FRANÇOISE PLATONE, MARIANNE HARDY, 2004, 
p.16).

No segundo semestre, o exercício da docência ocorreu por meio do desenvolvimento de projetos em algumas 
turmas dos anos iniciais do ensino fundamental (primeiro ano A, terceiro ano B e o quinto ano B). O objetivo para 
as bolsistas era propor um projeto interdisciplinar envolvendo as áreas do conhecimento e garantir a participação das 
crianças na sua aprendizagem. 

Constatamos que as bolsistas assumiram com muita responsabilidade o desafio proposto e mergulharam em 
estudos para que tudo desse certo. Na escola, conversaram e participaram dos planejamentos das professoras para, logo 
em seguida, juntamente com a coordenadora e a supervisora do PIBID na escola, iniciarem a elaboração dos projetos. 
A turma do primeiro ano A escolheu o tema das Bruxas na Literatura Infantil e teve por objetivo trabalhar os medos e 
a produção textual coletiva. O terceiro ano B optou pelo tema dos planetas, com objetivo e foco na leitura e na escrita, 
pois esta turma apresentava grande dificuldade nestas áreas; o quinto ano B definiu como tema o ar, sua importância 
em nossa vida e o que ele nos proporciona. A elaboração dos projetos demandou conhecer os passos que envolvem essa 
metodologia, seus pressupostos, a participação das crianças, o sentido das atividades propostas e como avaliar. Também 
exigiu pesquisa para estudo dos conceitos e conteúdos, criação de material para as aulas, planejamento diário e registro 
do processo, além de outros aspectos.

Após elaboração do projeto, as bolsistas foram para a sala de aula e o desenvolveram da melhor forma possível. 
Houve momentos de insegurança, mas estes foram superados, e elas puderam experimentar a atividade pedagógica em 
sua totalidade, perceber na prática o cotidiano escolar, a rotina que cada turma tem e o mais importante, o ritmo em que 
cada criança aprende. Isso porque em sala de aula a preocupação constante é com o aprendizado e como fazer com que 
ele aconteça. Cada criança tem suas singularidades, seu potencial, sua criatividade e modos de dizer e aprender. E foi com 
estes pensamentos que as bolsistas deram tudo de si para que os protagonistas (nossos alunos) pudessem se apropriar dos 
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diversos saberes por meio de momentos encantadores e mágicos; de pensar e sistematizar; de falar e de escutar o outro; 
de produzir e se encantar com aquilo que fizeram.

Foi necessário muito empenho, reuniões na universidade e na escola para criar, pesquisar e também repensar 
atividades propostas. Também durante a realização dos projetos, ouvir as crianças sobre suas dúvidas, curiosidades e 
saberes sobre os temas e conceitos abordados. O coletivo implicado nos projetos teve que se dedicar para que o processo 
de ensinar e aprender acontecesse de modo a gerar novos conhecimentos sobre os temas e conteúdos escolhidos para cada 
turma. Foi, com certeza, uma experiência marcante tanto para as acadêmicas quanto para os alunos, como nos ressaltam 
as professoras do quinto ano B e do primeiro ano A:

A experiência foi positiva. O desenvolvimento das atividades, envolvendo as diferentes áreas do conhecimento a 
partir de uma temática, foi interessante proporcionou diferentes enfoques a partir de um conceito (SCHEREN, 
2016).
Na minha avaliação as pibidianas procuraram realizar um bom trabalho, estavam organizadas com o 
planejamento e demonstraram responsabilidade com o que foi proposto (ROCATA, 2016).
As meninas tiveram envolvimento, mostraram vontade e dedicação, percebia nos alunos a motivação deles e o 
interesse, pois as meninas trabalharam como o lúdico deixando as crianças empolgadas na atuação do projeto 
(MANGGINI, 2016).

Concluímos que os resultados com a elaboração e o desenvolvimento dos projetos foram significativos para as 
acadêmicas e bolsistas de Pedagogia em relação a sua própria autonomia na constituição profissional, pois vivenciaram 
o exercício da docência e que exige planejamento e estudos para proporcionar e mediar a aprendizagem e a produção de 
conhecimentos das crianças. Nesse ano chegaram ao que queriam: realizar a prática docente com os alunos, aprender na 
prática à luz dos conhecimentos construídos na universidade. Também para o PIBID/UNIJUÍ foi um marco importante 
que fortaleceu a parceria entre escola e a universidade.

Além disso, os momentos vividos no ambiente escolar esse ano trouxeram e deixaram bem transparente como 
para os professores é importante ter alguém com quem conversar e discutir ideias em relação ao fazer pedagógico. 
Constatamos que foi enriquecedor para eles poder organizar um planejamento e contar com alguém para emitir sua 
opinião e, dessa forma, ajudar o professor regente a perceber e a rever alguns aspectos de sua prática que podem contribuir 
e muito para que o aluno consiga potencializar suas aprendizagens.

Ainda em relação às crianças, ficou evidente que elas estreitaram vínculos com as pibidianas, se envolveram nas 
atividades propostas e aprenderam, fato esse que compromete ainda mais o grupo do PIBID com a escola onde este 
trabalho foi desenvolvido. 

Palavras-chave: PIBID. Ação Pedagógica. Aprendizagem. Interdisciplinaridade. Projetos.

Referências

MANGINNI, Ana. Depoimento da professora alfabetizadora do 1ºano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita 
Garibaldi. Ijuí, dezembro de 2016.

PLATONE, Françoise, HARDY Marianne, Ninguém ensina sozinho Porto Alegre: Artmed, 2004.

RONCATA, Sandra. Depoimento da professora do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi. Ijuí, 
dezembro de 2016.

SCHEREN, Luciana. Depoimento da professora do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi. Ijuí, 
dezembro de 2016.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 361SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: 
POSSIBILIDADE DE (RE)PENSAR O ENSINO DE 
CONTEÚDOS ALGÉBRICOS NOS ANOS INICIAIS 

Ieda Maria Giongo1

Márcia Jussara Hepp Rehfeldt2

Elise Cândida Dente3

André Gerstberger4

Karina Taís Krein5

Marli Teresinha Quartieri6

O presente trabalho relata resultados emergentes de ações realizadas e problematizadas com professores de escolas 
da Educação Básica vinculadas ao programa Observatório da Educação intitulado “Estratégias metodológicas visando à 
inovação e reorganização curricular no campo da Educação Matemática do Ensino Fundamental”, que conta com o apoio 
financeiro da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O objetivo do referido programa 
é problematizar e propor estratégias metodológicas com vistas à inovação e reorganização curricular na disciplina de 
Matemática em seis escolas públicas de Educação Básica do Vale do Taquari, RS. Assim, problematiza-se o ensino da 
Matemática por meio de três tendências: Investigação Matemática, Etnomatemática e Modelagem Matemática. 

Este relato de experiência tem por objetivo apresentar resultados de momentos de formação continuada de 
professores, que ocorreu no ambiente das seis escolas parceiras do Observatório da Educação, no qual foi problematizado 
o ensino da álgebra por meio da tendência de investigação matemática. O intuito é socializar os dados referentes aos 
professores dos Anos Iniciais. Ponte, Brocardo e Oliveira (2009, p. 20) expressam que a investigação matemática é 
decorrente de quatro momentos principais:

O primeiro abrange o reconhecimento da situação, a sua exploração preliminar e a formulação de questões. O 
segundo momento refere-se ao processo de formulação de conjecturas. O terceiro inclui a realização de testes 
e o eventual refinamento das conjecturas. E, finalmente, o último diz respeito à argumentação, à demonstração 
e avaliação do trabalho realizado.

As atividades de investigação matemática são questões abertas, isto é, devem proporcionar aos estudantes a 
formulação de distintas estratégias e conjecturas (hipóteses) para a resolução de atividades propostas. Durante as atividades 
investigativas pode ocorrer que todos os educandos cheguem às mesmas conjecturas, mas também pode ocorrer que os 
mesmos tenham conjecturas distintas. Com efeito: 

Trata-se de situações abertas – a questão não está bem definida no início, cabendo a quem investiga um papel 
fundamental na sua definição. E uma vez que os pontos de partida podem não ser exatamente os mesmos, os 
pontos de chegada podem ser diferentes (PONTE, BROCARDO e OLIVEIRA, 2009, p. 23)

Utilizando a metodologia de investigação matemática nos encontros de formação de professores, foram elaboradas 
atividades que enfatizaram as concepções algébricas de Usiskin (1995), apresentadas no quadro 1.
Quadro 1: Concepções resumidas conforme Usiskin 

1 Univates, Doutora em Educação pela Unisinos, igiongo@univates.br.
2 Univates, Doutora em Informática da Educação pela UFRGS, mrehfeld@univates.br.
3 Univates, Mestranda em Ciências Exatas (Univates), bolsista Capes, elisedente@universo.univates.br.
4 Univates, Mestrando em Ciências Exatas (Univates), andre_canelavera@hotmail.com. 
5 Univates, graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo (Univates), karinakrein@gmail.com.
6 Univates, Doutora em Educação pela Unisinos, mtquartieri@univates.br.

mailto:karinakrein@gmail.com
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Concepção da álgebra Uso das variáveis
Aritmética generalizada Generalizadoras de modelos 

(traduzir, generalizar)
Meio de resolver certos problemas Incógnitas, constantes

(resolver, simplificar)
Estudo de relações Argumentos, parâmetros

(relacionar, gráficos)
Estrutura Sinais arbitrários no papel

(manipular, justificar)
Fonte: adaptado de (USISKIN, 1995, p. 20).

A formação de professores ocorreu em quatro encontros em cada uma das seis escolas parceiras do Observatório 
da Educação. Em cada encontro foi problematizada uma das concepções de Usiskin (1995). As atividades investigativas 
foram, inicialmente, resolvidas em pequenos grupos, assim como sugere Ponte, Brocardo e Oliveira (2009). Após a 
resolução das questões, as conjecturas eram apresentadas ao grande grupo e discutiam-se as diferentes respostas. No final, 
era realizada uma discussão sobre a viabilidade das questões para os diferentes níveis de escolaridade.

No quadro 2 são apresentadas algumas atividades realizadas7, bem como a qual das concepções de Usiskin (1995) 
se refere. 
Quadro 2: Concepção da álgebra e atividades realizadas em cada encontro

Concepção Exemplo de atividade realizada

Aritmética generalizada

Resolução de problemas

7 Não são apresentadas todas as atividades realizadas com os professores por falta de espaço. 
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Concepção Exemplo de atividade realizada

Estudo de relações entre 
grandezas

Fonte: dos autores, 2017. 
Participaram dos encontros aproximadamente cem professores, dos quais sessenta ministravam aulas nos Anos 

Iniciais. A maioria dos docentes dos Anos Iniciais comentou que não ensinava álgebra para seus alunos e que tinham 
dificuldades em relação a este conteúdo. Após terem realizado as atividades investigativas propostas pela equipe, ficaram 
surpresos em identificar que, em alguns momentos, ensinavam conteúdos algébricos, mas não sabiam. Segue a fala de 
uma professora: “Eu achei que álgebra era só x e y, trabalhar com aquelas letras, equações. Agora vejo que álgebra é muito 
mais que isto”. Pode-se inferir que os participantes só tinham a visão da terceira e quarta concepção (ver Quadro 1), o que 
pode ser devido a sua formação inicial precária em relação a este conteúdo. Também não tinham conhecimento sobre a 
tendência da investigação matemática e como esta poderia ser utilizada na prática pedagógica. 

Nas primeiras atividades investigativas exploradas os professores dos Anos Iniciais se sentiam muito inseguros na 
resolução, tentavam usar fórmulas e cálculos. Com o passar dos encontros e com a realização das atividades investigativas 
começaram a citar conjecturas e estratégias diferenciadas, sem preocupar-se somente com fórmulas. Salienta-se que 
foram encontradas diversas conjecturas e todas matematicamente aceitáveis, o que corrobora com as ideias de Ponte, 
Brocardo e Oliveira 2009.

Para os professores participantes das formações, as atividades de investigação matemática auxiliaram na compreensão 
de conceitos algébricos e perceberam a relevância do ensino da álgebra desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Os docentes foram unânimes em comentar que as atividades eram produtivas para este nível de ensino e que poderiam 
ser exploradas com os alunos, tendo o cuidado de fazer adaptações, considerando a realidade e o nível da turma de alunos. 

Palavras-chave: Formação continuada. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Concepções algébricas. Investigação 
Matemática.
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CONTRIBUIÇÃO DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DOS 
ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DE UM 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL

Débora Elisa Franck1

Jéssica Fernanda Zarth2

Jilvane Schmitt Göhl3

Victória Rockenbach Chimendes4

Danise Vivian5

INTRODUÇÃO
O presente resumo tem por objetivo compreender quais são as contribuições do PIBID para a formação dos 

acadêmicos do Curso de Pedagogia de um Centro Universitário do Interior do estado do Rio Grande do Sul. Como eixo 
conceitual, explorou-se o tema sobre a formação inicial de professores a partir dos estudos de António Nóvoa (2009) 
e Paulo Freire (2001). Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com a promoção de um estudo de caso em que a 
geração de dados foi realizada através de um questionário com perguntas abertas e fechadas. O questionário foi elaborado 
por meio da ferramenta “Formulários Google” contendo perguntas referentes à importância do PIBID na formação 
do professor. Ele foi encaminhado, via e-mail, a 10 bolsistas do Subprojeto Pedagogia I e II desta referida instituição 
e obteve-se retorno de 9 questionários sob os quais este estudo foi analisado. Salienta-se que, para manter em sigilo a 
identidade dos participantes deste estudo, eles foram identificados como Acadêmicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 

O PIBID NA VIDA ACADÊMICA: DESAFIOS E APRENDIZAGENS
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) oferece bolsas aos alunos de licenciatura com 

o objetivo de aproximar estes estudantes da realidade das salas de aula da rede pública sob a supervisão de professores da 
educação básica e de professores das Instituições de Ensino Superior (BRASIL, s/a). No caso da Instituição de Ensino 
Superior investigada, o PIBID é desenvolvido desde o ano de 2010. A reflexão sobre a formação de professores nas 
Universidades tem conseguido cada vez mais ênfase nas discussões acadêmicas. A cada prática, evidencia-se a importância 
do processo da formação inicial, com o intuito de atuar no contexto escolar, visando às diversidades ali existentes. A 
partir desse contexto, o curso de Pedagogia oportuniza aos acadêmicos discussões a fim de abordar novas reflexões que 
possibilitam mediar a aprendizagem, buscando novos caminhos. Tais bolsistas recebem o apoio do coordenador de área 
do subprojeto, além de um supervisor, este, professor da escola básica.

De acordo com Beneti, Lemos e Oliveira, s/a:

O investimento na formação inicial dos professores possibilita a motivação para a transformação, compreensão e 
comprometimento de um olhar significativo, gerador de ações reais. Temos consciência também que a formação 
continuada é um caminho a ser trilhado, mas com responsabilidade (BENETI, LEMOS e OLIVEIRA, s/a, 
p. 187).

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNIVATES e integrante do PIBID subprojeto Pedagogia desta 
mesma instituição. Contato: debora.franck@universo.univates.br

2 Acadêmica do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNIVATES e integrante do PIBID subprojeto Pedagogia desta 
mesma instituição e monitora na rede particular de ensino. Contato: jfzarth@universo.univates.br.

3 Supervisora do PIBID subprojeto Pedagogia de Centro Universitário UNIVATES e Pedagoga Orientadora Educacional na Rede 
Pública de Ensino. Contato: jilgohl@gmail.com

4 Acadêmica do Curso de Pedagogia do Centro Universitário UNIVATES e integrante do PIBID subprojeto Pedagogia desta 
mesma instituição e monitora na rede particular de ensino. Contato: victoria.chimendes@universo.univates.br

5 Coordenadora do PIBID subprojeto Pedagogia e Professora do Centro Universitário UNIVATES, Lajeado/RS. Pedagoga, mestre 
e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Contato: dvivian@univates.br
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Como ferramenta de pesquisa, foi elaborado um questionário respondido pelo grupo de bolsistas do subprojeto 
Pedagogia I e II da referida Instituição pesquisada, a fim de problematizar e enfatizar a importância do programa no 
processo de formação de professores na vida acadêmica. É notório que as respostas não terão uma única direção, mas se 
acredita que, a partir dessas práticas, proporcionará um maior momento de criação, inspirando a formação de professores.

Para uma ampla compreensão de como auxiliar crianças, jovens e adultos no processo de ensino e de aprendizagem, 
cabe ao acadêmico de licenciatura desfrutar de pesquisas, estudos e reflexões, englobando em seu contexto referências 
conceituais, a fim de trazê-las para a realidade, elaborando, assim, uma narrativa mais responsável. O PIBID enquanto 
política educacional reforça esta prerrogativa e ressalta que uma participação ativa do docente é fundamental neste 
processo, pois somente o docente, diante de estudos teóricos/práticos, pode vir a refletir com um olhar mais profundo.

Análise e discussão dos resultados
As informações obtidas neste estudo foram estruturadas a partir da análise de três diferentes questões encaminhadas 

para as bolsistas do PIBID, subprojeto Pedagogia. As questões encaminhadas foram: a) O que o PIBID significa para 
você?; b) Que mudanças você observou em si mesmo a partir do ingresso no PIBID?, e c) Cite alguma(s) prática(s) que o 
PIBID lhe proporcionou e que o ajudaram a refletir sobre o que é ser professor. Com base nas respostas dos questionários 
elaborou-se três colocações centrais em relação às contribuições que o Pibid proporciona aos acadêmicos do curso de 
Pedagogia. 

Nas respostas muito foi enfatizado que o Pibid é uma forma de integração entre alunos e professores no âmbito 
escolar, durante a formação acadêmica. Esta integração mencionada reflete no auxílio para um crescimento tanto pessoal 
quanto profissional dos futuros professores. Com relação a isso, as acadêmicas 5 e 6 relataram que:

Significa novas oportunidades de tornar-me uma professora que conheça a funcionalidade dentro de uma sala de aula e 
que tenha alternativa/métodos variados para trabalhar com alunos de diferentes faixas etárias (Acadêmica 5).

O PIBID me ajudou muito no meu crescer como professora, consegui ficar menos desinibida durante as práticas, adquiri e 
ainda adquiro experiências para os estágios da faculdade e vejo que me expresso com mais facilidade. O programa ajuda 
a relacionar a teoria com a prática, o que é necessário para nossa formação como professor (Acadêmica 6).

Segundo Nóvoa (2009),

Valorizar o trabalho em equipe e o exercício colectivo da profissão, reforçando a importância dos projectos 
educativos de escola;
Dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando essa capacidade de 
relação e de comunicação que define o tacto pedagógico.
Passar para «dentro» da profissão, baseando-se na aquisição de uma cultura profissional e concedendo aos 
professores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens (NÓVOA, 2009. p. 1).

A segunda constatação é a de que os acadêmicos passam a ter um olhar e uma escuta mais atenta em suas práticas, 
proporcionando diversas possibilidades de intervenções com os estudantes, como comenta a acadêmica 1:

Passei a ter um olhar e uma escuta mais atenta para com os alunos, que nem sempre o que propomos eles irão gostar e 
desta forma pensar em diferentes possibilidades. Que nem tudo que aprendemos na teoria, possa ser contemplado na 
prática (Acadêmica 1).

É de extrema importância que o professor em seu cotidiano da sala de aula assuma a postura de ter um olhar atento 
e reflexivo, pois, diante disso, estabelecem-se relações entre os sujeitos, pensando em novas possibilidades de construções 
entre os alunos e professor/alunos. Segundo Freire (2001), “não existe ensinar sem aprender[...]. [...]ensinar e aprender 
se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende” (FREIRE, 2001. p.259), ou seja, o professor, independente 
de formado ou em formação, ao mesmo tempo em que ensina, está aprendendo juntamente com alunos e colegas da 
profissão. 
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Ainda, é possível analisar que o programa oportuniza um crescimento pessoal, em que o acadêmico percebe uma 
melhora em sua escrita e em sua dicção, como veremos a seguir com o relato da Acadêmica 6:

As intervenções realizadas em sala de aula através do Pibid me proporcionaram um amadurecimento intelectual, 
relações interpessoais e sem dúvida um amadurecimento na docência em sala de aula (Acadêmica 6).

Percebeu-se que o professor em si está em constante processo de construção de saberes, aprimorando-se cada 
vez mais, priorizando sempre uma educação de qualidade, a fim de atender a uma determinada demanda. Práticas 
diferenciadas se abrem e possibilitam o inusitado. Constatou-se, com isso, que, com o passar do tempo dos bolsistas no 
PIBID, essa aproximação possibilitou a promoção e envolvimento destes bolsistas com pesquisas, estudos e planejamentos 
diferenciados. A acadêmica 3 relata neste sentido:

Durante estes três anos de PIBID várias foram as práticas que me fizeram refletir sobre o nosso papel de professor. 
Tanto que o professor está em constante aprendizagem, seja em formações ou dentro da sala de aula com a turma. As 
participações diretamente com práticas, reformular espaços, leituras fazem pensar sobre o que o professor precisa para ter 
apoio e segurança dentro de sala de aula (Acadêmica 3).

Os acadêmicos ressaltaram a importância da participação em seminários, oficinas e palestras voltadas à formação, 
permitindo aos estudantes das licenciaturas uma reflexão acerca de problematizações das práticas e da docência na 
contemporaneidade.

As intervenções em sala de aula me proporcionaram momentos únicos, dentre os quais destaco a relação do “eu” pibidiano 
com a vida escolar. Sem dúvida o que me marcou foram as intervenções práticas em sala de aula sobre a leitura e escrita 
na qual pude perceber o quanto o professor deve se dedicar e o quanto é gratificante o momento em que a criança começa 
a decifrar as primeiras sílabas. (Acadêmica 9).

A partir das colocações acima, é possível problematizar que o programa auxiliou as bolsistas com teorias e práticas 
no sentido de perceber as contribuições, a partir da fundamentação de projetos de estudos, pesquisas voltadas à formação 
inicial de professores para a Educação Básica. 

Com o intuito de abranger a importância do programa PIBID, é notório perceber grandes contribuições na 
formação do profissional da educação, visto que enfatiza não somente na vida profissional do indivíduo, mas no 
pessoalmente também, porque proporciona melhorias na qualidade de explanação de assuntos importantes no processo 
de ensino.

Palavras-chave: PIBID. Formação inicial de Professores. Prática docente.
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¿TRAGEDIA O DRAMA EN LA CASA DE BERNARDA 
ALBA?: APRENDIZAJES A PARTIR DEL ESTUDIO DE LA 

OBRA DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Pâmela Lopes Vicari1

Viviane Sbruzzi2

Flávia Zanatta3

A lo largo del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, es necesario conocer, además de sus elementos 
lingüísticos y de reglas puntuales, la influencia que la cultura de los países que la hablan tiene sobre la lengua. Así, es 
fundamental que los futuros profesores de lengua extranjera tengan oportunidades de estudiar no solo la lengua, sino 
también la(s) cultura(s) asociada(s) a ella. 

En el caso del español, la diversidad lingüística y la riqueza cultural es inmensa, y la formación del que estudia esa 
lengua debe contemplar momentos de contacto con las más diversas manifestaciones culturales, como cine, literatura, 
música, entre tantas otras. Para los futuros docentes, ese contacto amplía los conocimientos lingüísticos y también propicia 
la creación de propuestas pedagógicas que involucren el componente cultural en las clases que impartirán cuando actúen 
profesionalmente (cf. ESTÉVEZ COTO, 2006, HIPOGROSSO; ORLANDO, 2002 y MORENO, 2000).

En esta comunicación, tenemos como objetivo a) relatar nuestra experiencia de aprendizaje de lengua y cultura 
española a partir del estudio de la obra La casa de Bernarda Alba y de la aplicación de conceptos de la teoría de la literatura 
para analizarla, y b) presentar los resultados del estudio realizado. La propuesta fue lanzada en la asignatura de Lengua 
Española VIII y parte de su desarrollo ocurrió también en el ámbito del Subproyecto Español del PIBID UNIVATES, 
en los momentos de estudio y discusión sobre los posibles usos del texto literario y de otros productos culturales en las 
clases de lengua española en la enseñanza básica.

Para realizar nuestro trabajo, partimos de la lectura del libro La casa de Bernarda Alba, y a continuación hicimos 
una búsqueda en diversos artículos a fin de conocer las características del teatro y de la tragedia griega, para identificar 
cual es el género de la obra lorquiana, visto que aún se discute sobre eso. La elección de la obra La casa de Bernarda Alba 
se debe al hecho de que su autor, Federico García Lorca, fue el poeta y dramaturgo de mayor influencia y popularidad de 
la literatura española del siglo XX. 

Lorca escribió, en tres actos, la tragedia de una familia, sumisa a costumbres de una época y de una madre capaz de 
hacer de todo a fin de mantener la buena costumbre y el buen nombre de su familia. Después de la muerte de su marido, 
Antonio María Benavides, Bernarda Alba somete sus cinco hijas a un total enclaustramiento de ocho años. Angustias es 
la hija mayor de 39 años y como costumbre de la época podía recibir en la ventana su novio, Pepe el Romano, casi veinte 
años más joven que ella y enamorado por su hermana menor de 20 años, Adela. Magdalena tenía 30 años, Amelia, 27 
años y Martirio, 24 años. Angustias, por ser hija del primer marido de Bernarda es la única rica de la casa y es por eso que 
Pepe viene a casarse. Adela, desobedeciendo la madre y las costumbres, seduce el novio de su hermana, causando al final 
de la obra una verdadera tragedia a la familia Alba.

Gracias a la naturaleza de esa trama, tuvimos la idea de analizarla buscando identificar si ella se asemeja más a una 
tragedia o a un drama. Para los griegos, la tragedia era lo más noble de los géneros literarios, y presentaba como principal 
característica el terror y la piedad que despertaba en el público. Sus objetivos eran mostrar los hechos y el poder que 
tienen los dioses y el destino sobre los hombres, como una forma de construir la moral y crear un modelo de cosas que 
no se debe luchar contra, puesto que hace parte del destino que está trazado. Otro género muy popular en el teatro es el 
drama, que es distinto de la tragedia porque el héroe es el señor de su destino, y los personajes pueden, a través de sus 
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3 Orientadora. Mestre en Estudios del Lenguaje, Centro Universitário UNIVATES, flavia.zanatta@univates.br
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acciones, cambiar el desenlace de de los hechos. Además de eso, el drama es representado en un tono más coloquial, con 
la interposición de episodios cómicos con escenas serias.

Muchos estudiosos de Lorca clasifican la obra como un drama, llamándola de “el drama de las mujeres en un 
poblado de España”. Según estos autores, las mujeres que vivían en la casa de los Alba estaban a merced de una fuerza 
superior y Adela fue capaz de cambiar su destino cuando se rebeló contra su madre, causando así un drama. Según ellos, 
la historia debería desarrollarse con el matrimonio de Angustias con Pepe el Romano y con el luto de las otras hermanas.

Sin embargo, La casa de Bernarda Alba muestra claramente aspectos de la tragedia: cinco mujeres confinadas en 
una casa a merced de una fuerza muy superior a ellas, el libre arbitrio. Así como los humanos están en la tragedia griega 
a merced de los dioses y semidioses, el libre arbitrio está para las mujeres que viven en la casa de los Alba. Sobre eso, 
Lombardi (1995, p. 108) dice: 

la tragedia griega, en su origen, estuvo muy vinculada a la religión. La presencia de los dioses está detrás de la 
vida de cada individuo, un destino que proviene de la voluntad divina. La desobediencia, la injuria, la rebeldía, 
provocan la ira de los dioses, y muchas de las tragedias griegas son el relato de la venganza divina y de las luchas 
del hombre por cambiar su destino. 

Según Aristóteles, la tragedia griega debe seguir a tres condiciones: poseer personajes de elevada condición 
financiera, ser contada en un lenguaje culto y digno y, la más importante, tener un final triste con la destrucción o la 
locura de uno o varios personajes sacrificados por su orgullo al intentar rebelarse contra las fuerzas del destino o por 
intentar igualarse a los dioses.

Por lo tanto, la fuerza del destino es el marco más significante de las tragedias griegas y es también lo que apasiona 
Lorca. Concluimos con nuestro estudio que la obra lorquiana La casa de Bernarda Alba es un texto que pertenece al 
género tragedia, pues presenta todos los aspectos que una obra necesita para serlo: un final triste, un lenguaje culto y un 
destino trazado por una fuerza superior e inviolable.

Lorca en su libro abarca también muchas otras cuestiones que se puede pensar y discutir. Es un libro excepcional, 
que nos hace pensar sobre el papel de la mujer, la sociedad, las diferencias que existían y que existen hasta hoy. Además 
de todas esas reflexiones y conclusiones, el estudio de la obra de Lorca nos generó un conocimiento grandioso no sólo 
del estilo de vida de un poblado español, sino también de las costumbres de la época de su escritura, que dejaron rastros 
a toda una generación.

Palabras-clave: Aprendizaje de la lengua española. Literatura española. Texto literario en las clases de ELE. 
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SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR DO ENSINO MÉDIO 
DO PIBID/UNIVATES: UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO 

DE BOLSISTAS ID

Giovana Schamm Cenzi1

Nara Regina Scheibler2

Cristiane Antonia Hauschild3

Jane Herber4

Adriana Magedanz5

O presente trabalho aborda uma reflexão acerca das percepções de duas supervisoras do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID do Centro Universitário UNIVATES, vinculado à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, em relação à formação docente de alguns bolsistas de “Iniciação 
à Docência” (ID) que integraram a primeira turma do subprojeto “Interdisciplinar Ensino Médio” (IEM). O relato é 
baseado na experiência vivenciada ao longo dos últimos três anos e tem como cenário uma escola da rede pública estadual 
da Educação Básica, situada no município de Lajeado/RS, parceira do PIBID/Univates. O subprojeto IEM atua na 
referida escola desde o início de 2014, nas turmas de Ensino Médio, no turno da tarde, planejando e desenvolvendo 
projetos interdisciplinares a partir de metodologias diferenciadas. Além disso, observam aulas, participam de reuniões 
pedagógicas, auxiliam na organização do espaço escolar e realizam leituras que embasam a prática docente.

Num breve histórico, é importante assinalar que o subprojeto iniciou com dez bolsistas das seguintes licenciaturas: 
Letras, História, Ciências Exatas e Educação Física. Ao serem questionados sobre o porquê da escolha pelo IEM, muitos 
relatavam que a mesma se deu pelo desejo de conhecer a proposta e de experimentar uma nova maneira de conectar os 
saberes em sala de aula. Percebia-se neste grupo inicial uma vontade muito intensa de ler e conhecer a teoria que sustenta 
a interdisciplinaridade para, posteriormente, nas intervenções em sala de aula, estarem munidos de conhecimento teórico 
interdisciplinar para a elaboração de planejamentos e, portanto, respaldados ao propor atividades didático-pedagógicas 
inovadoras. Deste grupo inicial, somente uma bolsista permanece ainda no subprojeto. Dos demais, sete deixaram o 
IEM e o Programa porque concluíram a graduação e, destes, todos estão atuando como docentes em diversas instituições 
de ensino da região do Vale do Taquari. Os outros dois, após dois anos de caminhada no IEM, migraram para outros 
subprojetos do PIBID/Univates em função de oportunidades de trabalho em escolas da região.

O trabalho realizado por esse grupo de bolsistas iniciantes no IEM sempre foi elogiado pelos docentes da escola 
parceira, pois as práticas desenvolvidas propunham metodologias diferenciadas que despertavam o interesse dos alunos 
para a aprendizagem. Estas práticas realizadas em sala de aula, desde os primeiros encontros, sempre eram seguidas de 
reflexões, no formato de “rodas de conversa”, que objetivavam o aperfeiçoamento do fazer pedagógico. Para Nóvoa (1992, 
p.28):

A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E 
por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de investigação, diretamente 
articulados com as práticas educativas.

No decorrer desta caminhada, os bolsistas ID constantemente relatavam informalmente que a experiência de 
ser pibidiano contribuía de forma determinante para uma boa formação docente. A partir destas memórias, buscou-se 
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protocolar tal constatação, registrando formalmente o relato de uma bolsista ID egressa que atualmente, além de atuar 
como professora em duas escolas da rede estadual de ensino, é supervisora de um dos subprojetos do PIBID/Univates. 
São palavras dela:

Hoje, em sala de aula, me sinto segura em trabalhar com os alunos e propor atividades diferentes. Com certeza, 
a passagem pelo Pibid me constituiu a professora que hoje sou e que não tem medo de ousar e sair da zona de 
conforto. Como supervisora do Pibid, incentivo meus bolsistas a permanecer no programa e criar algo novo, 
sem medo, porque é através da prática e das reflexões feitas no grupo que fortalecemos nossa prática pedagógica, 
unindo o que aprendemos no ensino superior com os desafios da escola (BOLSISTA ID EGRESSA PIBID/
UNIVATES, 2017).

O relato desta egressa reafirma o que Hauschild, Herber e Konrath (2013), Coordenadores Institucional do PIBID/
Univates, acreditam sobre a contribuição do Programa na formação docente:

Neste contexto, é a inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação que promove 
a integração entre educação superior e educação básica, visando a proporcionar aos futuros professores, 
além de participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar, a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem (HAUSCHILD, 
HERBER, KONRATH, 2013).

Para a outra bolsista ID já citada inicialmente, que acompanhou a caminhada do IEM desde o início e que está 
prestes a concluir o seu curso de graduação, o PIBID/Univates foi um diferencial, abrindo portas para a sua atuação 
profissional. Segundo ela:

O fato de ter sido bolsista do PIBID/Univates ajudou no meu ingresso na escola, pois tive a indicação de ter 
desenvolvido um trabalho diferenciado durante a minha atuação enquanto pibidiana. Além disso, também 
me tornou uma aluna mais comprometida e crítica em relação a minha formação. Hoje ainda sou pibidiana 
e já estou na escola atuando com meus alunos e procuro sempre por em prática as experiências que tive no 
Programa e que me fazem refletir constantemente sobre a minha atuação (BOLSISTA ID PIBID/UNIVATES, 
FORMANDA, 2017).

Nóvoa (2009) reforça esta importância da iniciação à docência quando escreve: “O meu ensaio constrói-se em 
torno de um argumento muito simples: a necessidade de uma formação de professores construída dentro da profissão”. 
A ideia está explícita nos depoimentos, essencialmente nas passagens associando PIBID e formação de um professor que 
busca a inovação pedagógica a partir da reflexão sobre sua prática.

Por fim, é importante ressaltar que durante a passagem pelos subprojetos do PIBID, os bolsistas ID são reconhecidos 
pela sua postura e pelo trabalho que desenvolvem nas escolas parceiras, e isso pode contribuir para a indicação de boas 
vagas de trabalho em futuro próximo. A possibilidade da atuação em sala de aula durante a licenciatura permite aos 
bolsistas uma reflexão crítica em relação a sua própria formação acadêmica. O embasamento teórico para antes da prática 
e a prática como confirmação das teorias estudadas constituem-se de uma riquíssima dualidade para a formação do 
professor. Além disso, o desejo e a vontade por empoderar-se do novo, estímulos constantemente avivados pelo PIBID, 
também permitem o enfrentamento de desafios para que se alcance uma trajetória de sucesso. A partir do exposto, 
percebe-se a necessidade de avançar em pesquisas de avaliação do Programa e de acompanhamento dos egressos.

Palavras-chave: Pibid. Interdisciplinaridade. Formação docente. Reflexão.
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VIVÊNCIAS DAS BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA DO SUBPROJETO LETRAS ESPANHOL DO 

PIBID UNIVATES

Flávia Zanatta1
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da UNIVATES (PIBID UNIVATES), fomentado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, conta com o Subprojeto Letras Espanhol 
desde 2014. Este tem por objetivo inserir as bolsistas de iniciação à docência (bolsistas ID), acadêmicas do curso de Letras 
Português-Espanhol, no cotidiano escolar a fim de que tenham um estreito contato com o ensino da língua espanhola na 
Educação Básica e, a partir disso, adquiram experiência com a docência, além de outras habilidades inerentes à profissão. 
Para tal, busca-se desenvolver atividades orientadas e planejadas com a ajuda da coordenadora de área e da professora 
supervisora que promovam o ensino da língua espanhola nas escolas e turmas nas quais o subprojeto atua. 

A atuação das bolsistas envolve a produção de variados materiais – jogos de fixação, murais temáticos, sequências 
didáticas, materiais didático-pedagógicos – e orientação/auxílio aos alunos durante as aulas. Ademais, o subprojeto 
promove reflexões e discussões sobre o ensino da língua espanhola por meio de rodas de formação frequentes, que 
consistem em estudos e apresentações de referenciais teóricos selecionados pela coordenadora para dar sustentação ao 
trabalho a ser desenvolvido na escola parceira e para qualificar a formação docente das acadêmicas do curso de Letras 
da UNIVATES, bolsistas do referido subprojeto. Essa postura está alicerçada nas considerações de Nóvoa (1992, p. 28), 
para quem

a formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E 
por uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de investigação, diretamente 
articulados com as práticas educativas.

Atuando como coordenadora do subprojeto Letras Espanhol desde julho de 2015, participei de inúmeras 
experiências que, sem dúvida, contribuíram para a formação de todos os envolvidos, desde a coordenação até os estudantes 
das escolas parceiras. Ao longo de um ano e meio de atividades, deparamo-nos com diversas situações desafiadoras, as quais 
nos levaram a criar planejamentos que se adequassem aos contextos em que atuamos e às necessidades dos estudantes. 
Nosso objetivo neste trabalho é relatar as experiências vividas pelas integrantes do Subprojeto Letras Espanhol de julho 
de 2015 a dezembro de 2016.

No período de dezoito meses tivemos a experiência de atuar em duas escolas muito diferentes, uma localizada 
no centro da cidade de Lajeado e outra em uma cidade distante cerca de 20 km de Lajeado. Esses diferentes espaços 
contavam com diferentes públicos e, portanto, tivemos que nos adequar, buscando a melhor forma de desenvolver um 
trabalho diferenciado. 

Ao longo do ano de 2016, especificamente, ocupamo-nos com a criação de planos de aula e atividades que nos 
permitissem não apenas aplicá-los na escola parceira, mas também fazer inserções em outros espaços escolares, tendo 
em vista demandas de escolas nas quais atuava ou havia atuado nossa supervisora. Tais atividades consistiram em partir 
de leitura de bibliografia sobre materiais autênticos e, com base nelas, propor atividades pautadas no uso de músicas, 
filmes e outros tipos de materiais em língua espanhola. O intuito ao escolhermos essa classe de fonte para elaboração de 
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atividades foi aproveitar ao máximo todas as possibilidades desses materiais, os quais representam grandes ganhos em 
termos de aprendizagem.

Sendo assim, as bolsistas elaboraram planejamentos baseados em músicas, filmes, textos literários e vídeos, todos 
pensados para inserções pontuais nas atividades escolares. No primeiro semestre de 2016, as bolsistas criaram planos de 
aula a partir de músicas, desenvolveram jogos pedagógicos e elaboraram sequências didáticas a partir do filme “El secreto 
de sus ojos”. Dada a natureza das produções, julgamos ser viável fazer inserções em outras escolas, além da instituição 
parceira, o que de fato aconteceu.

Ainda que tenha havido alguns empecilhos durante o primeiro semestre, não encontramos dificuldades na aplicação 
das atividades propostas. Tendo em vista que as turmas eram pequenas e os alunos participativos e bem receptivos, tudo 
o que foi proposto foi satisfatoriamente desenvolvido. Também facilitou nossa atuação o fato de as escolas oferecerem 
condições e materiais necessários para a aplicação das atividades. Portanto, a despeito das dificuldades enfrentadas 
para podermos pôr em prática as atividades planejadas, alcançamos os objetivos estipulados e constatamos crescimento 
crítico e participativo no grupo discente. Isso porque houve grande troca de informações e conhecimento entre todos os 
envolvidos nas inserções feitas pelas bolsistas ID. Os alunos ficaram entusiasmados com as diferentes formas de trabalhar 
conteúdos de língua espanhola e elogiaram as metodologias diferenciadas que o PIBID adota. 

No geral, houve boa receptividade, por parte dos alunos, das propostas desenvolvidas nas escolas pelas bolsistas, 
e ficamos muito satisfeitas ao percebermos que houve um grande interesse pela língua espanhola, sobretudo após 
apresentações feitas por bolsistas naturais da Colômbia e da Argentina sobre seus países de origem. Isso porque, além 
de conhecerem mais sobre esses países, os estudantes ficaram sabendo sobre as possibilidades de realizar intercâmbio 
estudantil, e isso contribuiu para perceberem que o conhecimento de uma língua estrangeira é fundamental para quem 
deseja aproveitar as oportunidades que lhes podem surgir.

É claro que nem todas as atividades propostas atingiram o resultado esperado. Algumas tiveram que ser modificadas 
para que pudessem alcançar os objetivos pretendidos, mas isso gerou um grande aprendizado no processo de formação, 
afinal, as frustrações pelas atividades que não saíram como planejadas fazem parte da docência e do aprendizado e 
conduzem a repensar a prática e adaptá-la para obter bons resultados. Com isso, à medida que o tempo passa, as bolsistas 
ID evidenciam maior entendimento de questões relacionadas à sala de aula, o que reflete nas suas ponderações acerca das 
experiências angariadas no cotidiano escolar. Essa reflexão sobre a prática é parte fundamental do fazer docente, posto 
que 

a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e 
o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão 
sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...] A prática docente 
crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer (FREIRE, 2001, p. 42-43).

É evidente, portanto, que o PIBID representa reais ganhos em termos de vivências escolares, experiências pedagógicas 
e capacidade de lidar com situações as mais variadas. Essa estreita relação entre academia e escola é extremamente salutar 
e tem se mostrado muito eficaz na discussão de ações efetivas em educação, na reflexão sobre a prática pedagógica e no 
seu aprimoramento. E é isso que, de acordo com Alarcão (2003, p. 41), leva à constituição do professor reflexivo: 

[...] a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que 
caracteriza o ser humano criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores. É 
central, nesta conceptualização, a noção do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas 
vezes incertas e imprevistas, actua de forma inteligente e flexível, situada e reactiva.

Baseado no tripé ação-reflexão-ação, o Subprojeto Letras Espanhol do PIBID UNIVATES tem funcionado 
muito bem e gerado resultados excelentes.

Palavras-chave: PIBID UNIVATES. Subprojeto Letras Espanhol. Formação docente.
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AMPLIANDO O OLHAR: VIVÊNCIAS DO PIBID

Jilvane Schmitt Göhl1

Danise Vivian2 
Cristiane Antonia Hauschild3

Jane Herber4

As políticas públicas buscam, cada vez mais, aproximar os cursos de formação de professores de Instituições de 
Ensino Superior às escolas de Educação Básica, visando qualificar e melhor preparar os futuros docentes. Dessa forma, 
auxiliam a formação inicial e a construção de uma identidade profissional.

O presente resumo tem por objetivo relatar a função do professor supervisor e a sua contribuição para a formação 
dos acadêmicos do Curso de Pedagogia que participam do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID, em uma Instituição de Ensino Superior (IES) localizada no interior do Rio Grande do Sul/RS, bem como trazer 
as suas impressões e vivências como professora supervisora do PIBID. Para dar suporte teórico ao que aqui se relata, 
estudaram-se autores como Freire (2003), Nóvoa (2003). 

Pensando em contribuir com a formação no Ensino Superior, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), em parceria com as IES, desenvolveu um programa para dar conta das diferentes e mais 
diversas áreas do ensino e das mudanças sociais e culturais que vivemos, desde o século XX (PACTO, 2012). Surge, assim, 
o PIBID, que tem como base legal a Lei nº 9.394/1996, a Lei nº 12.796/2013 e o Decreto nº 7.219/2010 e a Portaria 
Capes nº 96, de 18 de julho de 2013. Na IES estudada, o programa iniciou sua trajetória em setembro de 2010.

O Programa tem por finalidade estimular a iniciação à docência, buscando parceria com escolas públicas, nas 
quais professores profissionais atuariam como coformadores destes futuros docentes, contribuindo com a valorização do 
magistério, bem como inserindo os licenciados no cotidiano das escolas. Além disso, o PIBID busca estreitar a relação 
teoria e prática, necessária à formação docente. 

Nóvoa (2003, p. 5) destaca:

A Universidade tem um papel importante a desempenhar na formação de professores. Por razões de prestígio, 
de sustentação científica, de produção cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na escola, 
através da experiência e da reflexão sobre a experiência. 

Neste contexto, o papel do professor supervisor é de desafiar e questionar, objetivando que os bolsistas percebam 
os múltiplos desafios que a escola apresenta, construindo práticas que motivem e despertem a criatividade no processo de 
ensino e de aprendizagem. Para Nóvoa (2003, p. 4), este é o caminho:

Programas de formação de professores centrados na escola deveriam ter como ponto de referência este período 
inicial, este momento de transição de “aluno-mestre” para “professor principiante”. Sublinho, por isso, a 
importância de uma FORMAÇÃO-ACOMPANHAMENTO nos primeiros anos de exercício profissional.

O professor supervisor é o elo entre o bolsista e a escola, inserindo-o na cultura escolar, orientando na construção 
de saberes e peculiaridades necessárias ao trabalho docente. Como coformadores, é necessário orientar o grupo para 
observação e análise de como “pensa” a Escola. Permitir que conheçam e estudem o Plano Político Pedagógico da escola, 
bem como leituras complementares que corroborem este saber, no qual flui o pensar do corpo docente e discente assim 
como o desejo da comunidade escolar. É importante, também, para estes estudantes, analisar o Regimento Escolar, 

1 Centro Universitário UNIVATES. Supervisora do subprojeto Pedagogia do PIBID/Univates. CAPES. jilgohl@gmail.com
2 Centro Universitário UNIVATES. Coordenadora do subprojeto Pedagogia PIBID/Univates. Doutora em Educação UFRGS. 

CAPES. dvivian@univates.br
3 Centro Universitário UNIVATES. Coordenadora Institucional do PIBID. CAPES. crishauschild@univates.br
4 Centro Universitário UNIVATES. Coordenadora de Área de Gestão de Processos Educacionais. CAPES. jane.herber@univates.br
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documento fundamental da escola, que mostra os diferentes papéis desempenhados no interior das instituições de ensino. 
Somente obtendo este conhecimento é possível observar, analisar e comparar o que se vivencia na escola.

Segundo Freire (2003, p. 10): 

Só podemos olhar o outro e sua história, se tivermos conosco uma abertura de aprendizes que se observam (se 
estudam) em sua própria história. Neste sentido a ação de olhar é um ato de estudar a si próprio, a realidade, o 
grupo à luz da teoria que nos inspira. Pois, sempre “só vejo o que sei” ( Jean Piaget). Na ação de nos perguntarmos 
sobre o que vemos é que rompemos com as insuficiências desse saber, e assim, podemos voltar à teoria para 
ampliar nosso pensamento e nosso olhar.

Pois é assim que se percebem os bolsistas PIBIDianos, com um olhar estudioso, curioso, questionador e pesquisador; 
em busca de alimento para suas aprendizagens, dando significado à experimentação; elaborando planejamentos que 
visam à construção do conhecimento de forma criativa e inovadora; desenvolvendo projetos que favoreçam a caminhada 
acadêmica do bolsista nesta sua formação inicial; aliando a teoria com a prática. E, diante dos múltiplos desafios, há 
a intenção de torná-lo pesquisador e questionador das próprias práticas, pois, segundo Freire (2003), ensinar exige 
pesquisa, o que é fundamental para a formação do professor:

Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago 
e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 2003, p.29).

Ser supervisor é ter sob o seu olhar jovens bolsistas com vontade de experimentar. Estar no PIBID é uma 
experiência que enriquece o ser de um coformador. Desde 2014, tem-se como tarefa supervisionar um grupo de bolsistas 
do subprojeto Pedagogia. Dentre as diversas tarefas ou deveres, das quais tem-se ciência, conforme o Regimento do 
PIBID, a que mais se destaca é o acompanhamento das produções criativas na busca por atividades que desenvolvam 
diferentes conhecimentos e saberes dos alunos da escola parceira, bem como o crescimento dos próprios bolsistas na 
investigação, na intervenção e na busca por respostas às perguntas que surgem durante a construção dos planejamentos e 
após a sua aplicação, na intervenção com o aluno. 

É na ação-reflexão-ação que nos apoderamos e nos tornamos sujeitos do conhecimento necessário para construir a 
identidade profissional. Conforme Nóvoa (2003), a formação do professor precisa ser baseada, centrada na reflexão sobre 
as práticas. A cada prática, evidencia-se a importância do processo de formação inicial, que ajuda a relacionar a teoria com 
a prática, que é necessária para a formação desse sujeito professor. 

Na escola parceira, o bolsista passa a ter convivência com professores e alunos. Além disso, observa os espaços, 
conhece a rotina, estabelece os primeiros contatos com as crianças. Por meio de conversa informal com os professores 
dos anos iniciais se definem as habilidades que serão desenvolvidas. As observações são registradas e compartilhadas 
no grupo e, sempre que necessário, retomadas. Assim o bolsista, ao construir o planejamento, pensa em atividades/
estratégias diferenciadas, curiosas e atrativas, que atendam ao perfil do grupo de trabalho, que envolvam as crianças que 
carinhosamente chamam os bolsistas de “Pibis”, esperando novamente que chegue logo o dia em que terão a experiência 
da troca de novas aprendizagens. Para a escola, o Pibid traz novas ideias, possibilidade de troca de saberes, em que o 
professor/docente divide sua experiência e paixão pelo que faz com quem está só começando. 

As inúmeras imagens e vídeos registrados não expressam o sentimento, a alegria, euforia das crianças pelo trabalho 
realizado. Fica na memória cada sorriso, fala e o brilho no olhar ao receberem as “Pibis”, sendo muito mais do que a 
oportunidade de relacionar a teoria com a prática tão necessária para a formação do sujeito professor, mas o vínculo 
afetivo que aí se estabelece, forte aliado da aprendizagem. 

Destaco, a seguir, algumas experiências pedagógicas realizadas e publicadas, sendo elas: 1. Jogos de lógica e os 
processos de ensino e aprendizagem: expectativas, desafios, integrações e amizades!; 2. “Esperamos o melhor para as 
crianças” – O olhar dos professores sobre o espaço escolar; e 3. Um Ano Especial – Literatura Infantil, 

As boas práticas desenvolvidas são registradas, discutidas, refletidas com suporte teórico. Todo este trabalho vem 
rendendo muitas leituras e outras tantas ideias. Também levam o bolsista a sonhar e buscar dividir os seus conhecimentos 
e aprendizagens com diferentes públicos.
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Conclui-se que os momentos como supervisora do PIBID são de muita construção e aprendizagem, de construção 
de vínculos e fortes laços afetivos e enriquecidos a cada encontro. Todo trabalho desenvolvido busca articular a teoria e a 
prática, proporcionando o olhar reflexivo sobre a prática docente e a contínua formação. 

Palavras-chave: Formação. PIBID. Professor Supervisor do PIBID.
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NOSSA LÍNGUA NÃO PODE SER UMA BARREIRA: O 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO LÍNGUA 

ADICIONAL PARA IMIGRANTES DA REGIÃO DO VALE 
DO TAQUARI

Magali Beatriz Baierle1

Juliana Thiesen Fuchs2

Grasiela Kieling Bublitz3

Desde 2012, com a chegada dos primeiros imigrantes haitianos à região, a Univates tem se preocupado e dado 
importância a questões relacionadas à imigração no Vale do Taquari. Tendo em vista que o principal obstáculo para a 
inserção e integração desses estrangeiros na comunidade lajeadense é a Língua Portuguesa, a Univates, como instituição 
de ensino superior, disponibilizou-se para auxiliar esses imigrantes.

Desse modo, em 2015, através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (PROPEX), criou-se o 
projeto de extensão “Ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa como língua adicional: investigação, formação e 
ensino” vinculado ao curso de Letras e com o objetivo de formar acadêmicos da Univates para atuar ministrando aulas de 
Português como língua adicional (PLA) para imigrantes haitianos que residiam em Lajeado/RS.

Em 2016, esse e outros projetos de extensão juntaram-se para formar o Projeto de Extensão Veredas da Linguagem, 
que se constitui como uma parceria entre os cursos de Letras, Pedagogia, Educação Física, Psicologia, Medicina e Design, 
com o intuito de formar acadêmicos com uma visão interdisciplinar e dialógica da linguagem, à luz das teorias linguísticas 
apresentadas pelo autor Mikhail Bakhtin, que fundamentam o projeto.

Um dos seis eixos que constituem o projeto é o eixo Linguagem e ensino, que tem por objetivo continuar o 
caminho já traçado, bem como oportunizar aulas e oficinas de Língua Portuguesa como língua adicional para imigrantes, 
promover a formação de docentes (acadêmicos e diplomados) para ministrarem aulas PLA e investigar metodologias e 
fundamentos teóricos que subsidiem a definição e a produção de tarefas a serem utilizadas nas aulas e oficinas destinadas 
aos imigrantes.

Nesse sentido, no eixo Linguagem e Ensino foi assumida uma abordagem intercultural (FERRAZ, 2012) com 
o intuito não só de ensinar a Língua Portuguesa por meio de gramática e atividades que priorizam a forma da língua, 
mas também de construir uma aprendizagem significativa para os alunos, priorizando o uso da língua em situações de 
interação e fazendo que com estes vejam sentido naquilo que aprendem, sentindo-se acolhidos na nossa cultura. Ao 
encontro dessa abordagem, vinculam-se as metodologias propostas por Schlatter e Garcez (2009).

Assim, essa concepção está amplamente ligada a um processo interacional, que entende a língua como um lugar 
de ação social, pautado pelo letramento (SOARES, 2003), pelas identidades (SIGNORINI, 2009) e pela atuação do 
cidadão no mundo em que vive (CAVALCANTI, 2009). 

No decorrer de 2016, o eixo Linguagem e Ensino promoveu 18 encontros do II Fórum de formação de professores de 
língua portuguesa como língua adicional, nos quais foram debatidas e estudadas teorias sobre o ensino de PLA, bem como 
foram planejadas atividades diferenciadas, baseadas na realidade dos alunos visando integrá-los social e culturalmente na 
comunidade em que estão inseridos.

Além disso, foram realizados cerca de 50 encontros nos quais foram ministradas aulas de Língua Portuguesa para 
imigrantes da região. No decorrer dos encontros, participaram das aulas mais de 60 estrangeiros, entre eles haitianos, 
senegaleses, um colombiano e um alemão. 

1 Univates, Letras, magalibeatriz@outlook.com
2 Univates, Letras, jtfuchs@univates.br
3 Dra. Grasiela Kieling Bublitz, orientadora, Univates, gkib@univates.br
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As atividades planejadas e aplicadas nas aulas aos imigrantes foram agrupadas de forma a compor sequências 
dentro de determinadas temáticas. Uma das temáticas abordadas foi trabalho, tendo em vista a dificuldade dos imigrantes 
recém-chegados de se inserir no mercado de trabalho, especialmente pela barreira da língua. Nessa temática, foram 
praticados gêneros discursivos, tanto orais quanto escritos, relacionados ao mundo do trabalho, como entrevista de 
emprego, anúncio de emprego em jornal, preenchimento de ficha de vaga de emprego, produção de um curriculum vitae, 
etc. As demais temáticas abordadas ao longo do ano foram identidade, família, saúde e cultura. Para abordar cada temática, 
foram planejadas e aplicadas atividades envolvendo gêneros discursivos e situações reais de interação, estudando a língua 
em uso.

Porém, o grupo de imigrantes que participaram das aulas variou muito, tendo em vista que a maioria deles, 
especialmente por causa de dificuldades em relação à falta de trabalho, migrou para outras cidades ou estados do país, e 
inclusive para outros países em busca de melhores condições de vida. Isso prejudicou a continuidade das atividades e a 
progressão da aprendizagem da língua, sendo que se planejavam as atividades em forma de projetos, e esse nomadismo 
dos alunos prejudicou o andamento das aulas. 

Desse modo, para 2017, o projeto Veredas da Linguagem, por meio do eixo Linguagem e Ensino, pretende continuar 
as ações, tanto em relação às aulas de PLA aos imigrantes da região quanto em relação à formação de voluntários 
para atuarem como professores, bem como utilizar novas metodologias de ensino de Língua Portuguesa como língua 
adicional visando, principalmente, facilitar a aprendizagem dos alunos e torná-los independentes e mais confiantes para 
se comunicarem na nossa língua

Palavras-chave: Ensino. Língua Portuguesa. Imigração.
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PIBID SUBPROJETO PEDAGOGIA: A CONSTITUIÇÃO DE 
UM PROFESSOR PESQUISADOR

Danise Vivian1

Crsitiane Antonia Hauschild2

Jane Herber3

A reflexão sobre a formação inicial dos professores, em especial daqueles vinculados ao curso de Pedagogia como 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID, é a base para a promoção deste trabalho. 
Busca-se, como objetivo, analisar a contribuição do PIBID para a formação do docente pesquisador e compreender como 
esta prática passa a ser necessária na promoção das atividades dos bolsistas do referido Programa. 

As considerações aqui apresentadas embasaram-se em autores como Esteban e Zaccur (2002), Freire (1996) e 
Alarcão (2011) e foram desenvolvidas a partir de observações das práticas pedagógicas dos bolsistas do PIBID, Subprojeto 
Pedagogia, de uma Instituição de Ensino Superior/IES do interior do estado do Rio Grande do Sul/RS, nos anos de 
2015 e 2016 e de depoimentos destes bolsistas com relação aos seus desejos para a prática docente do PIBID, no ano de 
2017.

Faz-se necessário mencionar que o PIBID é uma política nacional que visa ao aperfeiçoamento e à qualificação 
de licenciandos que atuarão como professores na Educação Básica. Este Programa foi concebido no ano de 2010 
através do Decreto de número 7219/10 e, nesse mesmo ano, tiveram início as suas ações na IES analisada. Ressalta-
se que, dentre os objetivos desta política, está a tentativa de “elevar a qualidade da formação inicial de professores 
nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica” (BRASIL, inciso III, 
Art. 3o.), aproximar o licenciando da escola pública para proporcionar-lhe “oportunidades de criação e participação 
em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, inciso IV, Art. 3º.) e “contribuir 
para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura” (BRASIL, inciso VI, Art. 3º.). 

Observa-se que o Programa sustenta-se na reflexão dos fazeres docentes, sem, todavia, deixar de aproximar e 
proporcionar ao acadêmico de licenciatura o contato com o cotidiano da escola pública. Aliás, é a partir deste contato com 
o ambiente escolar que se observa nascer uma prática reflexiva. O acadêmico tem a oportunidade de viver e experienciar 
a escola de forma a pensar e a refletir sobre a sua própria prática e formação. 

Alarcão (2011, p. 44) disserta que a noção de professor reflexivo “[...] baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e de reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e de práticas 
que lhe são exteriores”. A aproximação dos bolsistas do PIBID, Subprojeto Pedagogia, das duas escolas parceiras da rede 
estadual de Ensino Fundamental, localizadas na mesma cidade da IES, tem-se orientado pela compreensão da realidade 
escolar através da leitura do Projeto Político-Pedagógico, do Regimento Escolar, da participação em algumas reuniões 
de pais e professores, da observação de práticas dos docentes da Educação Básica e das conversas com estes professores 
das turmas observadas. 

Foi esta reflexão sobre o cotidiano escolar que proporcionou a estes acadêmicos perceber que as escolas de atuação 
precisavam de uma revitalização do espaço escolar, contribuindo com a promoção de atividades mais lúdicas para as 
infâncias que ali habitavam, a partir da constituição de uma brinquedoteca, em uma sala inativa de uma das escolas, da 

1 Centro Universitário UNIVATES. Coordenadora do Subprojeto Pedagogia do PIBID/UNIVATES, CAPES, dvivian@univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES. Coordenadora Institucional do PIBID/Univates. CAPES. crishauschild@univates.br
3 Centro Universitário UNIVATES. Coordenadora de Área de Gestão de Processos Educacionais do PIBID/Univates. CAPES. 
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pintura de diferentes amarelinhas no chão do pátio, da criação de gincanas para integrar as diferentes turmas das escolas 
em diferentes datas comemorativas, da promoção de recreios dirigidos... Mas também, da criação de sequências didáticas 
que envolviam o tema da família e identidade, da higiene bucal, dos animais, de jogos para qualificar o processo de 
alfabetização e de letramento etc. como temáticas que foram se constituindo com a vivência desta função de ser professor. 
Um professor que observa e percebe as necessidades da turma, da escola, da comunidade escolar.

Era recorrente na fala dos alunos bolsistas do Subprojeto Pedagogia a necessidade de criar práticas significativas 
para serem desenvolvidas nas escolas. E, para que isso ocorresse, estes mesmos alunos perceberam a importância de 
realizar estudos conceituais sobre os temas que iriam ser explorados com os estudantes. Começava a constituir-se, então, 
a aliança entre teoria e prática, tão defendida pelo PIBID, buscando superar a histórica formação de professores que 
se fundamenta na paráfrase, na transmissão de conhecimentos e exercícios já pensados e que são baseados em modelos 
metodológicos também já constituídos (ESTEBAN; ZACCUR, 2002). Iniciava-se um movimento “[...] em que a prática 
atualiza e interroga a teoria, que por sua vez interroga e atualiza a prática” (ESTEBAN; ZACCUR, 2002, p. 17). 

A possibilidade de pensar a promoção destas práticas de forma coletiva e de desenvolver as sequências pedagógicas 
propostas a partir da docência compartilhada contribuiu também com a constituição deste bolsista enquanto um professor 
pesquisador. Mas esta tarefa também era construída com o auxílio do professor coordenador e com o professor supervisor 
do PIBID, além dos professores referências de cada uma das turmas em que se realizaram as práticas Pibidianas, colocando 
todos estes docentes como coformadores destes acadêmicos.

Esteban e Zaccur (2002, p. 23) ressaltam o aspecto coletivo da constituição deste professor pesquisador, destacando 
que “Um trabalho individualizado dificulta a crítica, pois a ausência do outro impede o confronto e a recriação de ideias. 
Coletivamente, entretanto, fica garantida a pluralidade de ideias e caminhos, estimulando um olhar mais crítico para a 
realidade”. Dessa forma, a tarefa de pensar e de qualificar o cotidiano escolar é colocada como uma ação coletiva. 

Percebe-se que esta aliança entre teoria e prática, que configura a formação de um professor pesquisador, continua 
sendo ressaltada nos depoimentos destes bolsistas com relação aos seus desejos para a prática docente do PIBID neste 
ano de 2017. Respeitando o sigilo destes participantes, descrevem-se, aqui, apenas alguns recortes não nominados que 
fazem menção a esta questão: “Eu espero construir e aprender cada vez mais e ter comprometimento com a Escola Parceira. 
Quero buscar conhecer mais as atividades que iremos desenvolver com as crianças e buscar conhecimentos com os textos que serão 
trabalhados no decorrer do ano”; “Este Programa entrou na minha vida para fazer a diferença e em 2017 espero que, assim 
como os dois anos que participei, eu tenha possibilidade de crescer, aprimorar a minha escrita, treinar a minha oratória, trocar 
experiências e vivências e experimentar minhas práticas”; “Neste ano pretendo dar o melhor de mim abrindo portas e janelas que 
possibilitem o aprendizado constante, pois ele é essencial a nossa profissão”.

Tomando estes depoimentos de diferentes alunos bolsistas do PIBID, Subprojeto Pedagogia, destaca-se a 
necessidade e a sensibilidade destes acadêmicos à percepção da qualificação permanente dos docentes. Como salienta 
Freire (1996), a realidade não é na medida e em que ela está sendo e, justamente por isso, a formação torna-se um 
processo contínuo e revelam-se indissociáveis as práticas de ensino e pesquisa. 

Ao final deste relato, observou-se que as práticas proporcionadas pelo PIBID aos alunos bolsistas do Subprojeto 
Pedagogia da IES investigada têm contribuído para a formação de alunos reflexivos, que buscam agir criticamente 
na realidade das escolas parceiras deste Programa. Esta perspectiva reflexiva advém da compreensão de uma prática 
indagadora e constante, enquanto sujeitos em processo de formação.

A constituição deste docente pesquisador origina-se da busca pela promoção de uma prática educacional 
significativa, qualificadora e de transformação do real. Foi, então, a vontade destes bolsistas de realizar intervenções mais 
eficazes nos espaços escolares o que provocou a sua formação enquanto acadêmicos pesquisadores com vontade de saber 
mais e fazer a diferença no espaço escolar. 

Palavras-chave: PIBID. Professor Pesquisador. Professor Reflexivo. Formação de Professores. 
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JUVENTUDES E A IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL: AS 
RODAS DE CONVERSA EM UMA ESCOLA DE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

Daiana Graciele Bueno1

Daniela Maria Weber2

Apresentamos neste trabalho as práticas de rodas de conversa, realizadas com estudantes de nível médio em uma 
escola pública de formação de professores, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul. Estes jovens, com idades que variam 
entre 15 e 17 anos, cursam o Ensino Médio com ênfase nas disciplinas de Didáticas e Práticas Pedagógicas. Após 
a conclusão, possuem a opção de realizar o Estágio Profissional, o qual irá habilitá-los como docentes para atuar na 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Enquanto estão em formação, muitos destes jovens residem junto ao internato da escola, passando a semana 
longe da família, que reencontram apenas nos finais de semana. Parte deles está na escola por opção dos familiares, e 
não por possuírem identificação com a profissão docente. Estas questões, junto a outras provocadas pela transição entre 
o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, a mudança de escola e para alguns também de cidade, as experiências e 
responsabilidades do internato, os conflitos relacionados à juventude se misturam com a saudade de casa, as dificuldades 
de relacionamento familiar, a necessidade de fazer novas amizades, além do questionamento quanto a tornar-se um 
profissional da Educação.

São dúvidas e sentimentos que perpassam também as novas demandas de estudo, o medo da frustração pessoal e 
familiar. E isso, enquanto são jovens estudantes, cheios de inquietações, dúvidas e, muitas vezes, pouca identificação com 
a profissão para a qual estão se formando. Neste cenário é que se manifestou a necessidade de momentos de conversa, 
para visualizar e proporcionar reflexão e entendimento destes sentimentos e conflitos tão emergentes.

A metodologia é baseada em uma escuta qualificada, a partir de Rodas de Conversas (MOURA; LIMA, 2014; 
SAMPAIO et al, 2014). O grupo de estudantes se reúne com psicóloga e orientadora educacional para juntos pensarem 
maneiras de enfrentar os desafios que se apresentam no cotidiano, por meio da interação entre seus membros e de uma 
“horizontalização das relações de poder” (SAMPAIO et al, 2014, p. 1301). É um método que proporciona espaços para a 
expressão dos jovens estudantes, que permite a escuta a si mesmo e aos outros. Este dispositivo de intervenção também 
faz com que os estudantes problematizem e reflitam sobre os momentos em que estão em conflito, possibilitando maior 
autonomia em suas decisões e atitudes. Nestes encontros, são realizadas trocas de vivências, experiências, diálogo, ideias, 
também com o objetivo de fortalecer estes futuros professores em seu processo de formação, em relação à prática da 
escuta do outro.

No entendimento de Moura e Lima (2014), as rodas de conversa podem agregar aos espaços escolares a prática da 
fala e da escuta atenta, além da reflexão com e a partir da escuta do outro. Segundo as autoras, é necessário proporcionar:

[...] um ambiente propício para o diálogo, em que todos possam se sentir à vontade para partilhar e escutar, 
de modo que o falado, o conversado seja relevante para o grupo e suscite, inclusive, a atenção na escuta. Nas 
rodas de conversa, o diálogo é um momento singular de partilha, porque pressupõe um exercício de escuta e de 
fala, em que se agregam vários interlocutores, e os momentos de escuta são mais numerosos do que os de fala 
(MOURA; LIMA, 2014, p. 100).

Os encontros, realizados na escola, são constituídos por grupos de estudantes da mesma série. No ano de 2016, os 
encontros mensais ocorreram no segundo semestre para as turmas do 1º e 2º ano do Ensino Médio em períodos livres, 
dentro da carga horária de aula. Os encontros do 3º ano do Ensino Médio aconteceram de acordo com a disponibilidade 
de cedência de outras aulas. Ao todo, estavam envolvidos aproximadamente 100 estudantes.

1 Psicóloga. daiana.graciele@hotmail.com
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O início das rodas iniciava por uma provocação inicial, que variava entre vídeos, exemplos de vivência ou pequenos 
textos, servindo como desencadeadores da discussão. Alguns dos temas discutidos foram: Dinâmica e práticas de estudos; 
Vivendo a Juventude; Como entender os Sentimentos; Depressão; além de outras demandas trazidas pelos próprios 
estudantes.

Os estudantes avaliaram positivamente os encontros, indicando que “Os momentos de rodas de conversas são muito 
importantes para nós, pois temos a chance de falar o que estamos sentindo, recebendo conselhos, para tranquilizar nosso psicológico. 
Além disto, estes momentos são essenciais para nos colocarmos no lugar de nossos colegas e entender as outras pessoas, como elas 
se sentem, porque agem de tal maneira, etc.”. A avaliação escrita anônima de um dos estudantes participantes, após o 
encerramento de um ciclo de rodas de conversa, confirma o quanto estas práticas têm contribuído para a formação destes 
jovens.

Houve também melhoras nos relacionamentos entre os estudantes e na compreensão dos propósitos que os 
motivam a estar em uma escola de formação de professores. Igualmente, na assimilação das mudanças pelas quais passam 
devido à fase da vida em que se encontram, qual seja, a juventude. As rodas de conversa também proporcionaram reflexões 
sobre a profissão docente a partir do aprimoramento das relações humanas, através da prática da escuta e da interação 
entre estudantes e professores, que de forma tão importante fazem parte do fazer docente (TARDIF, 2014). 

Conclui-se que a prática foi benéfica tanto para os estudantes quanto para a instituição escolar. A cada roda 
proposta, reforçava-se a acolhida e o amparo proporcionado pela escola, além de contribuir na formação de professores, 
tornando-a reflexiva e consciente, a partir da prática da escuta do outro.

Palavras-chave: Estudantes jovens. Formação de professores. Rodas de conversa.
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DOCÊNCIA COLABORATIVA COMO ATIVIDADE 
FORMATIVA DO SUBPROJETO DE MATEMÁTICA DO 

PIBID/UNISINOS

Rosane Wolff1

Carla Cristine Wittmann Chamorro2

Berenice Schwan Ledur3

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – aderiu ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência - PIBID - em agosto de 2010, tendo um novo projeto aprovado para o período 2014-2018. O projeto de 
iniciação à docência inclui ações na escola em oito horas de atividades semanais, além de encontros de formação e 
reuniões de acompanhamento na universidade. 

A atuação na escola consiste em acompanhar um professor regente de turma, observando sua atuação e, 
gradativamente, ampliando o protagonismo do bolsista de iniciação à docência. Este acompanha a prática docente em 
seus diferentes âmbitos, seja na sala de aula, no recreio, nas reuniões, em planejamentos, elaboração de materiais, entre 
outras atividades. Este processo de colaboração inclui a discussão e a avaliação do trabalho desenvolvido. 

O presente relato de experiência pretende apresentar elementos para discussão sobre a iniciação à docência em 
matemática e o próprio processo de formação de professores que temos promovido em nossa Instituição.

Para essa discussão cabe destacar, num primeiro momento, concepções de formação. Nesse sentido, é possível 
constatar tendências que têm como foco o domínio de conteúdos específicos, ou seja, são concepções de formação de 
caráter mais pragmático. Nessa lógica, a formação é compreendida como condição prévia ao exercício profissional, e o 
indivíduo é preparado para desenvolver um trabalho com características e soluções bem definidas. 

Marcelo García (1999) constata que a formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento, contrapondo-se 
às concepções eminentemente técnicas. O conceito de formação está relacionado à capacidade e à vontade de formação, 
em outras palavras, é o próprio indivíduo o responsável pela ativação dos processos formativos. Diante disso, a formação 
ocorre em contextos próprios de aprendizagem que favorecem a busca por aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

O pesquisador canadense Maurice Tardif (2002) vem se propondo a estudar os saberes docentes, relacionando-
os com os diversos elementos que constituem o trabalho do professor, pois acredita que, no campo da profissão, não se 
possa falar do saber sem relacioná-lo ao contexto do trabalho. O saber docente constitui-se por um conjunto de saberes 
provenientes da formação bem como de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.

Os saberes experienciais se constituem a partir do cotidiano e do contexto escolar. E é a partir deles que os 
professores orientam seu trabalho. Portanto, o trabalho docente não é apenas uma atividade de aplicação dos 
conhecimentos produzidos por outros e adquiridos na formação. Os professores, no seu cotidiano escolar, são produtores 
de conhecimentos específicos, e é sobre esta produção de conhecimentos que queremos ampliar nossa reflexão.

No presente estudo, pretendemos identificar as contribuições da docência colaborativa na formação de futuros 
professores de matemática integrantes do projeto PIBID/UNISINOS. A partir dos relatórios mensais, elaborados por 
estes bolsitas, foram extraídas narrativas nas quais é possível identificar em que medida a docência colaborativa vem 
ampliando o repertório formativo. As narrativas, além de estratégia de coleta de dados, são recursos de reflexão e análise.

Os relatórios mensais dos bolsistas são organizados em duas colunas, uma para registro e descrição das atividades, 
e a outra, para registro das aprendizagens que identificam. Essa estrutura foi escolhida para que o relatório não se 
transformasse numa mera listagem de atividades ou que seguisse apenas a lógica do desenvolvimento de produtos. O 
espaço destinado às aprendizagens com avaliação tem a finalidade de provocar uma reflexão, ou seja, pensar sobre o seu 

1 UNISINOS, Licenciatura em Matemática, Capes, rosanew@unisinos.br.
2 UNISINOS, Licenciatura em Matemática, Capes, carlaw@unisinos.br.
3 UNISINOS, Licenciatura em Matemática, Capes, berenicel@unisinos.br.
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modo de aprender a ser professor. Esse conjunto de registros é o foco da análise, numa tentativa de trazer as contribuições 
do PIBID para a formação do professor de Matemática.

Entre os resultados identificados, cabe destacar o comprometimento dos professores com seus alunos como o 
principal aspecto apontado pelos bolsistas. Há fortes indícios, pela análise dos relatos, de um rompimento com um modelo 
de aula de matemática na perspectiva do absolutismo burocrático (ALRO e SKOVSMOSE, 2006). Ou seja, é possível 
identificar a valorização da ação do aluno, a consideração do erro como etapa da aprendizagem e o reconhecimento da 
contextualização dos conhecimentos como um meio para envolver o aluno em seu próprio processo de aprendizagem.

Para finalizar, destacamos a importância do registro produzido, mensalmente, pelos bolsistas do subprojeto de 
Matemática do PIBID/UNISINOS, pois, por meio deste, é possível perceber a reflexão sobre a ação, o que possibilita a 
qualificação do fazer docente.

Palavras-chave: Formação. Docência Colaborativa. Matemática.

Referências

ALRO, Hellen; SKOVSMOSE, Ole. Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

MARCELO GARCÍA, Carlos. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto, Portugal: Editora Porto, 1999.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 386SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID EDUCAÇÃO FÍSICA 
PARA OS SUPERVISORES E COORDENADORES

Alessandra Brod1

Mara Lúcia Schneider Klein2

Valquíria Kich3

Cristiane Antônia Hauschild4

Jane Herber 5

O subprojeto Educação Física, atuando há três anos em duas escolas públicas da rede estadual de Lajeado/RS, é uma 
parceria entre Univates e CAPES. Nesse período, muitos acadêmicos tiveram a oportunidades de realizar intervenções 
em diferentes áreas que contemplam a educação física escolar, acompanhados sempre pela supervisora e orientados pelo 
coordenador de área, que tem o propósito de fundamentar e viabilizar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência 
na escola. Pretende-se ressaltar as contribuições do Pibid para o trabalho docente do supervisor e coordenador e não 
apenas aos licenciandos, mesmo que entre os objetivos do programa não estejam subentendidas a promoção da qualidade 
das práticas destes sujeitos.

Desta forma, objetiva-se refletir sobre a prática docente a partir da experiência de supervisor e coordenador do 
PIBID Educação Física/ UNIVATES.

Tendo em vista que a aprendizagem pode ser definida como uma mudança relativamente permanente (ANTUNES, 
2002), este relato traz as contribuições acerca deste programa tanto na formação continuada das docentes envolvidas 
quanto na rotina escolar. Salienta-se o estímulo para reavaliar as práticas adquiridas ao longo da carreira docente, revendo 
conceitos formados, e de potencializar um trabalho de qualidade, enquanto coformadoras de futuros professores. 

A formação do professor não acontece somente pelo acúmulo de cursos, de conhecimentos e metodologias. O 
saber “ser professor” é uma eterna construção e reconstrução de conhecimentos, de um trabalho reflexivo e crítico da 
prática docente, de sua identidade pessoal (NÓVOA, 1991). 

Nesse sentido, o PIBID proporciona para os supervisores e coordenadores uma oportunidade ímpar de repensar 
sua identidade pessoal, ao mesmo tempo em que busca repassar sua experiência para os futuros professores. A troca entre 
ser formando, formador e coformador permite a compreensão de que a docência na escola necessita de fundamentação, 
aprendizagem constante e autoavaliação, permitindo que o professor desenvolva a capacidade de mudar suas convicções 
e ser aberto às críticas e evoluir com estas.

Ao oportunizar aos licenciandos a busca para soluções de problemas que fazem parte do cotidiano da escola, tanto 
o coordenador como os coformadores se apropriam de um novo olhar para impasses rotineiros e concepções formadas 
com o tempo, experimentando novas possibilidades. De acordo com Hauschild et al (2014), o trabalho do PIBID é 
um exercício de docência compartilhada. O pensamento de Paulo Freire nos auxilia na reflexão quanto à importância 
e contribuição da docência compartilhada: “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: 
os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p.79). A docência como um processo 
contínuo de rever saberes e concepções deve valorizar a dinâmica do diálogo e o conhecimento coletivo, assumindo o 
lugar do tradicional isolamento e individualismo.

Assim, o dia a dia na escola se constitui com a presença dos bolsistas do PIBID e o esforço e a sensibilidade por 
parte dos professores supervisores e coordenador para construir uma troca de aprendizados. Ao sairmos da posição 

1 Univates, Educação Física, CAPES, alessandra@univates.br .
2 Univates, Educação Física, CAPES, maralsklein@hotmail.com
3 Univates, Educação Física, CAPES, valrkich@hotmail.com
4 Univates, Educação Física, CAPES, jane.herber@univates.br
5 Doutorado, Univates, crishauschild@univates.br
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de centralizadores do conhecimento, permitimos um trabalho de uma perspectiva de crescimento coletivo e de novas 
percepções do cotidiano.

Destaca-se que o trabalho realizado em grupo favorece a inovação de conteúdos e a dinâmica de procedimentos. 
Ousamos em novas práticas e superamos de forma mais harmônica possível resistências relacionadas à prática docente. 
Segundo Nóvoa (1995, p.26), “A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, 
nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente o papel de formador e formando”. O envolvimento 
com o PIBID corrobora as ideias do autor, causando mudanças significativas e positivas, qualificando todos os envolvidos, 
da escola à universidade. 

Conforme Nóvoa (1995, p, 28), “A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos 
de trabalho pedagógico”. Cada aula aplicada é um ato pedagógico que nos desafia e nos desperta a práticas desafiadoras. 
A metodologia desenvolvida, o empenho dos bolsistas e os estudos feitos são ferramentas que norteiam o planejamento 
do educador. Neste sentido, as atividades propostas pelo PIBID vêm enriquecer os objetivos da Educação Física, que 
busca inovar as práticas corporais no contexto escolar.

Consideramos o PIBID como um meio de educação continuada e potencializador da formação docente. Fortifica 
a Educação Física na escola como cultura corporal e não somente como prática esportiva. As diferentes proposições, 
como hóquei, jogos cooperativos, rapel, yoga, treinamento funcional, capoeira, dança, práticas na natureza, ginástica, 
rugby, voleibol, basquete, futebol, atletismo, jogos de raquete, entre tantas outras experimentadas, nos permitem dizer que 
o programa contribui para atualizações de saberes e aplicação de práticas pedagógicas diferenciadas. Essas vivências nos 
fazem ter a certeza de que a docência compartilhada é o caminho para uma educação de qualidade.

Palavras-chave: PIBID. Supervisor. Coordenador. Formação continuada.
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MAPEANDO PRODUÇÕES DO PIBID/MATEMÁTICA

Cristiane Antonia Hauschild1

O presente trabalho visa a apresentar um mapa teórico das produções existentes no Brasil em três repositórios 
utilizando como termo de busca “PIBID Matemática”. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
– PIBID surge como uma proposta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes em 
2007 (BRASIL, 2007), que passa a ser executada em 2009, e visa a qualificar a formação de professores, aproximando 
universidade e escola (BRASIL, 2010), de forma que se passe a viver, desde o início da formação docente, o universo 
da escola. A Matemática, historicamente, é uma disciplina vista como problemática por muitas pessoas. Nesse sentido, 
entende-se a importância de verificar que produção está disponível considerando o referido programa de formação 
docente e a área da Matemática.

A escolha metodológica foi por realizar um mapa teórico, uma vez que ele permite “ter uma visão do que existe 
sobre o tema” e pode corresponder como fonte para análise de dados, pois proporciona domínio sobre o conhecimento 
produzido na área investigada, já que pretende “identificar, conhecer e reconhecer as pesquisas recentes sobre temas 
similares ao que pretendemos tratar” (BIEMBENGUT, 2008, p. 92). 

Para realizar esse mapeamento teórico, foram buscadas publicações usando o descritor “PIBID Matemática” nos 
repositórios “Portal de Periódicos da CAPES”, “Banco de Teses da CAPES” e “Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
- BDTD”. A partir dos resultados encontrados, os trabalhos foram lidos e classificados, selecionando somente aqueles 
que realmente se referiam ao tema em questão: PIBID/Matemática. Cabe salientar que essa análise carrega as concepções 
teóricas dos analisadores, autores deste trabalho. Foram encontrados 43 trabalhos, dos quais 29 foram selecionados. 
Cumpre ressaltar que, dos 29 trabalhos selecionados, seis se repetiam em dois ou mais repositórios. Assim, foram 
analisados efetivamente 23 resultados, distribuídos por ano no gráfico 1. 
Gráfico 1 - Produções selecionadas, distribuídas por ano

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
É importante destacar que essa busca foi realizada no início do segundo semestre de 2015, o que justifica o baixo 

número de trabalhos desse ano, pois, em especial, teses e dissertações levam algum tempo para estarem disponíveis na 
web. Ademais, as produções começam a aparecer em 2012, pois, como já registrado no início deste trabalho, os Programas 
passam a ser executados a partir de 2009. A seguir, apresentam-se as produções selecionadas. 
Quadro 1: Produções selecionados para este estudo

1 Doutora em Educação em Ciências e Matemática – PUC/RS, Centro Universitário UNIVATES, Coordenadora Institucional do 
PIBID/Univates, crishauschild@univates.br 
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Título Autor(es) Ano Natureza

D1 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA: ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA

Robson Teixeira 
Porto 2012 D

D2

PIBID I/UFPEL: OFICINAS PEDAGÓGICAS QUE 
CONTRIBUÍRAM PARA A AUTORREGULAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DOCENTE DAS BOLSISTAS 
DE MATEMÁTICA

Amanda Pranke 2012 D

D3
INVESTIGANDO AS PRÁTICAS DE ENSINAR E APRENDER 

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM UM GRUPO DO PIBID

Eduardo Manuel 
Bertalini Galego 2012 D

D4
PIBID: UM ESTUDO SOBRE SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
PROCESSO FORMATIVO DE ALUNOS DE MATEMÁTICA NA 

PUC/SP
Nara Amaral 2012 D

D5
APRENDIZ DE PROFESSORA: AS NARRATIVAS SOBRE O 

PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 
DOS LICENCIANDOS DE MATEMÁTICA

Rosana Maria 
Martins 2012 D

D6
PLANEJAMENTO E APLICAÇÕES DE UMA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE NO 
ÂMBITO DO PIBID

Juliana Ramos 
Amancio 2012 D

D7
PIBID: UM ESTUDO SOBRE SUAS CONSTRIBUIÇÕES PARA 

O PROCESSO FORMATIVO DE ALUNOS DE LICENCIATURA 
EM MATEMÁTICA DA PUC-SP

Douglas Da Silva 
Tinti 2012 D

D8
ESTUDO DOS CONHECIMENTOS EVIDENCIADOS 
POR ALUNOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA E FÍSICA PARTICIPANTES DO PIBID-PUC/SP

Gerson dos Santos 
Correia 2012 D

D9 PERCEPÇÕES DE LICENCIANDOS SOBRE AS 
CONTRIBUIÇÕES DO PIBID - MATEMÁTICA

Suzicássia Silva 
Ribeiro 2013 D

D10
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: 

DIMENSÕES PRESENTES NA RELAÇÃO PIBID E 
COMUNIDADE DE PRÁTICA

Vanessa Cerignoni 
Benites 2013 D

D11
O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO 

À DOCÊNCIA PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Éliton Meireles de 
Moura 2013 D

D12

FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM 
MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS: CONSTRIBUIÇÕES DO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA (PIBID) NA UFSCAR

Roger Eduardo 
Silva Santos 2013 D

D13
DISCUSSÕES SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
ENQUANTO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA

Priscila Pedroso 
Moço 2013 D

T1 O PIBID E AS RELAÇÕES DE SABER NA FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA Vanessa Largo 2013 T

T2
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA, 
AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 

AS COMUNIDADES DE PRÁTICA: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL

Rosana Maria 
Mendes 2013 T

D14 MODELAGEM MATEMÁTICA: PERCEPÇÃO E CONCEPÇÃO 
DE LICENCIANDOS E PROFESSORES

Fabio Espindola 
Cozza 2013 D

D15 PRÁTICAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: UM ESTUDO NO 
PIBID/IFPI/MATEMÁTICA

Rayssa Martis de 
Sousa Neves 2014 D

D16
PROCESSO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DE PROFESSORES 

DE MATEMÁTICA: OLHARES DE EGRESSOS DO PIBID/
UFSCAR

Danielli Ferreira 
Silva 2014 D
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Título Autor(es) Ano Natureza

D17
O PROGRAMA INSTITUCIONALD E BOLSAS DE INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA (PIBID) NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA: PERSPECTIVAS DE EX-BOLSISTAS

Ana Claudia 
Molina Zaqueu 2014 D

D18
FACILIDADES E DIFICULDADES APONTADAS POR 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA AO ATINGIR ALGUMAS 
DAS BOAS PRÁTICAS DE ENSINO

Luis Fernando 
Affonso Fernandes 

da Cunha
2014 D

T3
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES, LIMITES E DESAFIOS PARA A 
FORMAÇÃO DOCENTE

Natalia Neves 
Macedo Deimling 2014 T

A1 A VISÃO DO PROFESSOR EM FORMAÇÃO SOBRE A SUA 
PRÓPRIA FORMAÇÃO

Joelson Vitor 
Rolino, Andrea 

cardoso Ventura, 
José Carlos De 
Souza Junior

2014 A

D19 A FICÇÃO E O ENSINO DA MATEMÁTICA: ANÁLISE DO 
INTERESSE DE ESTUDANTES EM RESOLVER PROBLEMAS

Leandro Millis 
Silva 2014 D

T4 O ENUNCIADO “OS ALUNOS NÃO APRENDEM 
MATEMÁTICA POR ‘FALTA DE BASE” EM QUESTÃO

João Cândido 
Moraes Neves 2015 T

Fonte: elaborado pelos autores
Os trabalhos selecionados foram analisados, observando-se os objetivos e os respectivos resultados apresentados. 

Com relação à análise dos trabalhos selecionados para a realização desse mapeamento teórico, pode-se inferir que eles 
não se detêm a falar de ações formativas, porém as atividades planejadas e desenvolvidas subentendem ações formativas. 
Dentre elas, a seleção de estratégias de ensino, a escolha de procedimentos, recursos pedagógicos diferenciados, bem 
como discussões acerca da prática do professor e das diferentes formas de avaliar. As estratégias de ensino mais citadas 
referem-se ao uso de material concreto, jogos, resolução de problemas e oficinas. 

Dentre as abordagens metodológicas, destacam-se o trabalho de projetos, a modelagem matemática, informática 
educativa e robótica educacional. Nas conclusões de apenas um dos trabalhos analisados encontram-se ressalvas quanto 
à falta de instrumento de acompanhamento das atividades do Programa.

Portanto, considerando o PIBID como projeto que se insere na formação docente aspirando à sua complementação 
e sua qualificação e o PIBID/Matemática, que visa a contribuir com a formação na área, os trabalhos analisados apresentam 
usos de diferentes recursos e metodologias, bem como apresentam reflexões acerca da docência e das diferentes dimensões 
que envolvem a docência. Nesse sentido, permitem inferir que existem avanços, incipientes ainda, mas já iniciados.

Palavras-chave: PIBID. Matemática. Formação docente.
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FRAGMENTOS DE UMA ESCRITA – ESTÁGIO EM ARTES 
VISUAIS

Rafael Lesses da Silva1

Minha incursão na docência se deu com a entrada no subprojeto PIBID Artes Visuais um ano antes de começar 
o estágio. Trabalhar inicialmente em grupo nos dá certo respaldo e fortalece nossas capacidades e diminui nossa 
ansiedade. A ideia de grupalidade (PELBART, 2010) como espaço de partilha e apoio mútuo. O PIBID auxiliou-me no 
amadurecimento tanto pessoal como profissional e serviu de base para futuras atuações em sala de aula como professor 
em formação. O projeto PIBID estabelece um elo entre a academia e a vida escolar, encontrada fora do arco (pórtico de 
entrada da Universidade Federal de Santa Maria, RS), ligação/conexão que se torna possível através de nós, acadêmicos 
que no decorrer de cada semestre construímos distintos dutos que funcionam como propulsores de passagem entre aquilo 
que levamos da academia e aquilo que trazemos das escolas, experiências fundamentais para a vitalidade de ambas.

Nesse sentido e já me preparando para o estágio curricular, tinha em mente realizá-lo em uma escola que não fosse 
próxima à universidade, pelo simples fato de estas normalmente estarem saturadas de estagiários que dão prioridades a 
instituições de ensino próximas à ‘nave mãe’. Após compartilhar desta vontade com professores e colegas, fui reunindo as 
possibilidades em meio a um garimpar de informações. Em meio a esse tempo, acabei conhecendo a Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Altina Teixeira, situada no bairro Caramelo. O que me separava da escola era um ônibus (que 
saía do campus universitário às 12h15 min) nominado T. Neves Campus, 45 min e 14,9 Km. Problemas? Nenhum, 
muito pelo contrário, queria desfrutar do que resultaria deste distanciamento, deste certo andar na contramão do que se 
espera. Fui à escola 15 dias antes de iniciar meu estágio. Em meio às apresentações formais seguidas por apertos de mão, 
um ar de espanto era emanado pelo corpo docente, ilustrando aquela situação. Tudo fez sentido após a fala do diretor: 
“ Dificilmente os estagiários nos procuram devido a nossa localização distante da Federal, ficamos contentes em saber 
que tens interesse em desenvolver teu estágio aqui. Seja Bem-vindo”. Além de lecionar, queria conhecer a escola, por 
isso minha presença justificava-se ali 15 dias antes do início do estágio, não queria ficar deslocado ou parecer um corpo 
estranho naquele espaço. Desejava conhecer/desvendar a escola, seus arredores, suas potencialidades antes mesmo de 
iniciar qualquer coisa. Distinta, essa foi a palavra que ecoou em minha cabeça ao adentrar naquele espaço. Essa escola era 
diferente das experiências anteriores nas demais escolas de Santa Maria, sendo elas Escola Estadual de Ensino Médio 
Dom Antônio Reis, Escola Estadual Professora Margarida Lopes, Escola Estadual De 1º e 2º Grau Coronel Pilar e 
Escola Básica Estadual Cicero Barreto, escolas parceiras do projeto PIBID. Por intermédio do PIBID/Artes Visuais /
CE/ UFSM tive a oportunidade de adentrar no ambiente escolar. Mas as experiências tidas anteriormente, sempre em 
grupo, não impossibilitaram desafios em meio ao estágio. As borboletas mantiveram-se em meu estômago e continuaram 
a voar. O projeto PIBID possibilitou não somente ver, mas sim enxergar distintas formas e ângulos que poderiam ter 
um determinado assunto. Através da possibilidade de atuação em campo tive diversificadas experiências que foram 
agregando-se umas às outras, conforme o compartilhamento das informações/aprendizagens com professores, alunos, 
ou seja, o corpo escola. Todavia cada escola tinha suas peculiaridades, seus desejos, anseios, inquietações, pluralidades, 
rotulações, enquadramentos, enfim, eram únicas. 

Frente ao desconhecido
Havia revisado todo o material e conteúdo a ser desenvolvido com antecedência e, mesmo assim, estava apreensivo. 

Finalmente, dentro de alguns segundos, faria minha primeira chamada, algo corriqueiro na vida de um professor, mas 
que marcaria o início do estágio e da minha vida docente. Bem como uma criança que tateia os objetos a sua volta, assim 
me mantive frente àquele caderno quadriculado que ia sendo completado com F (falta) ou * (presença) por meio de uma 
caneta azul. A turma parecia ter um bom convívio, muitos já haviam sido colegas em séries anteriores, além do mais por 
morarem próximos à escola e serem do mesmo bairro, todos se conheciam. A faixa etária entre 14 e 16 anos também 
possibilitava assuntos semelhantes que resultavam em proximidades. Como a escola não recebia estagiários, minha 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Licenciatura em Artes Visuais, Projeto financiado pela Capes, e-mail rafael-falk@hotmail.com

mailto:rafael-falk@hotmail.com
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presença em sala de aula causou certo alvoroço, afinal eu era um ser estranho frente aos estudantes que já conheciam o 
corpo docente da mesma. Por isso busquei começar a aula de maneira informal, procurando quebrar o gelo de maneira 
simples e descontraída, como forma de evitar distanciamentos. Desde o início deixei claro que não estava naquele espaço 
para impor uma verdade, mas sim para compartilhar informações, e essa seria uma das características das nossas aulas. 
Porém, ao meu lado, alguém ainda se mantinha desconhecida perante a turma: era Frida Kahlo, que aguardava dentro 
de um envelope branco a sua vez de apresentar-se. Por meio de retalhos das imagens de suas obras e frases, um diálogo 
silencioso foi estabelecendo-se entre a artista e os estudantes nesse primeiro contato. Para isso, cada discente deslocava-
se até a mesa da frente e escolhia aleatoriamente um envelope e voltava a sua classe. Após este momento, partindo dos 
fragmentos encontrados dentro do mesmo, necessitaria completar por meio de escritas ou desenhos o restante da imagem 
que faltara, conforme sua imaginação. Livres para inventar, as obras criadas por Frida iam ganhando novos sentidos 
conforme as experiências de cada um, atualizando-se em meio a este tempo presente. E assim a aula foi compondo-se 
conforme o estabelecimento das relações. Eis que em meio à aula, ao fundo da sala, uma menina puxou seu violão e 
começou a tocar, ditando o tom e ritmo a turma que lhe acompanhara como um grande coro. Resistência ou afronta? 
Nenhum dos dois, deixei que ela continuasse cantando e tocando, pensei que aquela também seria uma maneira de irmos 
nos conhecendo.

A ponte entre décadas
Estudar sobre a obra e vida de Frida talvez seja envolver-se em meio a sua história mesmo estando como um mero 

coadjuvante. Frida foi tornando-se uma figura pública, era comum estar rodeada por amigos e desconhecidos, algo que 
não cessava nem mesmo quando estava internada e padecia de dores. As pessoas gostavam do seu jeito, do seu olhar capaz 
de despir qualquer um e de seus conselhos (HERRERA, 2011.) Por mais que o tempo nos torne coadjuvantes diante 
dessa história, estudar sobre Frida tem sido a possibilidade de estabelecer diálogos silenciosos por meio dos fragmentos 
de sua vida. Sendo assim, tem sido também por intermédio do trabalho plenamente visceral de Kahlo que a artista 
acaba por tornar-se um ser que compactua das dores dos indivíduos que observam seu trabalho. É o que chamamos 
de semelhanças, uma vez que o ser humano identifica-se através da dor e sofrimento do próximo. Quanto mais temos 
estudado a obra desta artista mexicana, mais temos percebido o quanto se torna difícil separar/desmembrar/desvincular 
Kahlo (FUENTES, 2014) desse mix de sentimentos, afinal estes fazem parte da fundição /dissolução na formação 
deste ser único. Meu projeto tinha como problemática: O que podemos aprender com a personagem Frida Kahlo para 
pensar a educação e arte? E para levá-lo a termos, me investi de imagens das obras (FARTHING, 2011), fragmentos de 
passagens de sua vida, escritas de seu diário e filme. Quando me utilizei dos meios fílmicos como ponte de diálogo entre 
a artista e os educandos, demonstrei certo receio devido às cenas de sexo ao longo do filme. Acabei me surpreendendo 
com a receptividade dos estudantes, que não esboçaram qualquer reação durante a exibição das cenas mais íntimas, nem 
piadas, nem risos, muito menos cochichos, eles simplesmente permaneceram em silêncio; entretanto o único barulho que 
se somava ao som do filme era o gerado entre o mastigar das pipocas. No entanto, as cenas que mais causaram reação 
entre os estudantes foram aquelas em que parte do sofrimento de Frida era narrado, dentre elas estavam o acidente, a 
retirada dos coletes e a amputação da perna. A sala estava em meio à penumbra, sobre os alunos pairava uma réstia de 
luz imanada pelo projetor onde pequenos pontos de luz davam forma e cor à vida da artista mexicana Frida Kahlo, suas 
aflições, afeições, obras, enfim, sua história era desfragmentada e atualizada no olhar de cada estudante.

Entre espaços
Na tentativa de remover os estudantes de seu ambiente costumeiro de aula, é comum os estagiários proporem 

atividades em ambientes externos. Comigo não foi diferente. Sendo assim, realizei uma atividade fora do espaço da sala, 
no ginásio de esportes da instituição. Com o objetivo de propiciar um estreitamento entre a narrativa pessoal envolta em 
relações estabelecidas com o reflexo de si, espalhei diversos espelhos cobertos por folhas coloridas dentro do espaço. Cada 
aluno deveria deslocar-se até a folha desejada e nela representar, através de desenhos ou frases, o que encontrara por meio 
do reflexo, todos estavam livres para sentar no chão ou escolher um novo lugar, caso preferissem. Entretanto, após alguns 
minutos do início da atividade, os estudantes começaram a retornar à sala de aula. Fiquei surpreso por tal reação e me dei 
conta de que a vontade de propiciar aos alunos uma atividade fora de seu ambiente costumeiro era um desejo meu, e não 
necessariamente uma vontade deles. Em seguida, questionei os alunos do porquê terem retornado à sala de aula sabendo 
que poderiam escolher qualquer lugar da escola. Em coro foi me dito que era melhor para fazer a atividade, pois poderiam 
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sentar e desenhar sobre a mesa. Uma resposta simples, porém cheia de coisa óbvias para aquela ocasião. Os estudantes 
gostam de atividades diferentes/novas, mas isso não significa que seja necessário levá-los para fora da sala de aula.

Para seguir pensando
Este é um trabalho de ensino e pesquisa, forma como conceituamos o trabalho desenvolvido no estágio em 

processo. Temos uma problemática que nos acompanha ao longo da atuação como estagiários. Vou tentando, a partir 
de fragmentos de escrita, pensar no meu processo formativo. Frida é uma aliada que me auxilia nessa conversação com 
os estudantes, mas também no diálogo que estabeleço comigo mesmo. A bricolagem (KINCHELOE; BERRY, 2007) 
como método foi a forma que encontrei para pensar a pesquisa em fragmentos, aquilo que poderia ir sendo agregado, 
colado, raspado e associado a cada aula para somar em esforços e que pudesse, de alguma forma, produzir sentido nas 
aulas de artes, mas também na vida deles.

Palavras-chave: Docência. Artes Visuais. Frida Kahlo.
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Educação e Diferenças
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A INCLUSÃO DE DEFICIENTES VISUAIS NUM CURSO 
DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA: ADAPTAÇÃO 

DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO E 
APRENDIZAGEM

Ivan de Almeida Fiorotti1

Elena Raquel Ribeiro da Silva2

Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira3

A educação inclusiva passou a ser política nacional, provocando mudanças em toda a estrutura educacional. Como 
forma de garantir a equidade de ensino, cada vez mais tem-se criado políticas afirmativas a fim de garantir o acesso, 
permanência e êxito acadêmico de todos.

Corroborando com essa perspectiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
– IFRS, busca promover a inclusão pautado na sua resolução de Política de Ações Afirmativas, na qual compromete-se 
a propor 

medidas especiais, para acesso, permanência e o êxito dos estudantes, em todos os cursos ofertados, 
prioritariamente para pretos, pardos indígenas, pessoas com necessidades educacionais específicas, pessoas em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica e oriundos de escolas públicas. (IFRS, 2014, p.1).

Dessa forma, busca-se fortalecer o que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também 
denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a educação é um “direito da pessoa com deficiência” e que deve ser 
“assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar 
o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses” (BRASIL, 2015, p.1.)

Diante desse contexto, o desenvolvimento de ações inclusivas diz respeito ao compromisso assumido com a educação, 
mas principalmente com o ser humano. Assim, a instituição formadora “distingue-se por um ensino de qualidade, capaz 
de formar dentro dos padrões requeridos por uma sociedade mais evoluída e humanitária” (MANTOAN, 2002, p. 62).

Frente a essa causa abraçada pelo IFRS, este relato tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas: Ivan de Almeida Fiorotti e Elena Raquel Ribeiro da Silva, no projeto de ensino: Matemática para deficientes 
visuais, coordenado pelo professor Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira, durante o ano de 2016. O qual tinha como 
objetivo geral desenvolver ações de ensino, visando promover autonomia, independência, permanência, participação e 
aprendizagem da estudante com necessidades específicas (deficiência visual) do curso de Licenciatura em Matemática 
do IFRS – Campus Canoas.

As atividades do projeto ocorreram semanalmente ao longo de todo período de desenvolvimento do mesmo. 
De forma concomitante, foram pesquisados e elaborados materiais adaptados utilizando metodologias de ensino 
diversificadas a fim de atender as necessidades específicas do público alvo do projeto.

Com a intenção de oportunizar condições semelhantes, aos demais alunos, de ensino e a aprendizagem à deficiente 
visual, em 2016/1, a acompanhamos, nas aulas das disciplinas em que ela estava matriculada. Sem muita experiência 
e, por vontade da aluna tentávamos “aproveitar” sua baixa visão e para isso foram utilizados blocos feitos com folhas 
A3, para resolução de exercícios/problemas, no acompanhamento em sala de aula e extraclasse. Com essa estratégia, os 
resultados de aprendizagem ficaram abaixo do esperado, o que nos levou a modificarmos o método de desenvolvimento 
de atividades e a partir daí, buscamos desenvolver mais os sentidos da audição e do tato. Após, passamos a aprimorar 

1 IFRS – Campus Canoas, Licenciatura em Matemática, ivan.fiorotti@hotmail.com.
2 IFRS – Campus Canoas, Licenciatura em Matemática, elenaraquelribeiro03@hotmail.com.
3 Mestre em Ensino de Matemática, IFRS – Campus Canoas, claudiomir.siqueira@canoas.ifrs.edu.br
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materiais didáticos que continham imagens e/ou equações, inserindo caixas de texto, para a graduanda ouvi-los, com o 
uso do sintetizador de áudio NVDA 2016, recurso de acessibilidade do Windows.

Em 2016/2, aprendemos a utilizar programas como OCR (Optical Character Recognition), software que reconhece 
caracteres a partir de um arquivo de imagem ou mapa de bits, sejam eles escaneados, escritos à mão, datilografados ou 
impressos, e o Balabolka, software que transforma textos digitais em áudio. Com a integração desses recursos, passamos 
a sintetizar, em áudio, os artigos utilizados nas disciplinas, e disponibilizá-los para a aluna em formato .mp3. Esses 
materiais foram anexados à plataforma virtual Moodle, visando à constituição de um acervo de apoio para professores e 
futuros alunos com deficiência visual.

Simultaneamente, para o desenvolvimento dos conteúdos trabalhados nas disciplinas, na qual a graduanda 
estava matriculada no segundo semestre, e dos conceitos básicos de matemática, nos quais apresentava lacunas em seu 
aprendizado, foi elaborado um tabuleiro de madeira, dividido em 10 colunas e 10 linhas, e proposto atividades com ele 
e com o multiplano, para facilitar a aquisição desses conhecimentos, através da experiência tátil. Em 2017/1, de forma 
voluntária, iniciamos a construção de um arquivo com fichas contendo os conteúdos exemplificados e identificados em 
braile das disciplinas, às quais a graduanda está matriculada. 

Com a utilização desses materiais, constamos melhor participação, motivação, entendimento e acompanhamento 
das aulas e das leituras propostas nas disciplinas, pela estudante. Destacando que a educação inclusiva vai além da 
aceitação nas escolas, que é preciso atenção específica às necessidades próprias e diferentes que cada indivíduo apresenta.

Neste projeto vivenciamos uma possibilidade de aprendizagem a estudantes com necessidades específicas e 
desenvolvemos metodologias de trabalho diferenciadas e adaptadas as necessidades da estudante com essas demandas. 
Além disso, estivemos imersos no processo de inclusão social de pessoas com necessidades específicas, além do 
desenvolvimento de atividades envolvendo o uso de tecnologias assistivas.

Esta experiência, por meio da qual tivemos maior interação com a aluna deficiente visual, nos permitiu vivenciar 
as dificuldades que enfrentam no dia a dia, fazendo com que houvesse maior sensibilidade e atenção com o ensino e a 
aprendizagem de todos. Isso também nos motivou para nos engajarmos mais na pesquisa para a criação e adaptação de 
materiais que facilitassem seu processo de aprendizagem, complementando significativamente nossa formação acadêmica.

Palavras-chave: Inclusão. Tecnologias Assistivas. Deficiência Visual. Materiais Didáticos Manipulativos.
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O PAPEL SOCIAL DO NEGRO REPRESENTADO NOS 
LIVROS DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Alexandre Aloys Matte Júnior1

Darlã de Alves2

Daniel Luciano Gevehr3

A Lei 10.639/2003 trouxe aos currículos escolares uma nova e importante etapa em sua abordagem na promoção para 
a educação étnico racial. Inserido diretamente no espaço escolar o livro didático é um auxiliar de grande responsabilidade 
no processo de aprendizagem, nas construções e representações do ser brasileiro, contextualizando o aluno frente a 
conteúdo e a meio social onde vive. Acreditando que o material didático deva seguir em consonância com o discurso e 
práticas pedagógicas de diversidade cultural e visibilidade a cultura afro-brasileira e africana, que este artigo de revisão 
sistemática teve por objetivo analisar como acontece a representação social da figura do negro e sua etnicidade através 
dos livros didáticos, em todo o país. 

Na sociedade contemporânea, devido à atmosfera da conectividade, o tráfego de informações opera a um ritmo 
intenso e acelerado. Quase que de maneira simultânea, traz inovação e mudança em diversas áreas, deixando práticas e ações 
tradicionais evoluírem, desta forma, adquirindo novos conceitos. Os currículos escolares apressam-se para acompanharem 
estas mudanças e garantirem ao aluno um aprendizado contextualizado. Flexibilidade e contextualização são aspectos 
fundamentais para uma prática pedagógica abrangente, que realmente objetive o aprendizado e desenvolvimento do 
indivíduo, e, todo esse contexto contribui na formação de cidadãos críticos, conhecedores de diversas culturas, aptos para 
conviver e contribuir em sua sociedade. 

Um assunto que vem promovendo inúmeros debates e reflexões é o que se refere à educação étnico-racial. Inserida 
no currículo escolar por meio da Lei 10639/2003, traz a perspectiva de uma educação para equidade racial, através da 
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. A aprovação desta normativa 
tem provocado uma reflexão sobre o currículo instituído em nossas escolas, que, historicamente, tem negligenciado as 
diferenças culturais e valores civilizatórios africanos e afrodescendentes em nossa sociedade (MOREIRA e SANTANA, 
2013). Nesse processo, o material didático utilizado também desempenha importante papel, servindo de base para 
as discussões em sala de aula, onde, inserido diretamente no espaço escolar, o livro didático é um auxiliar de grande 
responsabilidade no processo de aprendizagem, nas construções e representações do ser brasileiro, contextualizando o 
aluno frente ao conteúdo e o meio social onde vive. 

Acreditando que o material didático deva seguir em consonância com o discurso e práticas pedagógicas de 
diversidade cultural e visibilidade a cultura afro-brasileira e africana, este artigo de revisão sistemática tem por objetivo 
analisar como acontece a representação social da figura do negro e sua etnicidade através dos livros didáticos, em todo 
o país. Neste contexto de valorização à diversidade cultural, em especial à cultura afro-brasileira e africana, queremos 
responder, através deste estudo, a seguinte questão problema: Qual a representação da figura social do negro nos livros 
didáticos utilizados na educação básica? 

A justificativa para esta pesquisa é de que se através desta normativa federal a educação étnico-racial ganhou 
destaque nos debates e currículos, através de abordagens diversificadas que possibilitam a visibilidade da cultura afro-
brasileira e africana, é necessário que o material didático, no caso o objeto da pesquisa, os livros, sigam em consonância 
com o discurso e práticas pedagógicas, auxiliando no processo de aprendizagem, e, assim, esta pesquisa se dispõe a 
sistematizar estudos que desenvolveram esta verificação. 

Em relação aos procedimentos metodológicos buscou-se analisar o conteúdo de publicações nacionais com o 
tema de representação do negro nos livros didáticos. Pesquisas com este escopo visam fomentar a discussão e aumentar 

1 FACCAT, Programa de Pós Graduação Mestrado em Desenvolvimento Regional, CAPES, alexandre1408@gmail.com 
2 FACCAT, Programa de Pós Graduação Mestrado em Desenvolvimento Regional, CAPES, darlancb@hotmail.com 
3 FACCAT, Programa de Pós Graduação Mestrado em Desenvolvimento Regional, danielgevehr@hotmail.com 
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o conhecimento sobre este tema, que abrange inúmeros vieses, possibilitando assim, vislumbrar insights para futuras 
pesquisas. 

Durante a aprendizagem escolar, o aluno recebe concepções de mundo que o orientam a como posicionar-se nele, 
em ajudá-lo a se identificar. Assim, a educação vê importância vital na luta contra o preconceito racial, sendo o espaço 
escolar responsável por boa parte da formação pessoal do indivíduo, um ambiente para suplantação de desigualdades 
raciais e do racismo (COSTA; DUTRA, 2009). Segundo Carvalho (2006), a ausência de referenciais positivos voltados 
aos negros nos livros didáticos contribui para a baixa estima e para a propagação do sentimento de inferioridade dos 
alunos negros.

Realizando um trabalho de análise de uma série de livros didáticos difundidos à educação básica no Brasil, Costa 
e Dutra (2009) notam diversas questões que merecem destaques sobre a representação do negro. Em relação às imagens, 
os livros mostram o negro e a África de uma forma inferiorizada, onde, também, a contribuição do negro à cultura 
brasileira se resume à religiosidade e a capoeira, notando-se uma mistificação e folclorização da cultura negra. Também, 
o continente africano é demonstrado como rico em recursos naturais, mas carente de organização social, necessitando 
de ajuda externa para desenvolver-se. Da mesma forma, a organização social dos países que compõem o hemisfério 
norte do planeta mostra-se de forma complexa e detalhada, enquanto às menções à organização africana são simplistas, 
organizados em aldeias em meio selvagem. Além disso, estão presentes imagens de africanos em situação de extrema 
desnutrição e discursos que ligam a África à proliferação de doenças e produtor de ondas de imigração para outros países 
(COSTA; DUTRA, 2009).

Os estudos apontaram que, mesmo após os doze primeiros anos em que a lei 10.639/2003 se encontrou em vigor, 
em específico nas bases de dados pesquisadas, poucas produções científicas foram encontradas. Os autores pesquisados 
ainda evidenciaram que o material didático pouco apresenta a figura do negro afro-brasileiro ou africano fora do marco 
da escravidão.

Palavras-chave: Negro. Educação étnico-racial. Livro didático.

Referências

CARVALHO, A. A. de M. C. de. As imagens dos negros em livros didáticos de História. 2006. 139f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – UFSC, Florianópolis, 2006. 

COSTA, R. L. S.; DUTRA, D. F. A lei 10639/2003 e o ensino de geografia: representação dos negros e África nos livros didáticos. 
Porto Alegre, Encontro Nacional de Práticas de Ensino em Geografia, ago./set. 2009.

MOREIRA, M. A.; SANTANA, J. V. J. Formação docente frente ao ensino de história e cultura afro-brasileira: reflexões a partir 
do município de Itambé/BA. V FIPED Fórum Internacional de Pedagogia 2013.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 399SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

EDUCAÇÃO E DIFERENÇAS: DISCUTINDO CULTURA E 
PRECONCEITO NA SALA DE AULA

Jean Lopes de Oliveira1

Márcia Solange Volkmer2

A diversidade cultural brasileira, resultante do processo histórico de ocupação do território, foi reconhecida e 
valorizada há poucas décadas. Em um passado marcado pelo processo de escravização da população negra e políticas de 
atração de imigrantes de cor branca, cria-se uma falsa ideia de que não existe preconceito no país. Essa ideia vai perdendo 
força a partir da década de 1970, mas somente no século XXI temos ações mais concretas no sentido de estimular o 
respeito à diversidade cultural no Brasil. Este trabalho apresenta uma prática desenvolvida com alunos de uma turma de 
8º ano do Ensino Fundamental, que objetiva o estudo e compreensão do preconceito racial na sociedade contemporânea.

O trabalho foi desenvolvido a partir de uma contextualização do período colonial brasileiro até os dias atuais, 
problematizando o processo de escravidão, desde o tráfico negreiro feito do continente africano para o Brasil, até o 
período atual em que ainda encontramos pessoas submetidas a situações de tráfico ou deslocamento forçado. Em um 
segundo momento, realizou-se um debate sobre a desigualdade social e jurídica no Brasil, pontuando que, no início do 
século XX, grande parte da população negra se viu forçada a ocupar os espaços urbanos e postos de trabalho menos 
valorizados, configurando-se um processo com características presentes ainda hoje na sociedade brasileira.

Essa discussão teve por objetivo conduzir a reflexão para a realidade vivenciada pelos alunos. Configurando-
se como um local que atraiu milhares de famílias de imigrantes europeus a partir do século XIX, o Vale do Taquari 
configura-se hoje como uma região que ainda não se reconhece em sua diversidade cultural. Temos ainda um movimento 
de maior valorização das raízes europeias do que do reconhecimento da população negra e indígena. Nesse sentido, 
torna-se importante propor reflexões que estimulem o reconhecimento dessa diversidade.

Por uma educação multicultural
Mesmo sabendo que, em consequência da formação histórico-social brasileira, somos uma nação composta por 

diversas etnias, ainda faltam ações a serem realizadas nas escolas para se trabalhar esta temática, levando em conta que 
esta pluralidade cultural se reflete na realidade escolar. 

É nesse contexto que se insere a questão relativa à valorização da diversidade étnico-cultural de nossa formação 
no sistema educacional brasileiro, no qual desponta a inserção de temáticas e conteúdos programáticos sobre 
a história da África e do negro em nosso país. Consideramos, pois, de fundamental importância a inclusão do 
ensino de história da África no currículo da educação básica, por saber que a instituição escolar tem um papel 
fundamental no combate ao preconceito e à discriminação, porque participa na formulação de atitudes e valores 
essenciais à formação da cidadania de nossos educandos (FERNANDES, 2005, p. 381)

No âmbito de políticas públicas para atender as demandas do ensino é possível citar a criação da Lei nº 10.639, 
de 9 de janeiro de 2003, que tornou obrigatório o “estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 
na formação da sociedade, economia e política” (BRASIL, 2003). Mais tarde, é sancionada a Lei 11.465/2008 reiterando 
a abordagem da cultura afro-brasileira, bem como inserir a temática indígena no sistema de ensino.

Ações como esta são de grande importância para inserir o negro como protagonista do processo histórico. Mesmo 
passados alguns anos desde a criação da Lei nº 10.639, ainda temos um discurso que salienta o negro como escravizado, 
somente como mercadoria e objeto de trabalho nas mãos dos senhores de escravos. Da mesma forma, enfatizar a resistência 
escrava (com destaque para a formação dos quilombos), sem referências aos aspectos culturais e às trajetórias dos negros 

1 Centro Universitário UNIVATES, SUBPROJETO PIBID HISTÓRIA, CAPES, jean_lp93@hotmail.com
2 Orientadora. Doutora em História, Coordenadora de área do Subprojeto História do PIBID/UNIVATES, CAPES, marcia.
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no país pode não colaborar para a concepção de uma população que contribuiu para a constituição do que somos hoje. 
Neste aspecto, é importante propor a reflexão e despertar o pensamento crítico para se trabalhar temas como o da 
escravidão, por exemplo. E é com propostas e ações iniciadas na sala de aula que novos olhares podem ser construídos em 
relação ao que Santomé (1995) chama de “conteúdos culturais”.

A ação educativa pretende, portanto, além de desenvolver capacidades para a tomada de decisões, propiciar 
aos alunos e às alunas e ao próprio professorado uma reconstrução reflexiva e crítica da realidade, tornando 
como ponto de partida as teorias, conceitos, procedimentos e costumes que existem nessa comunidade e aos 
quais se deve facilitar o acesso. Nesse trabalho de formação de pessoas críticas, ativas e solidárias, e de ajuda na 
reconstrução da realidade, é imprescindível prestar uma atenção prioritária aos conteúdos culturais, assim como, 
naturalmente, às estratégias de ensino e aprendizagem e avaliação para levar a cabo tal missão (SANTOMÉ, 
1995 p. 160).

Para este entendimento crítico e reflexivo da realidade, a presente proposta elencou como objetivo central o 
reconhecimento da diversidade cultural do Vale do Taquari. Para tanto, propôs-se o estudo do processo de escravidão 
na região e também dos movimentos migratórios. Em relação à escravidão, por muito tempo, a historiografia não se 
preocupou em evidenciar as suas características nas regiões ocupadas pelos imigrantes europeus. Hoje, temos estudos 
que evidenciam esse processo, e a partir da análise de diferentes fontes entendemos a dinâmica social da região. Uma das 
possibilidades de análise se dá justamente a partir de estudos arqueológicos, e a apresentação das pesquisas realizadas na 
região pela integrante do Setor de Arqueologia da Univates encerrou as atividades com os alunos.

A partir do estudo desses elementos e processos, a discussão sobre o preconceito racial ganha novos contornos. 
Entendemos que a educação escolar tem um importante papel a cumprir no processo de reconhecimento da diversidade 
cultural brasileira e disseminação de uma cultura de respeito à diversidade.

Em vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo chamada a lidar com a pluralidade de culturas, 
reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a manifestação 
e valorização das diferenças. É essa, a nosso ver, a questão hoje posta. A escola sempre teve dificuldade em 
lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a 
homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença, e para o cruzamento 
de culturas constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar (CANDAU; MOREIRA, 2003, p.161).

Acreditamos que, ao estudar os processos históricos e culturais que nos constituem, e analisar as situações de 
preconceito e discriminação presentes em realidades brasileiras, podemos contribuir para o aumento de práticas de 
respeito no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Cultura. Diversidade. Preconceito. Respeito.
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O EMPODERAMENTO DA MULHER NEGRA ATRAVÉS DA 
LITERATURA

Jade Garcia Rocha1

Durante muito tempo, o ensino da história e cultura afro-brasileira no Brasil foi desenvolvido, dando espaço 
apenas à temática da escravidão africana. Com a finalidade de modificar essa realidade, no ano de 2003, foi sancionada 
a Lei nº. 10.639, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da Rede de 
Ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’, e dá outras providências” (BRASIL, 2003).

Pensando nessa lei e problematizando o ensino de cultura afro voltado para a área das linguagens, este trabalho 
apresenta atividades desenvolvidas pelo Subprojeto PIBID Letras/Espanhol da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS) e aplicadas em turmas de terceiros anos do Ensino Médio na Escola Estadual CAIC Madezzati, localizada 
em São Leopoldo/RS. As atividades foram desenvolvidas de maneira interdisciplinar nas disciplinas de Espanhol, 
Literatura e Português. Tiveram por objetivo que os alunos pudessem, a partir da leitura de obras literárias, refletir e se 
posicionar criticamente em relação ao empoderamento da mulher negra latino-americana. Tal propósito foi pensado de 
acordo com a legislação precitada, a qual estabelece que

os professores devem ressaltar em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da 
sociedade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valorizando-se, portanto, o 
pensamento e as ideias de importantes intelectuais negros brasileiros, a cultura (música, culinária, dança) e as 
religiões de matrizes africanas (CARVALHO, 2009).

Sendo assim, a ideia era que, a partir das leituras, os alunos reconhecessem as mulheres negras como pessoas 
influentes na sociedade, valorizando-as e inspirando-se nelas.

Em relação à escolha da literatura, é sabido de que esta é um reflexo/espelho de uma nação/sociedade (VELLOSO, 
1988). Por este fato, foram utilizados textos literários buscando, assim, abordar a representação da cultura afro. E em 
relação à escolha da mulher negra, segundo Souza (2015), ela é representada, na literatura, em duas vertentes: a) com 
ideologias machistas, sexistas e racistas, principalmente com base em seu passado escravizado. Era vista como um objeto 
de sexualização, que apenas servia para o prazer dos senhores. Como exemplo, o autor cita as obras “A Escrava Isaura”, de 
Bernardo Guimarães, e “O cortiço”, de Aluísio Azevedo; e b) com as “próprias mulheres negras que produzem literatura, 
e ao mesmo tempo que o fazem se reescrevem na história” (p. 77), traçando uma nova representação da mulher afro-
brasileira. Neste contexto, a literatura entra como uma possibilidade para que elas redesenhem sua própria história, 
criando um espaço de luta baseado na sua “escrevivência2”. Isso cria

uma nova ordem aos discursos impostos, uma vez que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas 
ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que procuramos 
assenhorear-nos”. (FOUCAULT, 1971, p. 02 apud SOUZA, 2015, p. 81)

A partir dessas considerações, para desenvolver as atividades foram selecionadas 16 mulheres negras que produzem 
obras literárias, em todo o mundo, para serem abordadas nas três disciplinas do projeto: Espanhol: Cristina Rodríguez 
Cabral, Susana Baca, Shirley Campbell e Yusa; Português: Elza Soares, Karol Conka, MC Carol e MC Soffia, Alicia 
Keys, Beyoncé, Lauryn Hill e Nina Simone; Literatura: Carolina Maria de Jesus, Chimamanda Adichie Conceição 
Evaristo e Jarid Arraes.

1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS, Licenciatura em Letras Português/Espanhol, CAPES, jadgarciar@gmail.com.
2 Segundo Souza (2015, p. 81), escrevivência é um termo cunhado por Conceição Evaristo, a partir da ideia de que “os escritores(as) 

negros(as) escrevem com base nas suas leituras de mundo, não apenas como um simples fazer literário que parte da motivação 
poética, assim como também um caráter político desta. [...] ‘A nossa ‘escrevivência’ não pode ser lida como história para ninar os 
da Casa Grande e sim para acordá-los de seus sonos injustos’, diz ela”.
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A intenção foi a de que os alunos lessem suas obras, pesquisassem as suas vidas e suas ações políticas no movimento 
de valorização da mulher negra. Para isso, eles foram divididos em quatro grupos e cada grupo deveria escolher uma 
mulher da disciplina de espanhol, duas da disciplina de português (uma brasileira e a outra estadunidense), e uma da 
disciplina de literatura. No total, cada grupo ficou com quatro mulheres. Vale ressaltar que eles trabalharam com o mesmo 
grupo em todas as aulas de todas as matérias.

Sobre o seguimento das aulas, a tabela abaixo demonstra como foram idealizadas para cada disciplina: 

AULA DISCIPLINA CONTEÚDO

1

Espanhol Apresentação das autoras, separação dos grupos, leitura e discussão das obras.
Português Apresentação das autoras, apresentação da proposta de seminário e reunião dos 

grupos.
Literatura Apresentação das autoras, leitura e discussão das obras.

2

Espanhol Apresentação do gênero “post de facebook” e produção textual.
Português Apresentação dos seminários

Literatura O concretismo

3

Espanhol Reescrita da produção textual e apresentação das características de um fanzine.

Português Apresentação do gênero artigo de opinião e produção textual
Literatura Produção de poemas

4 Português Reescrita do artigo de opinião
Tabela 1: Idealização das aulas

Como demonstrado, cada disciplina possuía uma produção textual (Espanhol - “post de facebook”; Português 
– “artigo de opinião”; e Literatura “poema concretista”). Depois que todos os textos estavam prontos, os alunos os 
compilaram em um fanzine3 que foi distribuído na UNISINOS. Também será distribuído no evento Café Poético, dia 
11 de março do corrente ano.

De maneira geral, a aplicação do projeto foi eficaz, possibilitando a promoção de debates muito produtivos em 
relação à proposta apresentada. A maioria dos alunos aprovou a temática, e boa parte das produções obtiveram êxito. 
Porém, foram encontrados alguns obstáculos: a pouca quantidade de tempo dos períodos, a compreensão não tão clara 
de o que era para ser produzido em cada disciplina e a falta de aprofundamento nos debates e na temática. Tudo isso 
proporcionou uma reflexão da prática docente sobre como é difícil a abordagem de temas complexos em tão pouco 
tempo e que, em futuras aplicações, as aulas ocorram de maneira diferente. Outra observação feita é a de que estar em 
contato com teorias da educação e, ao mesmo tempo, atuar na escola possibilita que o estudante de licenciatura repense 
sua prática docente de forma embasada, criando mais sentido ao que se estuda na Universidade.

Palavras-chave: Mulher Negra. Literatura. Literatura em Sala de Aula.
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3 Revista de baixo custo e fácil produção.
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Educação e Tecnologias
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SABERES MATEMÁTICOS GESTADOS POR ALUNOS DO 
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tatiane Cristine Bernstein1

Márcia Jussara Hepp Rehfeldt2

Ieda Maria Giongo3

Contextualização
No Centro Universitário UNIVATES, desde 2013, está em andamento um projeto de pesquisa vinculado ao 

Programa Observatório da Educação (Edital 049/2012/CAPES/INEP) e, dentre suas ações, uma delas consiste em 
elaborar e implementar propostas metodológicas e curriculares, à luz de três tendências do ensino de Matemática 
– Etnomatemática, Modelagem Matemática e Investigação Matemática – nos Anos Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental em seis educandários da região. 

Neste cenário de pesquisa, realizamos ações pedagógicas investigativas no âmbito dos Anos Iniciais, alicerçadas 
no campo da Etnomatemática e centradas na exploração de jogos digitais, em duas turmas de 4º Ano do Ensino 
Fundamental, vinculadas a duas escolas públicas parceiras do projeto e localizadas no Vale do Taquari/RS. O eixo de tais 
ações são os jogos digitais, pelo fato das tecnologias ocuparem um lugar significativo em suas atividades.

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa consiste em investigar os jogos de linguagem matemáticos existentes na 
forma de vida digital de alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental e suas semelhanças de família com aqueles usualmente 
presentes na Matemática Escolar.

Levando em conta, o referido objetivo das ações pedagógicas aqui explicitadas, apresentamos a seguir o detalhamento 
metodológico delas e alguns resultados emergentes com os possíveis enlaces teóricos.

As ações pedagógicas e alguns resultados emergentes
Inicialmente, os alunos foram ao Laboratório de Informática de sua respectiva escola para, em dupla, explorar 

os jogos digitais preferidos e, normalmente, praticados fora do contexto escolar. Sequencialmente, na segunda ação 
pedagógica, exploraram novamente os citados jogos; entretanto, de acordo com o interesse, duas duplas exploraram o 
mesmo jogo. Dessa forma, tencionamos valorizar o pensamento dos discentes e investigar, por meio de questionamentos 
orais – conversas, discussões dos pares -, que saberes matemáticos/jogos de linguagem emergem dessas competições.

Em vista disso, é importante ressaltarmos que a Etnomatemática não está preocupada unicamente em examinar 
a Matemática Escolar – elaborada pelos matemáticos –, mas abordar as matemáticas produzidas pelos diversos grupos 
sociais e culturais, especificamente com a finalidade “de examinar as produções culturais” dos indivíduos, enfatizando 
“seus modos de calcular, medir, estimar, inferir e racionar” (KNIJNIK, 2004, p. 22).

Em efeito, Knijnk et al. (2013) apoiando-se nos pressupostos teóricos de Michel Foucault e Wittgenstein, 
caracterizam o campo da Etnomatemática como uma “caixa de ferramentas”, que viabiliza analisar as racionalidades 
matemáticas que imperam nos diferentes contextos culturais, bem como os jogos de linguagem predominantes na 
Matemática Escolar e Acadêmica.

O termo “jogos de linguagem”, formulado por Wittgenstein, ao apostar na existência de diversas linguagens, está 
relacionado, segundo Knijnik et al. (2013, p. 30), aos “processos que podem ser compreendidos como descrever objetos, 
relatar acontecimentos, construir hipóteses e analisá-las, contar histórias, resolver tarefas de cálculos aplicados, entre 
outros”. Deste modo, ao pôr em evidência as racionalidades matemáticas gestadas por um determinado grupo social, 
estamos descrevendo uma rede de jogos de linguagem, empregados numa forma de vida qualquer. 

1 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – PPGECE, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, tbernstein@universo.univates.br. 

2 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – PPGECE, mrehfeldt@univates.br.
3 Doutora em Educação, Centro Universitário UNIVATES, igiongo@univates.br.
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Em efeito, ressaltamos que cada cultura engendra específicos jogos de linguagem, simultaneamente diferenciados 
ou com traços semelhantes, operam conceitos matemáticos no âmbito social e escolar. No entanto, Knijnik et al. (2013) 
inferem que as tecnologias estão agregando-se a tais jogos de linguagem, ocasionado mudanças sociais significativas. 

Na forma de vida digital, a maioria dos alunos ao operarem os jogos digitais preferidos utilizou o Sistema de 
Numeração Decimal para resolver os cálculos de adição e subtração emergentes durante as jogadas. Assim, guiavam-
se pelo valor posicional do algarismo – unidade, dezena e centena - para efetivar os cálculos, fazendo uso de regras – 
jogos de linguagem - usualmente presentes na Matemática Escolar. Como apontou um deles, ao ser questionado qual 
o resultado de 36-13: “vinte e três, [pois] seis eu tiro três, dá três, três eu tiro um, dá dois”. Logo, tal resultado sinaliza o 
predomínio da matemática escolar na forma de vida digital e, sendo assim, é significativo evidenciar que ao amparar-se 
no campo da Etnomatemática, podem-se analisar, sobretudo, as produções culturais, ressaltando os modos de calcular e 
raciocinar gestados pelos indivíduos durante suas atividades corriqueiras (KNIJNIK, 2004).

A resolução do cálculo 36-13, explanada por um dos pesquisados, salienta um jogo de linguagem, fortemente 
calcado por regras que enfatizam o formalismo. O aluno, ao resolver a operação matemática, segue uma rígida sequência, 
que inicia na solução das unidades, seguindo para as dezenas. 

Nas terceira e quarta ações, cada dupla apresentou aos demais colegas o jogo digital explorado no Laboratório de 
Informática. Com o auxílio do projetor de multimídia, projetaram os jogos e explicaram as regras e as estratégias usadas 
visando à conquista de resultados exitosos. Durante as apresentações, em conjunto, professora/pesquisadora e alunos, 
conversaram e discutiram acerca dos saberes matemáticos por eles imbricados durante as competições. 

Os saberes matemáticos evidenciados pelos alunos, nas apresentações, estão centrados na resolução de problemas 
envolvendo o Sistema Monetário. Com muita facilidade operaram cálculos de adição e subtração deste sistema, haja 
vista o uso destas operações nas atividades corriqueiras – compra de mantimentos em armazéns - realizadas no âmbito 
familiar deles. 

Outro aluno explora esporadicamente no ambiente escolar que frequenta, um jogo digital intitulado “Pratique o 
uso do dinheiro”, no qual pratica ações de compra, selecionando o preço exato da aquisição mencionada na tela do jogo. 
Para isso, ele deve clicar nas moedas ou cédulas registradas na parte inferior da tela até completar o valor da compra. 
Neste cenário, o supracitado aluno engendrou uma estratégia matemática, abaixo descrita. Por meio dela, somou o valor 
que gastaria para comprar duas cenouras, uma cereja e uma banana, alimentos presentes numa das fases do mencionado 
recurso tecnológico.

Aluno – Cinco mais nove quatorze, mais oito vinte e dois. 
Pesquisadora – Como você sabe que nove mais cinco dá quatorze? 
Aluno – Nove mais cinco, porque nove falta um pra dá dez. E ali tem o cinco, e tira um do cinco dá quatro, daí forma 
quatorze. Quatorze mais oito, vinte e dois. Vinte e dois, dois lá em cima, mais um, mais dois, quatro, cinco, seis. Sessenta 
e dois centavos. 

Ao analisar o excerto acima, mencionamos que, ao operar os cálculos, o aluno não fez uso dos números decimais, 
tampouco da vírgula, usualmente empregada na Matemática Escolar. Na adição, ele a ignorou e realizou o cálculo 
considerando os centésimos como números naturais inteiros. Dessa forma, iniciou a operação somando as unidades de 
cada número. Primeiro adicionou nove unidades mais cinco e, para isso, tirou uma das cinco e a acrescentou nas nove, 
obtendo uma dezena e, nesta, acrescentou quatro que restaram das cinco, resultando em quatorze unidades. Em seguida, 
acrescentou oito unidades às quatorze, conseguindo o total de vinte e duas, que, na verdade, são duas dezenas mais duas 
unidades. Nesse seguimento, acrescentou estas na ordem das dezenas, somando-as com mais quatro dezenas, alcançando 
o resultado sessenta e dois.

Assim, salientamos que o estudante finalizou sua estratégia matemática ressaltando que o valor obtido equivalia 
a centavos mesmo operando o cálculo por meio dos números naturais. Portanto, acredito que noções acerca do Sistema 
Monetário foram por ele consideradas, especificamente ao mencionar que o valor correspondia a centavos e não a reais, 
visto que ainda faltavam trinta e oito centavos para completar um real.
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Por fim, cabe destacarmos, que os jogos de linguagem matemáticos gestados pelos alunos do 4º Ano do Ensino 
Fundamental e citados neste texto, apresentam maior e/ou menor grau de semelhanças de família com aqueles usualmente 
presentes na Matemática Escolar.

Palavras-chave: Etnomatemática. Jogos Digitais. Saberes Matemáticos.
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INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DA CIÊNCIA 
DA COMPUTAÇÃO ATRAVÉS DO PENSAMENTO 

COMPUTACIONAL

David Machado1

Renata Zanella2

Barbara Evitta de Fraga dos Santos3

A disseminação dos conhecimentos da computação enquanto ciência ainda não é realidade quando se fala em 
educação básica. O que vemos nos dias de hoje em relação a computação ou informática, inserida no currículo das escolas, 
são propostas pedagógicas que limitam-se à utilização de ferramentas como editores de texto, navegadores e outros 
aplicativos. Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas, outras (OLIVEIRA et al, 2014) (FRANÇA; SILVA; AMARAL, 
2012), por sua vez, já comprovam a eficácia da computação como uma ferramenta de resolução de problemas, sendo 
estímulo suficiente para contemplar a grade curricular das escolas, tornando-se uma disciplina que assim como as demais, 
agregam e auxiliam no desenvolvimento do aluno enquanto cidadão. O pensamento computacional dispõe de ferramentas 
abstratas que fazem com que o aluno pense de maneira com que ele não está acostumado a pensar, pois ele deixa de 
resolver os problemas da maneira tradicional, e passa a abstrair o problema, analisar e decompor esse problema para 
assim, chegar no melhor resultado. O pensamento computacional são processos de pensamento envolvidos na formulação 
de problemas, de modo que suas soluções possam ser representadas como passos de algoritmos (AHO, 2012 apud 
COSTA, et.al, 2015). O objetivo geral deste trabalho, foi apresentar aos alunos, a Ciência da Computação como 
ferramenta para resolução de problemas e a Informática de um modo geral, bem como discutir a importância destes 
profissionais nos cenários atuais. Entre os objetivos específicos, estão: apresentar a pseudo-linguagem algorítmica 
Português Estruturado; despertar o pensamento computacional nos alunos; estimular os alunos a resolver problemas 
matemáticos através do Português Estruturado e aumentar o interesse, por parte dos alunos, em programar. As atividades 
foram aplicadas no formato de minicurso, o qual dispôs de quatro encontros totalizando dez horas de prática pedagógica. 
O minicurso foi aplicado em uma turma de ensino médio, constituída por 22 alunos com faixa etária de 16 a 18 anos, de 
uma escola pública do litoral norte, através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Em 
seguida serão relatadas todas as atividades e a metodologia de cada atividade realizada durante o minicurso. A aula um 
buscou proporcionar uma introdução à ciência da computação, fazendo com que os alunos vivenciassem tal papel através 
de atividades lúdicas. Primeiramente foi realizada uma roda de conversa, a fim de desmistificar algumas das funções de 
um cientista da computação. Em seguida, foi realizada uma atividade a qual consistia em elaborar comandos em linguagem 
natural para fazer com que o robô, que seria interpretado por um dos alunos de um determinado grupo, percorresse o 
tabuleiro e pegasse o objeto que estaria dentro desse tabuleiro e, por fim, levar esse objeto até o local indicado. Nesta 
atividade, os alunos puderam assumir o papel de programadores, em que elaboraram algoritmos simples com o objetivo 
mover o robô e também assumiram o papel de um computador, executando esses pseudo-algoritmos e verificando o que 
eles faziam. A aula dois buscou construir a ideia de ciência da computação e uma pequena introdução à algoritmos. No 
primeiro momento, os alunos foram indagados sobre o que seria ciência da computação, então, foi elaborado um mapa 
conceitual apresentando todos os conceitos e ideias que os alunos julgavam relevantes ao tema. Em seguida, foi apresentado 
um vídeo que retratou o conceito, a definição e mostrou também, alguns exemplos práticos de algoritmos presentes em 
nosso dia a dia. Logo, foi realizada uma analogia entre o conceito de algoritmo com uma receita de bolo, visto que um 
algoritmo, tanto computacional quanto não computacional, possui três elementos, ou seja, elementos de entrada, 
processamento e saída, logo, estes elementos foram relacionados aos ingredientes dessa receita, o modo de preparo e o 

1 Centro Universitário Cenecista de Osório – UNICNEC, acadêmico do curso de Licenciatura em Informática, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, david.machado.mv@hotmail.com.

2 Mestre em Ciências da Computação, Centro Universitário Cenecista de Osório – UNICNEC, rezanella@gmail.com. 
3 Especialista em Coordenação Pedagógica, Centro Universitário Cenecista de Osório – UNICNEC, cpead.bpi.barbara@gmail.

com. 
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bolo em si. Em seguida, foi apresentado um algoritmo simples objetivando trocar uma lâmpada. Os alunos então, foram 
instruídos a organizar esse algoritmo de forma lógica e decompor algumas partes do problema em partes menores. 
Posteriormente o conceito de condição e repetição foi acrescentado ao algoritmo de trocar lâmpada e em seguida, foi 
solicitado que os alunos desenvolvessem três tipos de algoritmos não computacionais que contivessem condição e 
repetição. Por fim, para sintetizar os conhecimentos, foi construído junto aos alunos, novamente, um mapa conceitual 
com todos as informações importantes que diziam respeito a algoritmos. A aula três buscou trazer o conceito de algoritmos 
computacionais a partir do Português Estruturado, proporcionando assim, o primeiro contato dos alunos com a 
programação. De início, foi feita uma introdução sobre o conceito de linguagem de programação e alguns tópicos 
específicos do Português Estruturado, salientando a sua estrutura básica, as palavras reservadas da própria linguagem e 
alguns comandos básicos, como o comando de saída “Escreva” e o comando entrada “Leia”. Para ilustrar, na prática, a 
funcionalidade desses dois comandos, foi dado como exemplo, um sistema operacional de um aparelho celular qualquer, 
onde o mesmo, dentro de sua programação, utiliza de um comando como o “Escreva”, para mostrar a hora ao usuário e 
de um comando como o “Leia”, o qual permite que o usuário entre com os dados, como a senha, por exemplo, para ter o 
acesso ao aparelho. Também foi apresentada a interface do aplicativo VisualG, o qual seria utilizado pelos alunos para 
desenvolver os algoritmos computacionais. Em seguida foi elaborado, junto aos alunos, um algoritmo simples com o 
intuito de mostrar valores na tela ao usuário. A execução do algoritmo deu origem à interface do aplicativo criado pelos 
alunos, a qual mostrava a mensagem que foi colocada dentro do comando Escreva. A aula quatro introduziu a lógica de 
programação aos alunos, abordando tópicos mais avançados do Português Estruturado, como, o conceito de variável, 
regras de nomenclatura e tipos de variáveis e a manipulação de uma variável em relação à sintaxe do Português Estruturado. 
Primeiramente foi apresentado o conceito de variável, fazendo uma analogia com uma caixa, pois, da mesma forma que 
é possível criar uma variável com o nome de “soma”, do tipo “inteiro”, que armazena apenas um valor inteiro, pode-se ter 
uma variável com o nome de “caixa”, do tipo “roupa” que armazena somente apenas uma camiseta, por exemplo. 
Posteriormente foram apresentadas as regras de nomenclatura das variáveis no Português Estruturado seguidas de uma 
atividade na qual os alunos deveriam identificar quais das variáveis estavam escritas de forma incorreta para então, fazer 
as devidas alterações. Em seguida foi solicitado que os alunos desenvolvessem um algoritmo no qual o usuário deveria 
inserir a nota de três provas, e em sua execução final, mostrar a média dessas provas. Os alunos foram instruídos a 
desmembrar o problema em partes menores, sanando-o por etapas. O exercício foi realizado, então, em quatro etapas e 
na primeira, os alunos foram questionados sobre qual seria a fórmula matemática que calculasse a média dessas notas. Na 
próxima etapa, os alunos digitaram a estrutura básica do algoritmo, solicitando, através do comando Escreva, que o 
usuário digitasse as três notas das provas. Cada nota deveria ser armazenada dentro de apenas uma variável, uma vez que 
as variáveis armazenam apenas um valor. Na terceira etapa, os alunos foram indagados sobre quais tipos de dados que as 
variáveis iriam receber, para que fosse possível criar as variáveis de acordo com seu tipo. Por último, os alunos incrementaram 
o algoritmo, utilizando o comando Leia para armazenar os valores digitados pelo usuário nas devidas variáveis e inserindo 
o cálculo dentro do algoritmo. Nos primeiros momentos do minicurso, talvez por nunca terem ouvido falar de algoritmos 
antes, os alunos mostraram-se resistentes e dispersos, no entanto, ao fazer uma analogia do conceito de algoritmo ao de 
objetos que eles utilizam em seu dia a dia, como uma receita de bolo, por exemplo, facilitou o entendimento geral da 
proposta das atividades e fez com que grande parte dos alunos interagissem. Também foi possível desmistificar o papel 
de cientista da computação em relação ao profissional de Informática, pois ao questionar os alunos referente a esses 
papéis, eles disseram estar relacionado apenas à utilização de ferramentas prontas, como editores de texto ou de imagem, 
e a manutenção de equipamentos computacionais. Pode se dizer, então, que o minicurso proporcionou uma visão da 
informática enquanto ciência, pois foram apresentadas algumas das funcionalidades e potencialidades dessa linha de 
conhecimento de modo que possibilitasse aos alunos, utilizá-la como ferramenta para resolução de problemas. Portanto, 
o objetivo do minicurso foi atingido, pois os alunos fizeram uso do pensamento computacional para desenvolver 
algoritmos e utilizaram a sintaxe do Português Estruturado, onde desmembraram o problema em partes menores, para 
assim, estruturar esses algoritmos e dar execução a eles.

Palavras-chave: Pensamento computacional. Resolução de problemas. Ensino da lógica de programação. Português 
Estruturado.
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ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS: ENSINO ALTERNATIVO 
DE GEOMETRIA ANALÍTICA

Lorens E. Buriol Sigueñas1

Luan Portella da Silva2

Introdução
Dentre todas as disciplinas, a Matemática é tachada como uma das mais difíceis pelos alunos. O principal motivo 

pode ser a dificuldade em enxergar as aplicações desse conhecimento adquirido, afinal como gostar ou para que estudar 
algo que “parece” estar longe da realidade. O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) pode ser uma 
metodologia para relacionar a disciplina e a realidade.

A Geometria, mais especificamente a analítica, é o foco deste trabalho, uma vez que a sua compreensão está 
diretamente ligada com a sua visualização. Partindo dessa ideia, buscou-se aplicar o uso das TICs com a intenção de 
fornecer um auxílio na interpretação e resolução de questões frequentes na sala de aula. Dos softwares matemáticos 
disponíveis optou-se pelo uso do GeoGebra. Este é um software “rico” em recursos na parte de geometria e álgebra, além 
de ser um software livre, apresenta uma praticidade no manuseio, tornando-o acessível até mesmo para os alunos que 
nunca tiveram contato com o recurso computacional. 

Tão importante quanto o software foi o local para desenvolvimento e aplicação dessa atividade exploratória. 
Nossa instituição disponibiliza de um lugar especializado para o estudo de novos projetos e metodologias, o Laboratório 
Interdisciplinar de Formação de Educadores (IFE). Embora os recursos tecnológicos não sejam estritamente essenciais 
para a compreensão dos conteúdos, acreditamos que seja um diferencial na hora de buscar e explorar formas alternativas 
de trabalhar os conceitos e visualizar as fórmulas aplicadas em sala de aula.

Esse trabalho relata uma atividade exploratória na qual se abordou resoluções de questões de Geometria analítica 
(muitas delas já trabalhadas em aula) por meio de construções no software. Apesar dessas questões necessitarem de 
uma quantidade significativa de cálculos, os alunos afirmam que a maior dificuldade é a extrair os dados e não aplicar 
as “fórmulas”. Após uma conversa com a professora regente da turma, notou-se que essa dificuldade em coletar os 
dados pode ser oriunda de uma deficiência na visualização dos problemas e que uma atividade envolvendo um software 
matemático contribuiria para fortalecer os conceitos matemáticos, proporcionando uma aprendizagem mais profunda e 
eficaz.

Desenvolvimento
A atividade foi aplicada com 16 alunos de uma turma de terceiro do Ensino Médio Integrado ao Curso Técnico 

em Agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos, com 
duração de dois períodos, realizada no ambiente do LIFE, onde cada aluno possuía um notebook com o GeoGebra já 
instalado.

O LIFE não foi utilizado apenas para a aplicação da atividade, mas também para confecção da mesma. As questões 
foram selecionadas, reproduzidas e discutidas usando os recursos que ele dispunha com a intenção de tornar a exploração 
mais didática possível. A articulação entre conhecimentos, práticas e tecnologias educacionais proporcionados pelo LIFE 
é de fundamental importância na formação do professor, uma vez que fornece subsídios para trabalhar com técnicas 
interdisciplinares e metodologias diferenciadas para aprimorar a aprendizagem escolar.

De acordo com Borba e Penteado (2003, p. 64-65)

À medida que a tecnologia informática se desenvolve, nos deparamos com a necessidade de atualização de 
nossos conhecimentos sobre o conteúdo ao qual ela está sendo integrada. Ao utilizar uma calculadora ou 

1 Coordenador de Área do Pibid Subprojeto Matemática- Campus Júlio de Castilhos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Farroupilha; e-mail: lorens.siguenas@iffarroupilha.edu.br

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; e-mail: luanportella@gmail.com
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um computador, um professor de matemática pode se deparar com a necessidade de expandir muitas de suas 
ideias matemáticas e também buscar novas opções de trabalho com os alunos. Além disso, a inserção de TI no 
ambiente escolar tem sido vista como um potencializador das ideias de se quebrar a hegemonia das disciplinas 
e impulsionar a interdisciplinaridade.

Para execução da atividade foi distribuído um material de apoio com uma introdução para ambientação ao software 
GeoGebra e um roteiro de atividades com doze (12) questões envolvendo os conteúdos de ponto, reta e circunferência. 
Destas doze (12) questões, dez (10) delas foram retiradas do livro didático Matemática Paiva 3 (2013), adotado pela 
professora. Como os exercícios possuíam um grau de dificuldade crescente, os primeiros problemas foram mais detalhados, 
com a intenção de familiarizar os alunos com os comandos de entradas e ferramentas básicas do software. Conforme 
a atividade foi avançando, notou-se que os alunos ganharam autonomia na resolução dos problemas, consultando o 
material de apoio apenas quando as dúvidas surgiam e não como um passo a passo a ser seguido rigidamente.

As questões foram projetadas na tela e resolvidas em conjunto com os alunos, pois era fornecido um tempo para 
que os alunos raciocinassem sobre a pergunta e depois a resolução era alternada entre questionamentos e comentários do 
professor e dos alunos. 

Primeiramente iniciou-se com questões que envolviam pontos, bastante simples, com a intenção de demonstrar 
como os inserir e acessar os comandos. Depois foram abordadas questões mais elaboradas, utilizando retas para construir 
polígonos e extrair área ou perímetro, traçar mediatriz, verificar ângulos, entre outras. E por fim os conceitos de 
circunferências.

Resultados
Ao final da atividade distribuímos um questionário com algumas questões simples para mensurarmos a eficácia da 

atividade. A maioria dos alunos não havia trabalhado com o Geogebra, apenas com o Winplot, o que não representou 
um problema, pois eles afirmaram que o programa era de fácil manuseio. Também recebemos comentários sobre o grande 
número de funções que o programa apresentava, que seria difícil absorver tudo rapidamente, mas que com prática útil 
para os cálculos e conferir respostas. Em geral, todos concordaram que o uso do software auxiliou na interpretação dos 
exercícios e das equações, possibilitando uma melhor visualização deles.

A professora regente havia comentado que tinha intenção de fazer uma atividade diferenciada com sua turma com 
a finalidade de reforçar alguns conceitos de Geometria analítica, conteúdo que já havia finalizado. Ainda nos relatou 
que seus alunos, muitas vezes, apresentavam dificuldades em transcrever os exercícios para o papel, se localizar no plano 
cartesiano e compreender analiticamente as equações. Partindo dessa ideia, toda a atividade foi cuidadosamente planejada. 

Segundo relato da professora, ela notou que durante a execução da atividade os alunos demonstraram interesse 
na resolução das questões, buscando obter as respostas apresentadas na tela e que quando não as encontravam trocavam 
informações com os colegas. Também comentou que a resolução de alguns exercícios já efetuados em aula foi uma ótima 
estratégia para que seus alunos conseguissem fazer as conexões necessárias entre os conceitos matemáticos. Além disso, o 
software atraiu muito atenção dos alunos, deixando um convite para que ocorram mais intervenções em outros conteúdos.

Considerações finais
Buscar formas diferentes de apresentar os conteúdos matemáticas é uma maneira de tentar alcançar todos os 

alunos. Com a exploração dessa atividade foi possível notar as diferentes habilidades de cada um. Os estudantes mais 
familiarizados com computadores comentaram que o software deveria ter sido apresentado anteriormente; os alunos 
com mais dificuldades se situaram no conteúdo com o auxílio da visualização, e até aqueles que não possuíam grandes 
dificuldades com o conteúdo estavam atentos e interessados. 

O objetivo desse trabalho realizado no LIFE era de fortalecer certos conceitos de aprendizagem, apresentando 
caminhos diferentes para que os alunos construíssem o seu próprio método de aprendizagem. Baseando-se no modo 
como os alunos aceitaram o uso do novo método, a exploração da atividade se mostrou bastante proveitosa, afinal eles 
já se encontram imersos em um ambiente tecnológico todos os dias, usar estes recursos é uma forma de adaptar a 
aprendizagem a linguagem deles.

Palavras-chave: Software. Geometria. Aprendizagem.
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PEBOLIM: TRANSFORMANDO O JOGO VIRTUAL PARA O 
JOGO REAL

Anelise Ferreira Pieniz Lunge1

Os jogos e as brincadeiras tradicionais possibilitam o resgate e a valorização do patrimônio lúdico-cultural 
de diferentes sociedades. São considerados instrumento de aprendizagem e de desenvolvimento dos indivíduos. É 
através dos jogos e brincadeiras que as crianças descobrem inúmeras possibilidades de conhecer o mundo que a cerca. 
Vivenciar novas experiências através dos jogos e brincadeiras antigas leva às crianças a absorver diferentes características 
comportamentais físicas, culturais e sociais.

Este trabalho foi desenvolvido na Escola de Educação Básica Professor Mansueto Boff localizada no município de 
Concórdia – SC, com alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. As atividades tiveram como objetivo estabelecer 
uma relação entre os jogos antigos com os jogos virtuais. Esta foi a terceira ação do subprojeto intitulado “Do jogo virtual 
para o jogo real” integrante do projeto TIC’s no ambiente escolar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID).

Os jogos eletrônicos e os videogames são muito usados como entretenimento pelas diferentes faixas etárias. Segundo 
Monteiro, Maganin e Araujo (2011), o uso dos jogos eletrônicos na escola certamente deve ser voltado para os alunos 
e para a aprendizagem, como um dos recursos utilizados para o desenvolvimento de habilidades como: concentração, 
memória, atenção e raciocínio lógico, dentre outras. 

Atualmente encontram-se muitos jogos para serem jogados on line, inclusive jogos antigos adaptados para o 
computador. O jogo proposto, então, para este trabalho foi o futebol de mesa, popularmente conhecido como pebolim, totó, 
fla-flu, matraquilhos, matrecos ou perceberitos. Este é um jogo inspirado no futebol de mesa que consiste em manipular 
bonecos presos a manetes, possibilitando “jogar futebol” numa mesa. Ele possui uma denominação variada, dependendo 
do local onde está inserido. Neste trabalho, vamos utilizar o termo pebolim. Este jogo desenvolve o raciocínio lógico e a 
atenção e, quando adaptado para a aula de Educação Física, contribui para o desenvolvimento integral, a cooperação e a 
inclusão bem como para o desenvolvimento de alguns fundamentos psicomotores e de algumas qualidades físicas.

Iniciou-se este trabalho com a escolha das turmas do Ensino Fundamental; a segunda parte do trabalho foi a 
pesquisa realizada na internet onde se buscou pelos jogos antigos disponíveis para serem jogados on line; escolheu-se, 
então o pebolim. O primeiro contato com o jogo foi realizado pelos bolsistas que aprenderam a jogá-lo no modo on 
line. Também experimentaram jogar o pebolim em mesas próprias para o jogo constituídas de bonecos de madeira 
ou plástico presos por barras de ferro. Na etapa seguinte, os bolsistas elaboraram uma maneira de jogá-lo em espaços 
abertos. Descobriram, na própria Internet , em vídeo disponível no Youtube, que já existe uma maneira de jogá-lo de 
forma real. Para esta experiência, utilizaram como materiais cordas e canos em uma quadra de vôlei de areia de 18m x 
9m. As regras são semelhantes às do futsal e o objetivo do jogo é obter estratégia o suficiente para conseguir fazer gol. A 
turma é dividida em duas equipes. Os jogadores obrigatoriamente precisam segurar em uma corda, que limita o espaço 
de movimentação entre eles. A corda vai de um lado a outro da quadra, no sentido da largura da quadra. Os jogadores são 
posicionados em fileiras intercalando os times A e B. Nas cordas haverão de 3 a 4 jogadores e, para um se movimentar, é 
necessário que o outro se movimente ao mesmo tempo e na mesma direção que o seu companheiro. A duração do jogo 
é de 20 minutos, sendo dois tempos de 10 minutos. O goleiro também deve segurar em uma corda. Não é permitido se 
abaixar durante o jogo. Pode ser utilizada uma bola de futsal.

O jogo foi apresentado aos alunos do 4º e 5º ano no laboratório de informática da escola, onde os mesmos tiverem 
oportunidade de ter os primeiros contatos com o jogo. Após esta experiência foi realizada a parte prática do jogo. Após 
breve explicação iniciou-se o jogo. Foi perceptível a dificuldade de entendimento dos alunos no primeiro momento, pois 
como o jogo envolve a cooperação os alunos demoram a entender que para ganhar, é preciso montar uma estratégia junto 
com o grupo. Eles preocuparam-se somente em chutar a bola para o gol, não levando em consideração a importância da 

1 Mestre em Educação Física; Professora do curso de Educação Física- Licenciatura -Universidade do Contestado, Campus 
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cooperação dos demais jogadores. Depois de ter sido aplicado algumas vezes, os alunos foram capazes de expandir sua 
percepção e o jogo alcançou seu objetivo original, desenrolando-se de forma natural e divertida.

Após a realização das atividades com os educandos, percebeu-se grande satisfação em participarem do jogo. Por 
ser uma atividade nova e completamente diferente do que elas costumavam praticar demonstraram grande interesse 
em conseguir realizar o jogo de forma correta. O pebolim quando realizado em um ambiente amplo e utilizando os 
movimentos corporais contribui para o desenvolvimento dos fundamentos psicomotores tais como a percepção de espaço, 
a percepção de tempo, a lateralidade, a coordenação motora ampla, o freio inibitório, o equilíbrio. Também desenvolve 
a habilidade motora de chutar. Através dos resultados obtidos pela aplicação do jogo, consideramos que foi gratificante 
a experiência obtida e a satisfação que o projeto nos proporcionou. O aumento do interesse dos alunos adolescentes e 
jovens pelos jogos eletrônicos traz para os professores dois desafios: primeiro, lidar com esta nova geração, buscando criar 
estratégias e utilizar recursos que incentivem e despertem o aluno para aprender e, segundo, utilizar estes recursos, como 
os jogos eletrônicos, para promover a aprendizagem na escola, tanto de conteúdos escolares, como de valores e princípios 
éticos (RAMOS, 2008). Percebemos que é possível estabelecer uma relação muito próxima entre os jogos virtuais e 
os jogos reais. Sendo assim é importante enfatizar o uso das tecnologias no ambiente escolar e que a relação entre a 
Educação Física e as tecnologias é possível. 

Palavras-chave: Jogo virtual. Escola. Jogos antigos.
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WIKIPÉDIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA 
EXPERIÊNCIA POSITIVA

Vinícius Weite Thomé
Eduardo Meliga Pompermayer

Com o advento da internet e o crescimento das novas tecnologias da informação e comunicação, as práticas de 
ensino e aprendizagem precisam estar em constante atualização de modo a usufruir ao máximo das potencialidades desse 
novo arsenal de possibilidades que trazem os computadores, tablets e celulares. Cada vez mais os processos de construção 
de conhecimento são mais dinâmicos, possibilitando aos estudantes terem uma grande variedade de fontes de informação 
que podem ou não ser utilizada da melhor forma possível. Assim é necessário estimular práticas críticas de pesquisa que 
evitam o famoso copiar e colar, ensinando os educandos a lidar com toda a informação disponível. Dentre os sites que 
disponibilizam informações na internet, um dos mais famosos, internacionalmente, é a Wikipédia. Então o presente 
relato apresenta um modo de trabalhar com a Wikipédia no ensino de matemática de forma crítica e pesquisadora. 

Assim como as tradicionais enciclopédias, a Wikipédia é extremamente útil para pesquisas de assuntos gerais 
e acadêmicos por contar com uma ampla quantidade de conteúdo diversificado. Permitindo que qualquer um de seus 
usuários crie e edite artigos e verbetes, a Wikipédia possui um diferencial em relação às outras enciclopédias, permitindo 
que crescesse a ponto de ter versões em 277 idiomas e conter, no total, mais de 43 milhões de artigos e verbetes. Porém 
esse formato cooperativo que acabou por dar à Wikipédia - inclusive no meio acadêmico - a fama de ser um site não 
confiável, fazendo com que seja desencorajada a utilização deste site como referência para trabalhos acadêmicos, havendo, 
inclusive, escolas que proibiram seu uso.

Diversas pesquisas, entretanto, comparam a Wikipédia a outros sites e concluem que não há diferenças significativas 
de confiabilidade, pois, normalmente, o conteúdo da Wikipédia é similar ou mesmo superior a outras fontes. Destas 
pesquisas destaca-se uma feita pela revista Nature em 2005, na qual foram comparados 42 artigos da Wikipédia sobre 
ciência e bibliografia de cientistas com artigos da Encyclopaedia Britannica e verificado que, embora na grande maioria a 
redação dos artigos da Wikipédia seja inferior, a qualidade da informação é a mesma (GILES apud. AZEVEDO 2013). 
Outra pesquisa mais recente da Universidade de Melbourne comparou artigos da Wikipédia com a Encyclopaedia 
Britannica e com periódicos de psiquiatria estadunidenses concluindo que a Wikipédia era superior em todos os quesitos 
analisados, exceto em legibilidade. (REAVLEY et al. apud. AZEVEDO 2013). Assim, verificando-se que a Wikipédia 
possui um grande potencial por se tratar de uma enciclopédia dinâmica que cresce sem parar, é necessário tomar certos 
cuidados com as informações encontradas em seus domínios para garantir a confiabilidade. 

Nesse contexto surgiu a ideia deste projeto, um projeto que pudesse contribuir com a Wikipédia adicionando 
conteúdo ao site e, simultaneamente, contribuir para a formação de licenciandos em Matemática. Assim, o projeto surgiu 
com o objetivo de que os bolsistas trabalhassem em edições de tópicos matemáticos na Wikipédia. Então os objetivos do 
projeto são: editar a maior quantidade de artigos matemáticos na Wikipédia e através dessas edições possibilitarem que 
alunos do curso da Licenciatura em Matemática do IFRS - Canoas aprofundem seus conhecimentos e desenvolvam sua 
capacidade de análise crítica da linguagem matemática. 

Para o andamento do projeto decidiu-se realizar reuniões semanais onde os bolsistas e o orientador pudessem 
discutir os tópicos a serem editados e revisar as edições já feitas para que, ao longo da semana, os bolsistas pudessem 
pesquisar e editar o site. Durante as pesquisas e reuniões era comum que surgissem dúvidas, desde dúvidas de conteúdo 
a até dúvidas da forma como deveriam ser escritos os artigos. Dessa forma, as reuniões eram extremamente importantes, 
pois permitia que o grupo discutisse as edições feitas por cada um, fazendo com que todos tirassem suas dúvidas e 
trocassem sugestões. Também era solicitado que os estudantes sondassem ao máximo possível o site a procura de artigos 
com carência de conteúdo ou mal escritos. Salientando que a escolha dos tópicos a serem editados ocorria por conta dos 
bolsistas, de modo a conciliar a afinidade pessoal e a curiosidade do mesmo com o assunto e as necessidades do site.

O projeto teve início em setembro de 2015 contando com um bolsista, que permaneceu no projeto no ano seguinte. 
Na primeira reunião o mesmo decidiu que seriam editados artigos sobre Trigonometria, pois era um conteúdo que o 
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próprio não havia estudado na formação básica. Então, conforme acabavam as edições em tópicos de Trigonometria, o 
bolsista precisou procurar novos assuntos para editar. Dessa forma encontrou carências em tópicos relativos à Funções.

Neste período enquanto revisava artigos sobre funções, o bolsista pôde compreender melhor a estrutura 
organizacional da Wikipédia, percebendo que os artigos e verbetes são organizados em categorias, que por sua vez 
pertencem a outras categorias e assim por diante. Desbravando essa estrutura, acabou por analisar a categoria Função 
Polinomial, onde constatou dois problemas. O primeiro foi a ausência de artigo para as Funções Polinomiais de Primeiro 
Grau, que é um assunto de extrema importância, estudado tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. O 
segundo foi uma ausência de conteúdo significativa no artigo Função Quadrática. Assim, no último período do projeto 
no ano de 2015, o bolsista trabalhou na criação do artigo Função Polinomial de Primeiro Grau e na edição -quase que 
integralmente- do artigo Função Quadrática. Durante essas edições ocorreram pesquisas e discussões sobre os conteúdos, 
de modo que o conteúdo ficasse o mais bem escrito possível. Também, nesse período ocorreram os primeiros contatos do 
bolsista com outros editores da wiki, onde eles também participaram com algumas dicas nas edições. 

No segundo ano do projeto, em 2016, o bolsista editou mais alguns artigos sobre Trigonometria, pois constatou 
que havia ainda algumas edições a serem feitas. Após isso passou a pesquisar mais assuntos a serem editados encontrando 
carências significativas de conteúdo em artigos sobre Geometria Plana. Primeiro editando artigos da categoria 
“Triângulo”, constatou-se diversos erros nos artigos “Congruência Triangular”, “Teorema dos Ângulos Externos”, 
“Triângulo” e ainda a inexistência de artigo falando sobre Triângulo Isósceles. Assim o bolsista trabalhou na edição 
desses artigos e criou o artigo Triângulo Isósceles. Após essas edições o bolsista trabalhou no artigo Circunferência 
e então em artigos da categoria Quadriláteros. Por fim trabalhou no artigo “Semelhança de Triângulos”, que estava 
praticamente sem conteúdo algum.

Para avaliação do projeto foi feito um levantamento quantitativo dos caracteres adicionados ao site. Ao longo 
dos dois anos de projeto foram adicionados pouco mais de 197 mil caracteres, o que é uma grande quantidade de 
conteúdo. Também se verificou que todos os artigos editados evoluíram em qualidade, sendo que, grande parte deles, 
foram editados quase por completo. Então se considerou que o projeto foi bem sucedido, visto que os dois objetivos 
foram alcançados: editou a maior parte de artigos da Wikipédia e foi possível perceber um aprofundamento conceitual do 
bolsista nos conteúdos trabalhados, além de que, o próprio bolsista advoga que suas experiências no projeto Matemática 
no Wikipédia foram, de fato, extremamente significativas.

Palavras-chave: Wikipédia. Tecnologia. Ensino de Matemática.
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ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
E A TECNOCIÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA NO 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Daiane Martins Bocasanta1

Resumo expandido: O trabalho aqui apresentado diz respeito a uma experiência pedagógica realizada numa 
escola pública de Porto Alegre - RS, com uma turma de Alfabetização e Pós-Alfabetização da Educação de Jovens e 
Adultos. Tal experiência consistiu na organização, por parte da professora titular da turma e da educadora especial da 
escola de aulas de informática, inclusive com o uso da plataforma Moodle. Essas aulas surgiram a partir da necessidade 
demonstrada pelos alunos de estudarem mais sobre o uso de computadores, como forma de sentirem-se incluídos em 
um mundo eivado de novidades tecnológicas. O objetivo geral do trabalho pedagógico aqui apresentado foi desenvolver 
aulas de informática semanais, para um grupo de estudantes de uma turma de Alfabetização e Pós-Alfabetização da 
Educação de Jovens e Adultos, como forma de instrumentalização para o uso de computadores e inserção em discussões 
mais amplas a respeito da tecnociência. O referencial teórico que embasou a produção e exame do material de pesquisa 
situa-se nas teorizações de Michel Foucault, Giles Deleuze e Bernadette Bensaude-Vincent. 

Cabe mencionar que a turma em questão foi criada em 2014, com o objetivo de atender, em especial, a demanda de 
escolarização de funcionários da universidade à qual a escola é ligada, mas também da comunidade em geral. Buscando 
articular e incentivar tanto a alfabetização, quanto aprendizagens acerca do uso de computadores, as docentes propuseram 
aos estudantes o uso de um software denominado Scala. Este software é um produto desenvolvido a partir dos estudos 
e pesquisas do grupo TEIAS2 - TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO PARA INCLUSÃO E APRENDIZAGEM 
EM SOCIEDADE, da UFRGS. Este grupo tem se debruçado a estudar e desenvolver tecnologias assisitivas - TAs 
para pessoas com autismo. Conforme Bez e Passerino (2015, p.18 e 19), “o Scala é mais que uma aplicação, é um 
sistema que engloba estratégias, metodologias e investigações que apoiam os processos inclusivos de nossa sociedade 
[...]”. Para tanto, utilizou-se o Scala como estratégia metodológica de construção narrativas visuais, pois ele volta-se 
especificamente ao letramento e produção de histórias. Com auxílio, os alunos envolvidos foram desafiados e produzirem 
narrativas visuais contextualizadas com as temáticas trabalhadas em sala de aula. Mesmo com dificuldades em manusear 
o mouse ou encontrar imagens, cada um, era capaz de criar um contexto narrativo, com imagens e situações específicas. 
Dentre as diferentes atividades realizadas no site Scala, destacou-se uma. A atividade consistiu na pesquisa e seleção 
de ditados gauchescos na internet para a construção de pranchas individuais com a interpretação gráfica daquilo que 
tinham pesquisado. Essa proposta, além de desenvolver habilidades para pesquisa em sites, proporcionou outra forma de 
trabalhar interpretação textual com a turma. Os alunos mostraram-se entusiasmados, reconhecendo na pesquisa alguns 
ditados populares gauchescos que seus pais e avós utilizavam quando eles eram crianças. Em suas narrativas visuais, 
pareciam se divertir com a escolha das imagens que comporiam suas interpretações. 

Além da exploração do Scala, foi aberta uma turma na Plataforma Moodle para a realização de atividades. Ainda 
que essa plataforma tenha sido concebida como uma ferramenta para uso EAD (Educação à Distância), na experiência 
em questão, ela foi adotada como uma estratégia pedagógica presencial. As primeiras tarefas dos estudantes foram mais 
exploratórias. Assim, foram inseridos jogos pedagógicos, bem como, links para os vídeos que já haviam sido trabalhados 
em sala de aula, para que os sujeitos pudessem acessar novamente. Após algumas aulas, atividades como fóruns, diários 
e construção de mapas conceituais coletivos foram propostas. Observou-se que essas tarefas foram produtivas tanto 
para aqueles alunos que já estavam mais adiantados em seu processo de alfabetização, quanto para os que estavam 
iniciando o processo. Numa das propostas, por exemplo, em que foi solicitado que os alunos registrassem em diário seus 
progressos na EJA, foi possível ler os seguintes relatos: “Então estou aprendendo mais ou menos meu problema é que 
eu esqueço. Muito. mais já estou escrevendo um pouco melhor porque muitas pessoas estão.dizendo que eu melhorei na 

1 Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Educação de Jovens e Adultos, daianebocasanta@gmail.
com.

2 http://www.ufrgs.br/teias/sobre
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escrita já é um bom começo. [...]”. Outra aluna relatou: “O EJA para mim esta sendo muito importante para minha auto 
estima. Aprendi varias matérias como música, ciências e matemática.”. Esses relatos, aqui registrados do modo como 
foram escritos na plataforma, apesar de conterem alguns erros de português, demonstram a riqueza de suas produções 
e o quanto a EJA estava fazendo diferença em suas trajetórias pessoais. Assim como esses alunos, que já dominavam 
minimamente a leitura e a escrita, os alunos em fase inicial de alfabetização também fizeram o registro de seus avanços, 
escrevendo as palavras que já sabiam, como seus nomes e nomes de colegas. Mesmo que pareça pouco a um primeiro 
olhar, além dos avanços no campo da alfabetização denotados pelas palavras grafadas na tela do computador, o simples 
fato de já saberem utilizar corretamente a tecla de espaço ao final de cada palavra escrita e o “enter” para mudar de linha 
ou o domínio do mouse nos garantiam que o trabalho que estava sendo realizado com a turma era produtivo. Além das 
atividades que exploravam os recursos do Moodle, foram oportunizadas algumas atividades que depois foram postadas 
com ajuda das docentes. Entre essas atividades, uma delas foi bastante significativa para a turma, o que se observou a 
partir do retorno dos indivíduos. Durante o desenvolvimento de um projeto sobre as origens de cada um, foi pedido 
aos alunos que escrevessem os nomes de todos os lugares significativos, por onde haviam passado em suas vidas. Após, 
solicitou-se que os estudantes pesquisassem na internet imagens desses lugares e salvassem essas imagens em um pen 
drive. Mais tarde, já de posse das imagens, cada aluno foi convidado a construir uma apresentação em Power Point 
para mostrar para os colegas. Ao final, demonstravam muito orgulho de apresentar aos demais o resultado de tanto 
esforço. Uma das alunas chamou a professora ao final de sua apresentação com um pedido que não era incomum a cada 
atividade concluída: “Imprime pra mim, profe... quero mostrar para as minhas filhas o que eu fiz!”. A partir dessas falas, 
foi possível perceber que levar impresso o trabalho feito na aula de informática era uma forma de provar para todos que 
eles também sabiam usar o computador, que eles também podiam fazer parte desse mundo onde possuir conhecimentos 
tecnocientíficos faz toda diferença.

Dentre os resultados da experiência aqui apresentada, notou-se maior envolvimento e desenvoltura no uso dos 
computadores, com domínio parcial dos conceitos e ferramentas trabalhadas. Os alunos que nas primeiras aulas tinham 
medo de tocar nos teclados dos computadores, ao final do ano já escolhiam sozinhos os jogos que queriam jogar dentre 
aqueles disponibilizados na Plataforma Moodle pelas professoras. 

Os avanços tecnocientíficos ao mesmo tempo em que podem nos proporcionar maior bem estar, também podem 
ser negativos em outros aspectos, modificando os parâmetros de privacidade e acentuando o controle sobre todos e sobre 
cada um. Em um texto de 1990, Gilles Deleuze nos alertava acerca da passagem das sociedades disciplinares descritas 
por Foucault para as sociedades de controle (DELEUZE, 1992). O controle não ocorre mais tanto pela limitação do 
espaço, mas ao ar livre, pela tecnologia. Nesse ínterim, como podemos criar pontos de fuga, mecanismos de resistência, 
algum tipo de escape?

Portanto, aprender a usar o computador, o tablet, o smartphone, conhecer as inovações tecnológicas que surgem a 
cada dia e entender os efeitos disso na vida de todos e de cada um é tomado aqui como uma forma de inclusão social. O 
tipo de experiência que aqui descrita, em que se buscou instrumentalizar alunos com pouca ou nenhuma vivência com o 
mundo da informática para o uso e discussão de recursos hoje disponíveis significa facilitar a participação do grupo de 
estudantes atendidos em debates e tomadas de decisões no campo tecnocientífico que lhes afetam diretamente. Como 
afirma Bensaude-Vincent (2013, p. 224), há a necessidade de que todos se envolvam nas escolhas científicas e tecnológicas. 
Para isso é necessário não apenas que os experts dialoguem com os “profanos”, mas que as questões em discussão possam 
surgir das demandas dos segundos. Do mesmo modo, é importante que haja um processo de aprendizagem mútuo, em 
que diferentes pontos de vista, “profanos” e de experts sejam levados em consideração, o que muitas vezes pode levar a 
soluções não necessariamente tecnocientíficas. Considerou-se nesse trabalho que as práticas descritas resumidamente ao 
longo do texto, como uma forma de inserir mais sujeitos nos debates.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Tecnociência. Inclusão social.
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O DESAFIO DA CRIAÇÃO DE OBJETOS DIGITAIS DE 
APRENDIZAGEM PARA O ENSINO DE ESTRATÉGIAS DE 

LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Diovani Cadore1

Aline Diesel2

Juliana Thiesen Fuchs3

Kári Lúcia Forneck4

Magali Beatriz Baierle5

Maria Elisabete Bersch6

Silvana Neumann Martins7

Esta publicação constitui-se em um relato de experiências que objetiva descrever o processo de construção dos 
objetos digitais de aprendizagem (ODA) voltados para o ensino de estratégias de leitura na Educação Básica. As ações 
são idealizadas e desenvolvidas pela equipe do projeto Veredas da Linguagem, por meio do eixo Linguagem e Tecnologia, 
em parceria com o Projeto de Pesquisa Mestrados para a Formação de Docentes: um locus de (re)construção e de aprendizagem. 

Para a construção desses ODA com vistas a melhorar as habilidades de compreensão leitora, leva-se em 
consideração que aprimorar as habilidades de leitura entre a população é um elemento que distingue notoriamente as 
pessoas na atual hierarquia de valores da sociedade (SACRISTÁN, 2008). Em outras palavras, o valor da leitura na vida 
das pessoas é condição para o exercício da cidadania e para a inclusão social. Forneck et al. (2015) coadunam com essas 
reflexões quando ressaltam que cabe à escola a tarefa de formar leitores competentes, mediante o estímulo à autonomia e 
ao desenvolvimento consciente de estratégias de compreensão leitora. A partir da apropriação de habilidades autônomas 
de leitura, o estudante pode escolher a estratégia que melhor se aplica às situações de leitura de diversos gêneros textuais 
com os quais terá de lidar.

A fim de concretizarmos nossa proposta, assumimos dois aparatos conceituais que embasam a elaboração dos 
ODA. De um lado, tratamos do conceito de leitura e, de outro, do próprio conceito de ODA e de seu impacto em termos 
didáticos para o ensino e a aprendizagem da compreensão leitora.

Em nosso projeto, a leitura é entendida como o processamento cognitivo realizado pelo leitor, que precisa 
reconhecer pistas linguísticas do texto e associá-las a seus conhecimentos prévios de modo a construir inferências sobre 
o conteúdo explícito e implícito do texto (KINTSCH; RAWSON, 2013; FERSTL, 2012). Desenvolver autonomia de 
leitura implica apropriar-se de estratégias automonitoradas de compreensão (PEREIRA, 2009), habilidade essa que deve 
ser propiciada por ações pedagógicas ao longo do processo de escolarização. 

Ruaro (2013, p. 189), seguindo essa linha de pensamento, considera que “as habilidades de leitura e de escrita 
precisam ser pensadas em termos de estratégias de ensino capazes de dar conta da aprendizagem significativa e também 
da aprendizagem reflexiva”. Em outras palavras, o que o professor aborda precisa ter significado para o aluno de modo 
que o “trabalho do educador não caia no vazio da teoria e da prática e não leve o aluno a não pensar no que faz enquanto 
o faz”.
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3 Univates, Letras, jtfuchs@univates.br
4 Univates, Letras, kari@univates.br 
5 Univates, Letras, magalibeatriz@outlook.com
6 Univates, Pedagogia, bete@univates.br 
7 Doutora em Educação. Orientadora, Univates, smartins@univates.br 
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Dessa forma, o professor, independentemente de sua área de atuação, deve conhecer os caminhos utilizados pelo 
leitor para compreender o que está lendo. Tais caminhos envolvem processos cognitivos e estratégias que ele adota para 
aprimorar a habilidade de leitura. 

Para dar conta dessa aprendizagem, entendemos que os objetos digitais de aprendizagem (ODA) podem atuar 
como coadjuvante nesse processo de aprimoramento da capacidade leitora. Tarouco (2012, p. 83) entende que, nos 
ODA, o conteúdo educacional é organizado “em pequenos segmentos combinados entre si para formar resultados 
gradativamente mais complexos”, que podem ou não estar associados a recursos tecnológicos interativos. Segundo a 
autora, duas importantes características dos objetos de aprendizagem são a possibilidade de reutilização por parte de 
quem interage com os ODA e a promoção da autonomia, que se configura ao permitir que esses sujeitos possam realizar 
estudos independentes que favoreçam a aprendizagem (TAROUCO, 2012). 

Nessa perspectiva, Forneck et al. (2015) consideram que os ODA podem ser um recurso didático que permite aos 
alunos interagir para construir e ampliar seus conhecimentos em diversas áreas, inclusive no que se refere à compreensão 
leitora.

Para a construção dos ODA, o grupo responsável pelo eixo Linguagem e Tecnologia (composto por professores, 
bolsistas e voluntários do projeto Veredas da Linguagem) organizou fóruns semanais com o objetivo de discutir e planejar 
cada etapa. A primeira etapa consistiu na seleção dos textos a serem explorados em cada objeto, tendo em vista o público-
alvo (estudantes do ensino fundamental e seus respectivos professores). Optou-se por selecionar textos de variados 
gêneros voltados à divulgação científica para o público infanto-juvenil, considerando-se a possibilidade de explorar a 
leitura em diversas áreas do conhecimento (linguagem, matemática, geografia, ciências, história etc.). Grande parte dos 
textos selecionados faz parte dos fascículos do projeto LER (http://www.projetoler.gruposinos.com.br/), projeto que 
se propõe a elaborar textos envolvendo literatura e popularização da ciência para crianças e jovens em uma perspectiva 
interdisciplinar, distribuindo os fascículos para escolas parceiras e fomentando sua leitura por meio de encontros de 
formação com os professores dessas escolas. Também foram selecionados textos de outras fontes, como poemas, manuais 
de instrução de jogos etc. 

Em seguida, passou-se à elaboração dos roteiros contendo o planejamento de como cada objeto vai funcionar. 
Nos roteiros, aparece o texto a ser lido, as atividades que exploram sua leitura (que podem ser de múltipla escolha, de 
preencher lacunas, de arrastar elementos, entre outras atividades) e o feedback de cada atividade, descrevendo exatamente 
o que vai aparecer no objeto à medida que o estudante estiver interagindo com ele.

Assim como Leffa e Castro (2008), também entendemos que o feedback é uma ferramenta que possibilita a 
interatividade entre o usuário e a máquina, fazendo com que o leitor deixe de apenas ler, para começar a fazer alguma 
coisa. O feedback auxilia “o aluno apenas se ele demonstrar necessidade de ser ajudado. Além disso, o feedback é imediato, 
dado ao aluno exatamente na hora, na quantidade e no nível de detalhamento de que ele precisar. Se não precisar, o 
sistema avança, sem perda de tempo para o aluno” (LEFFA; VETROMILLE-CASTRO, 2008, p. 190).

É preciso destacar, ainda, que o feedback dos ODA produzidos dá conta do aprimoramento da habilidade de 
inferenciação, uma vez que traz para o plano da consciência o percurso cognitivo que auxilia, se necessário, a compreensão 
do texto. Por essa razão, os objetos buscam aperfeiçoar estratégias metacognitivas de leitura, que se referem ao domínio de 
procedimentos que regem o comportamento do leitor, o qual se volta para si mesmo e se concentra não só no conteúdo 
que está lendo, mas nos processos que, conscientemente, utiliza para chegar ao conteúdo (LEFFA, 1996). Em outras 
palavras, são os princípios que regulam a desautomatização consciente das estratégias cognitivas (KATO, 1985).

Até o presente momento, foram elaborados os roteiros de 8 objetos. A próxima etapa será a implementação dos 
objetos em seu formato digital, seguindo as premissas conceituais adotadas pela equipe. O grande desafio é desenvolver 
questões significativas para cada gênero textual selecionado, articulando feedbacks relevantes, que trazem para o plano da 
consciência o percurso cognitivo adotado durante o processo de compreensão. Como resultados, pretende-se disponibilizar 
os objetos prontos no Repositório de Objetos de Aprendizagem da Univates, de modo que possam ser usados como 
recursos didáticos por professores de diversas áreas em suas aulas. Além disso, seu uso será fomentado em escolas de 
educação básica do Vale do Taquari por meio de oficinas e demais atividades voltadas a explorar a aprendizagem de 
estratégias de leitura mediada por recursos tecnológicos.

http://www.projetoler.gruposinos.com.br/
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TABLETS E SMARTPHONES – POSSIBILIDADE PARA O 
ENSINO

Romildo Pereira da Cruz1

André Gerstberger2

Marli Teresinha Quartieri3

Ieda Maria Giongo4

Contextualização e objetivos
A inquietação e as diversas necessidades dos educadores contemporâneos favorecem um olhar sob a perspectiva do 

melhor uso das tecnologias. Visando aquecer as discussões sobre a temática, neste resumo, apresentam-se os enlaces entre 
duas pesquisas, uma concluída e outra em andamento, realizada em cinco cidades do interior do RS/Brasil, relacionadas 
ao ensino de Matemática através de tablets e smartphones. Trata-se de pesquisas independentes com viés qualitativo e 
caráter exploratório, desenvolvidas a partir da inserção das Tecnologias Móveis Digitais (TMDs) na sala de aula. Diante 
do contexto, objetivou-se interpretar as percepções dos alunos em relação ao uso das tecnologias com foco nos processos 
de ensino e de aprendizagem da Matemática, partindo do pressuposto de que as ferramentas proporcionam aos alunos 
vivências de novas experiências que acredita-se serem diferentes das obtidas pelo ensino tradicional. 

Desenvolvimento
Os dados das pesquisas realizadas em cinco escolas do interior do RS/Brasil que tiveram como alvo investigar as 

percepções dos alunos da Educação Básica e suas concepções acerca do uso das ferramentas em foco para o desenvolvimento 
de atividades de Matemática envolveu a recolha e tratamento de informações de ordem qualitativa. Neste trabalho, 
socializam-se os indícios obtidos a partir da técnica da observação sistemática feita nos locus da investigação.

Durante o processo investigatório, observaram-se, nas argumentações dos alunos, muitas falas relacionadas 
às facilidades que as TMDs proporcionaram na resolução e entendimento das atividades que foram propostas e 
desenvolvidas. Eles enfatizaram que compreenderam melhor os conteúdos a partir da utilização da TMD em foco, o 
tablet e o smartphone. Essas constatações também foram evidenciadas em outras pesquisas, como as de Batista e Freitas 
(2012), Escalante (2013) e Fontes (2014).

Resultados 
Os resultados emergentes obtidos nas pesquisas evidenciaram aproximações das percepções dos alunos, das quais 

foi estabelecer imbricações a partir do instrumento aplicado de coleta – o que nos permitiu focar em termos específicos 
relacionados à temática abordada. Ocasionalmente apresentam-se falas dos estudantes, no intuito de reforçar as nossas 
inferências interpretativas.

Instigados a respeito de “como veem a integração dos tablets e dos smartphones nas aulas de Matemática como 
recurso de apoio à resolução das atividades”, 100% dos alunos asseveraram que a integração das ferramentas torna as 
aulas mais dinâmicas e atrativas. Segundo Buckingham (2010), a tecnologia tem um significado expressivo para os jovens, 
principalmente as mídias digitais. Contudo, comenta que as discussões sobre as tecnologias de informação e comunicação 
na educação têm gerado discordâncias, inclusive para os que defendem o uso de tecnologias. A principal é se o uso de 
toda essa tecnologia gera resultados positivos com relação à aprendizagem dos alunos.

Para efeito das investigações, o uso dos tablets e dos smartphones, no âmbito escolar, constituiu uma novidade para 
a maioria dos alunos participantes das investigações, já que 91,01% destes não o utilizavam até então na sala de aula 
para fins educativos. Borba (1999, p. 294) “defende que a disponibilidade de novas mídias nos processos pedagógicos, 
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em especial na sala de aula, pode modificar o pensamento matemático”. Ademais, o conhecimento demonstrado pelos 
alunos acerca dos softwares matemáticos faz-nos pensar que há verdadeiramente um anacronismo da escola em relação 
aos alunos.

Questionados em relação ao conhecimento e utilização de softwares e aplicativos matemáticos já utilizados por eles 
em determinada situação, o aluno (A8) respondeu:

Sim, conheço vários aplicativos, já usei o Geogebra, o Excel, planilhas eletrônicas, jogos on-line e aplicativos que 
trabalham equações.

O uso das mídias é apontado por Moran (2013), ao ressaltar que a educação escolar precisa compreender e 
incorporar mais as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis 
manipulações. Nesse sentido, compreende-se que a proximidade com a tecnologia no cotidiano tem reflexos na educação 
escolar. Ao que parece para os jovens, já não há dissociabilidade dessas ferramentas com a educação que querem receber.

Investigados a respeito das vantagens do uso dos instrumentos para a sua aprendizagem, inúmeros pontos favoráveis 
relacionados a aspectos físicos, como portabilidade, funcionalidade e eficiência, e pedagógicos, como atratividade e 
interatividade, foram suscitados pelos alunos. Destaca-se que a vantagem mais observada por todos foi a portabilidade, o 
que não tem relação direta com os processos de ensino e de aprendizagem.

No entanto, supomos que o conforto físico gerado pela ferramenta pode contribuir para o bem-estar dos alunos 
e, por conseguinte, para a melhoria de seus desempenhos. Os argumentos ficam mais explicitados ao analisarmos o 
depoimento do aluno (A10):

Bem, se tivéssemos aula somente com o tablet ou com smartphone, não precisaríamos utilizar livros e poderíamos 
ter aulas em qualquer lugar e não necessariamente na sala de aula. A inserção de recursos computacionais é bom 
para todos, pois torna a aula mais dinâmica e conseguimos aprender melhor, mais rápido.

Destaca-se, nesse sentido, o fato de poder ter em “um mesmo lugar” as informações necessárias (slides, livros, 
softwares, aplicativos, internet etc.) e de poder atualizá-las frequente e rapidamente. Supomos que a “modernização” do 
ensino se torna mais atraente para os jovens, em função da possibilidade de explorarem recursos de multimídias diversos 
(vídeos, animações, aplicativos educacionais etc.) e a autonomia no acesso e no gerenciamento da informação.

Todavia, ao que parece, “é uma questão de tempo apenas para que mais e mais alunos adiram ao uso de tablets e, 
até mesmo smartphones em sala de aula” (CRUZ, 2016, p. 3). E assim o será se depender dos jovens, como assevera Souza 
(2011, p. 186):

Diante da tarefa de apresentar as visões de jovens sobre as tecnologias, especialmente a internet, e sua relação 
com o desenvolvimento de uma sociedade democrática, percorremos além de suas visões, o que dizem algumas 
pesquisas sobre a relação entre a juventude e as tecnologias. A leitura das postagens nos permitiu constatar que 
para estes jovens, as tecnologias são uma realidade irretornável na vida contemporânea, [...].

Diante da inevitabilidade da chegada das TMDs às escolas, bem como da incipiência do uso delas em algumas 
instituições e, particularmente, a falta de habilidade da maioria dos professores em utilizar e integrar essas ferramentas às 
suas práticas, enfatiza-se, em razão dos resultados, a necessidade de o profissional da educação buscar meios, seja através 
de cursos específicos ou de formação continuada de melhor aproveitamento das TMDs em sala de aula. De acordo com 
os resultados obtidos, imaginamos que as inovações advindas da inserção das tecnologias na educação podem representar 
alguns desafios a serem transpostos, mas é inegável a contribuição dessas ferramentas no cotidiano dos jovens estudantes 
no desenvolvimento de suas atividades escolares.

Palavras-chave: Matemática. Tablets. Smartphones. Tecnologias Móveis Digitais.

Referências

BATISTA, F. D.; FREITAS, J. C. Aprendendo com portáteis – o computador na sala de aula. In: LAGARTO, A. A. (Org.). A 
escola XXI: Aprender com TIC. Lisboa: Universidade Católica Editora, p. 81 – 104, 2010.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 426SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

BORBA, M. de C. Tecnologias Informáticas na Educação Matemática e Reorganização do Pensamento. In: BICUDO, M. A. V 
(org). Pesquisas em educação matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. Revista Educação e Realidade. Porto 
Alegre, 2010, v. 35, n. 3, p. 37 – 58. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/13077/10270. Acesso em: 
14 out. 2016.

CRUZ, Romildo Pereira da. Percepção dos alunos da educação básica sobre o uso de tablets. Anais. XII ENEM – Encontro 
Nacional de Educação Matemática. Disponível em: http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5252_2698_ID.pdf. Acesso 
em: 8 fev. 2017.

ESCALANTE, Simone Bordallo de Oliveira. O uso do tablet como recurso de apoio ao processo de ensino e aprendizagem: a 
percepção de jovens e professores do ensino médio. 2013. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCB_948bf778b4bd
723452098b532cb067dc. Acesso em: 25 fev. 2017.

FONTES, Ênio César de Moraes. Contribuições e desafios do uso do tablet no processo educacional do ensino médio. 2014. 
Disponível em: http://www.bdtd.ucb.br/tede/tde_busca/processaPesquisa.php?pesqExecutada=1&id=1910. Acesso em: 09 fev. 
2017.

MORAN, J. M. Tablets e ultrabooks na educação. 2013a. Disponível em: http://www.2.esa.usp.br/moran/. Acesso em: 30 jan. 
2017.

SOUZA, Carlos Ângelo de Menezes. Novas linguagens e sociabilidades: como uma juventude vê novas tecnologias. Revista 
Interações. Santarém, Portugal, v. 7, p.170 – 188. Jan. 2011. Disponível em: http://repositorio.ipsantarem.pt/handle/10400.15/508. 
Acesso em: 04 out. 2016.

http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/13077/10270
http://www.sbem.com.br/enem2016/anais/pdf/5252_2698_ID.pdf
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCB_948bf778b4bd723452098b532cb067dc
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UCB_948bf778b4bd723452098b532cb067dc
http://www.bdtd.ucb.br/tede/tde_busca/processaPesquisa.php?pesqExecutada=1&id=1910
http://www.2.esa.usp.br/moran/
http://repositorio.ipsantarem.pt/handle/10400.15/508


Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 427SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

ENSINO DE MATEMÁTICA UTILIZANDO SMARTPHONES: 
UMA PRÁTICA À LUZ DA ETNOMATEMÁTICA

André Gerstberger1

Ieda Maria Giongo2

Na atualidade, é possível perceber que o número de acessos e aquisição de celulares inteligentes vem aumentando 
de maneira considerável nas mais diversas faixas etárias, principalmente por adolescentes e jovens, conforme afirma o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2015). É possível perceber que a utilização de smartphones tem ocorrido 
nos mais diversos locais e horários, não se limitando apenas a uma única função ou necessidade, mas servindo como um 
equipamento que auxilia as práticas cotidianas das pessoas em relação às práticas laborais, financeiras, de comunicação e 
expressão, científica e até mesmo no entretenimento. 

Segundo Romanello (2016, p. 36), uma das causas dessa constante utilização dos smartphones ocorre porque “os 
celulares inteligentes hoje em dia são como microcomputadores, devido ao aprimoramento da interface, armazenamento 
e recursos”. Assim, diversas funções que antes eram realizadas apenas em computadores e notebooks, agora passam a 
ser acessadas e efetivadas pelos smartphones, facilitando e agilizando o acesso a dados e arquivos em diversos lugares 
e horários distintos, inimagináveis tempos atrás. Assim, autores como Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014), Borba e 
Lacerda (2015) Ladeira (2015) e Romanello (2016) afirmam que a crescente utilização dos celulares inteligentes está 
fortemente relacionada ao acesso à internet que estes aparelhos proporcionam aos seus usuários.

Diante deste contexto, é possível perceber que nossa sociedade e nossas ações têm sido desenvolvidas, em parte, 
com o auxílio das diversas tecnologias digitais, propagando em nossa sociedade uma cultura digital. Contudo, acredito 
que mais do que uma cultura digital, as tecnologias digitais, em especial os smartphones, têm modificado nossa maneira 
de nos relacionar, de viver e nos expressar na sociedade. Assim, por entender que portar um aparelho celular e utilizá-
lo nas práticas diárias tem se tornado um aspecto cultural em nossa sociedade, passamos a (re)pensar sobre questões 
relacionadas ao ensino, em especial o de matemática.

Neste sentido, buscamos suporte teórico para esta pesquisa nas ideias do campo da Etnomatemática, por esta 
defender que questões sociais e culturais devem ser valorizadas e abordadas em sala de aula, podendo contribuir 
significativamente na melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem na disciplina de matemática. Considerado pai 
da Etnomatemática, Ubiratan D’Ambrosio defende que “a cultura, que é o conjunto de comportamentos compatibilizados 
e de conhecimentos compartilhados, inclui valores. Numa mesma cultura, os indivíduos dão as mesmas explicações e 
utilizam os mesmos instrumentos materiais e intelectuais no seu dia adia” (D’AMBROSIO, 2013, p. 35-36). Assim, o 
autor defende que, dentro de cada cultura, existem distintas matemáticas que estes indivíduos utilizam para sobrevivência, 
e dentre os diversos grupos culturais existentes o autor menciona alguns, tais como “comunidades urbanas e rurais, 
grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros 
grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns” (D’AMBROSIO, 2013, p. 9). Desta forma, o autor define 
Etnomatemática dizendo que

O conjunto desses instrumentos se manifesta nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas técnicas, 
nas ticas de lidar com o ambiente, de entender e explicar fatos e fenômenos, de ensinar e compartilhar tudo 
isso, que é o matema próprio ao grupo, à comunidade, ao etno. Isto é, na sua etnomatemática (D’AMBROSIO, 
2013, p. 35-36, grifos do autor).

Assim, por compreender que os smartphones têm se tornado comuns no cotidiano das pessoas a tal ponto de 
modificar as práticas diárias e de vivência, entendemos que este artefato digital pode ser considerado como um aspecto 
cultural em nossa sociedade. Contudo, conforme apontam Borda Scucuglia e Gadanidis (2014), existe uma resistência 

1 Centro Universitário UNIVATES, Mestrado em Ensino de Ciências Exatas, andre_canelavera@hotmail.com
2 Doutora em Educação, Centro Universitário UNIVATES, igiongo@univates.br
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por parte das escolas quanto à utilização desta ferramenta digital. Assim, corroborando as ideias dos autores, pensamos 
que “discutir como utilizá-los, ou como incorporá-los, nos parece ser um caminho muito mais promissor do que evitá-lo” 
(IBIDEM, 2014, p. 99).

Assim, buscando entrecruzamentos entre a Etnomatemática e autores que defendem a inserção das tecnologias 
digitais – em especial os smartphones – nos ambientes escolares, o objetivo deste trabalho é verificar as potencialidades 
que a integração e a inserção dos smartphones podem proporcionar aos processos de ensino de matemática, em uma turma 
de nono ano do Ensino Fundamental. Desta forma, a presente pesquisa é parte de uma dissertação em andamento que 
está vinculada ao Projeto Observatório da Educação OBDUC, no âmbito do Programa de Pós-graduação mestrado 
profissional em Ensino de Ciências Exatas, do Centro Universitário UNIVATES. A referida pesquisa foi desenvolvida 
em uma escola pública localizada em um pequeno município pertencente à Região do Vale do Taquari, no estado do 
Rio Grande do Sul. A pesquisa, desenvolvida pelo primeiro autor deste trabalho, foi realizada nos meses de outubro a 
dezembro de 2015, distribuída em 26 horas/aulas, com uma turma de nono ano do Ensino Fundamental.

Entre as ações desenvolvidas com estes alunos, destacam-se: a) A realização de uma conversa informal com 
objetivo de compreender como estes alunos utilizam seus smartphones, bem como a identificação de quais funções são 
mais utilizadas e suas opiniões quanto aos benefícios e malefícios deste artefato tecnológico; b) A execução de atividades 
matemáticas envolvendo o conceito de Regra de Três, utilizando a função “câmera fotográfica”; c) Utilização de aplicativos, 
para o ensino e abordagem de conteúdos de estatística e de gráficos; d) Saídas a campo com o intuito de identificar alguns 
elementos culturais na aquisição de smartphones, bem como a abordagem do conteúdo de matemática financeira; e) Por 
meio de uma entrevista com avós e tias destes alunos, verificamos como eram as práticas diárias antes da chegada dos 
celulares, bem como ocorrera a transição da telefonia fixa para a móvel; f ) Realização de atividades que demandaram 
pesquisa frente a diversos aspectos, tais como: benefícios, malefícios, outros aplicativos matemáticos voltados ao ensino, 
composição química destes aparelhos e seus efeitos quanto ao descarte inadequado no meio ambiente.

Assim, menciono aqui alguns dos resultados alcançados, entre os quais estão a constatação de que estes alunos 
utilizam constantemente seus smartphones tornando-se um aspecto cultural. Durante os encontros, nas falas proferidas 
pelos alunos, conforme descrito abaixo, foi possível identificar o quanto estes alunos estão impregnados e acionam seus 
aparelhos constantemente. 

Aluno G: “não consigo me ver sem meu celular”
Aluno C: “Professor, eu uso tanto meu celular, que às vezes até dormindo eu já cheguei a responder mensagens”
Aluno O: “Se eu sair de casa e esquecer o smartphone, fico desnorteado”
Aluno E: “Não sei como era a vida antes do smartphone, mas devia ser muito difícil”

Outro fator de relevância é o fato de que, ao saírem com seus amigos para distração, os alunos afirmam que o local 
escolhido para confraternização (que geralmente é uma lanchonete ou restaurante), é definido se este oferece o serviço 
gratuito de internet para seus clientes. Outro resultado emergente foram os conteúdos abordados por meio do aplicativo 
matemático “Mean, Median, Mode” para o ensino do conteúdo de estatística, em especial, média, moda e mediana. Sendo 
considerado e abordado em grande parte dos livros didáticos de matemática apenas no segundo ano do Ensino Médio, 
os alunos demonstraram destreza e facilidade em compreender os conceitos que estão ligados à identificação da média, 
moda e mediana em sequências matemáticas quaisquer.

Portanto, corroborando as ideias de Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014), e Borba e Lacerda (2015), acreditamos 
que a inserção e a integração de smartphones nos processos de ensino e aprendizagem podem contribuir significativamente 
para a melhoria da educação, em especial da disciplina de matemática. E ainda, por meio desta valorização cultural, 
podemos modificar muitos paradigmas e bloqueios que nossos alunos possuem quanto à disciplina de matemática, 
podendo explorar a capacidade de pensar e agir destes alunos matematicamente, bem como torná-los participativos nas 
ações escolares, e não apenas receptores de conteúdo.

Palavras-chave: Etnomatemática. Smartphones. Tecnologias Digitais.
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AUTORIA E COLABORAÇÃO COM O USO DAS TIC NA 
ESCOLA RURAL

Silvana Emer1

Liliana M. Passerino2

Maria Rosângela Bez3

Liliana M. Passerino4

Com a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a circulação de informações e a produção 
de conhecimento se desenvolve de forma muito rápida, provocando significativas transformações na vida em sociedade 
refletidas no contexto educacional. Nesse processo de interação social, com a mediação das TICs, pressupõe-se um 
novo paradigma educacional, voltado para competências e habilidades centradas na autoria, autonomia e colaboração, 
alicerçadas nas necessidades locais, abrindo possibilidades de resgatar o papel da escola em sua função social (KOLLING, 
1999; PASSERINO, 2010).

Historicamente, as desigualdades que contrapõem rural e urbano sempre existiram. Porém, a partir de autores 
como Fernandes (2002) e Kolling (1999), trazendo a ideia de espaços e culturas distintas, cada qual com o seu valor 
cultural, complementam uma à outra, numa visão de totalidade. E é no espaço escolar e sob a influência dos meios de 
comunicação que esses jovens atribuem sentido às suas vidas, diminuindo as fronteiras entre os espaços rural e urbano 
(GARBIN, 2003; KOLLING, 1999).

Neste sentido, os jovens do campo buscam um entrelaçamento com as TIC e, como ferramentas de produção, 
autonomia, autoria e colaboração, podem e devem ser utilizadas na reversão do sentimento de inferioridade que atinge 
o homem do campo. Como mediadoras, as novas TICs trazem a possibilidade de expressar com orgulho os valores da 
terra e assim aumentar novas perspectivas e possibilidades ao jovem do campo (PASSERINO, 2010; MORAN, 2001).

Pode-se identificar uma desvalorização e desmotivação em relação ao meio rural por parte dos jovens, e essa 
migração evidencia uma rejeição ao modo de vida dos pais, decorrendo assim uma crise de identidade social. Essa 
realidade brasileira também é notada no povoado, onde se constata certo negativismo e acomodação dos moradores e 
inclusive dos professores e alunos da escola local, que foi o espaço onde se desenvolveu o estudo de caso.

Portanto, este estudo visou analisar como promover a autoria e a colaboração na escola rural com a integração das 
TICs a partir de um estudo de caso envolvendo a realização do projeto “Rádio na escola” com alunos do 8º ano.

CASO DE ESTUDO: aspectos metodológicos
Partindo da constatação da realidade local e da questão norteadora, o estudo de caso permitiu que a investigação 

preservasse as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real (YIN, 2005). Assim, buscou-se 
estudar como ocorre a inclusão digital na escola do campo, e foi especialmente a técnica de observação participante do 
projeto “Rádio na Escola” que permitiu que as práticas colaborativas e a mediação das TICs fossem analisadas. O projeto 
ocorreu com alunos do 8º ano da escola rural, cuja faixa etária variava entre 12 e 18 anos, num total de 10 alunos. 

A observação participante ocorreu durante o período de realização dos projetos, de agosto a novembro de 2012, com 
registros semanais dos momentos de criação e execução, num diário de campo com registros de estratégias, dificuldades 
encontradas, rumos traçados e resultados obtidos, além de relatos sobre sentimentos e percepções a partir da realidade 
vivida. 

1 UFRGS, Mídias na Educação Ciclo Avançado - Cinted, silvanaemer@gmail.com
2 UFRGS, Mídias na Educação Ciclo Avançado, co-orientadora, bezrosangela@gmail.com
3 UFRGS, Mídias na Educação Ciclo Avançado, orientadora, liliana@cinted.ufrgs.br
4 Orientador.
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CASO DE ESTUDO: processo de análise e discussão dos dados 
O contexto de investigação foi uma escola rural, localizada no interior do município de Taquari, Rio Grande do 

Sul. A economia local se baseia na monocultura de eucalipto. A maioria da população trabalha no corte de mato. A escola 
é de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, fundada em 1952, e possui 56 alunos.

Foram realizadas 6 entrevistas, com três pais e três professores, contemplando perguntas referentes ao uso das 
TICs no fazer pedagógico. Ao analisá-las, percebeu-se que o professor sente a necessidade de um fazer pedagógico 
diferente e constata-se a motivação dos alunos em relação ao uso de novas tecnologias. Observa-se também uma postura 
passiva (esperando ganhar as coisas prontas) e um certo individualismo, o que implica a dificuldade de autorias coletivas. 

Assim, o projeto “Rádio na Escola” foi idealizado para auxiliar no processo de transformação da realidade local 
constatada, pois apostou-se na força que as TICs podem ter ao serem utilizadas como processos mediadores de autoria 
e colaboração.

Para a realização do projeto “Rádio na Escola”, foi escolhido o programa Audacity e, num primeiro momento, 
foram feitos testes de voz com cada um dos alunos, para que eles tivessem consciência vocal e decidissem as funções de 
cada um no projeto. Definidas as funções, todos estavam motivados para organizar o primeiro roteiro.

Os alunos se interessaram muito, aprenderam a lidar com o programa Audacity com facilidade. Porém, durante 
todo o projeto, a iniciativa de organizar os programas sempre teve que partir do professor, ou seja, a turma não tinha ainda 
a capacidade de se auto-organizar. Quanto à autoria coletiva não houve problemas maiores, sempre traziam sugestões 
e repassavam músicas por bluetooth. Entretanto, quanto à execução houve muitos atritos, resistências e atrasos. A cada 
problema encontrado buscaram-se alternativas conjuntas para solucionar, motivando e mediando as situações de conflito, 
comuns nesta etapa do desenvolvimento. 

A satisfação dos jovens que participaram do projeto “Rádio na Escola” foi notória. A autoestima dos alunos 
aumentou após os elogios recebidos e manifestaram orgulho em participar e serem autores desse projeto. Ao final do 
projeto foi aplicado um questionário por escrito como avaliação da atividade e suas respostas foram:

A1: “ Gostei de ser autor, junto com os colegas, de criar os programas de rádio”. 
A2: “ Vi que tenho capacidades que antes não percebia”.
A3: “ Aprendi a importância de interagir e colaborar pra que o projeto aconteça”.
E, na pergunta sobre sua reação diante da proposta de trabalhar com projetos utilizando novas tecnologias de 

informação e comunicação, todos responderam: “ Fico feliz, pois tenho a possibilidade de criar e interagir com coisas 
novas”. Nenhum deles marcou a alternativa: “não gosto do projeto, prefiro a forma tradicional”. 

Eles mostraram para toda a escola sua criação e se sentiram orgulhosos e capazes. O projeto teve mais repercussões 
positivas, as crianças (dos anos iniciais), quando convidadas a participar de algumas reportagens criadas para o programa 
de rádio , ficaram eufóricas e os pequenos mostraram interesse em utilizar o Audacity. Com isso, foi feito um projeto 
posterior em que foram desenvolvidas atividades com as crianças, como gravação de uma história criada por eles, com 
efeitos sonoros musicais, locução e sonoplastia. 

Percebe-se que a utilização das novas TICs como produção, potencializando a autoria e colaboração, começou 
a alavancar algumas mudanças na escola rural. Segundo Kenski (2003), a colaboração é uma estratégia que leva 
a aprendizagens como interação, respeito, superação e busca de resultados que favorecem a realização de interesses 
individuais e de organizações.

O projeto “Rádio na Escola” permitiu compreender que a inclusão digital na educação é algo que transcende o 
saber técnico. Envolve interatividade, autoria coletiva e colaboração, envolve a possibilidade não só de consumir, mas 
também de produzir conhecimentos. Verificou-se também que a prática pedagógica utilizando as TICs como produção, 
desperta nos alunos e nos professores o prazer de aprender, significando o processo ensino aprendizagem, especialmente 
como ferramentas de mediação nas práticas de autoria e colaboração.
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SIMULADO DA PROVA BRASIL: RESULTADOS OBTIDOS 
EM SEIS ESCOLAS DO VALE DO TAQUARI

Márcia Jussara Hepp Rehfeldt1

Ieda Maria Giongo2

Marli Teresinha Quartieri3

Ieda Maria Gingo4

O programa Observatório da Educação, financiado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), por meio da pesquisa intitulada “Estratégias metodológicas visando à inovação e reorganização 
curricular no campo da Educação Matemática no Ensino Fundamental”, vem desenvolvendo desde o ano de 2013 ações 
pedagógicas e de pesquisa voltadas ao ensino da Matemática. O interesse surgiu devido à observação da discrepância 
existente entre os resultados obtidos pelo quinto e nono ano do Ensino Fundamental, em seis escolas da região do 
Vale do Taquari, nos exames de avaliação realizados pelo Ministério da Educação (MEC), que compõem o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

Para minimizar tal problema, no decorrer de quatro anos, foram desenvolvidas diferentes estratégias metodológicas, 
envolvendo distintas tendências no ensino, as quais tinham por objetivo reduzir essa discrepância entre as referidas notas. 
Para observar as implicações de tais práticas, além de entrevistas, discussões e preparação de materiais, também foram 
aplicadas provas simuladas, semelhantes à prova Brasil. Cabe salientar que o percentual de acertos é um dos elementos 
que compõe a nota do IDEB e este fato justifica o interesse do grupo de pesquisa em tais dados. 

Assim, o objetivo deste relato é apresentar os resultados da prova simulada aplicada no ano de 2016, junto às 
turmas 5º ano e 9º ano das seis escolas parceiras, após a exploração de práticas pedagógicas diferenciadas. Cabe salientar 
que aqui serão apresentados os dados unicamente oriundos da análise desta prova, não sendo possível afirmar por qual 
razão uma determinada questão apresentou maior ou menor índice de acertos. Não houve nenhuma investigação de tal 
fato, mas é possível postular algumas ideias, com base em outros estudos realizados. 

Os dados são oriundos da correção de 160 provas do 5º ano e de 188 do 9º ano. Não há intenção de trazer 
aqui resultados individuais, por escola, haja vista que todos os trabalhos foram desenvolvidos conjuntamente, com os 
professores das escolas envolvidas. Para cada grupo de alunos (5º e 9º anos), foram escolhidas 20 questões objetivas, 
contendo quatro alternativas de escolha. Estas questões são originárias de outras provas, mas se aproximam do modelo 
da avaliação da prova Brasil, porém adaptadas pela equipe de pesquisadores.

O simulado foi aplicado em novembro de 2016 pelos professores titulares e a correção foi realizada pelas seis 
professoras das escolas, três mestrandos envolvidos na pesquisa, além das pesquisadoras. A distribuição da correção 
ocorreu de tal forma que nenhuma professora recebeu as provas de sua escola, para evitar algum viés na pesquisa. 

Os resultados a seguir (GRÁFICO 1) mostram os índices de acertos das questões respondidas pelo 5º ano. 

1 Centro Universitário UNIVATES, Mestrado em Ensino e Mestrado em Ensino de Ciências Exatas, CAPES, mrehfeld@univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, Mestrado em Ensino e Mestrado em Ensino de Ciências Exatas, CAPES, igiongo@univates.br.
3 Centro Universitário UNIVATES, Mestrado em Ensino e Mestrado em Ensino de Ciências Exatas, CAPES, mtquartieri@univates.br.
4 Doutora em Educação, Centro Universitário UNIVATES, igiongo@univates.br.
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Gráfico 1 – Percentual de acertos, por questão, obtido pelo 5º ano 

Fonte: Pesquisadores, 2017. 
De uma forma geral pode-se observar que algumas questões apresentam alto índice de acertos; já outras, mostram 

percentuais menores. Por um lado, as questões mais acertadas mantinham uma relação com situações cotidianas como 
leitura de horas em relógio, de dados e informações em tabelas e a observação de uma ampliação realizada a partir de 
uma figura dada. 

Por outro lado, a questão com menor índice de acertos esteve relacionada à representação da fração e questionava 
outra forma de escrever este número. Mais de 70% dos alunos mencionou que esta fração corresponde a 3,10 ao invés de 
0,3. De acordo com Monteiro e Groenwald (2014, p. 110), 

O ensino e a aprendizagem das frações é um processo complexo para os alunos e as dificuldades podem surgir 
quando estes transferem as propriedades do conjunto dos Números Naturais para as frações, não compreendendo 
as características particulares de cada conjunto numérico. 

Em outras palavras, podemos inferir que os alunos compreendem esta fração como sendo dois números ao invés 
de um único. 

Com relação ao 9º ano, os percentuais de erros e acertos apresentaram uma disparidade menor, conforme pode ser 
visto a seguir (GRÁFICO 2). 
Gráfico 2 – Percentual de acertos, por questão, obtido pelo 9º ano 

Fonte: Pesquisadores, 2017. 
Novamente a questão com maior percentual de acertos esteve relacionada a situações cotidianas como a compra 

de um televisor à vista e a prazo. Os cálculos envolvidos eram contas de multiplicação e subtração, o que leva a inferir 
que a matemática presente no cotidiano dos alunos está mais presente em sua estrutura cognitiva se comparada com algo 
mais abstrato. 
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Já a questão com menor índice de acertos, a de número 12, questionava o valor numérico da expressão  
2x2 – 3x+10, para x = -2. Apenas 29,23% dos alunos conseguiram acertar este cálculo. Um estudo realizado por Ibrahim, 
Silva e Resende (2013) mostrou que apenas 26% dos estudantes que prestaram a Prova Brasil em 2007 pontuaram esta 
questão corretamente. Isso demonstra que os índices obtidos pelos alunos das seis escolas parceiras foram similares aos 
encontrados na prova Brasil, aplicada no ano de 2007. 

Como considerações finais pode-se inferir que apesar de terem sido feitos estudos com frações, junto ao grupo de 
professores, estes ainda não foram suficientes para sanar as dúvidas dos alunos. As estratégias metodológicas utilizadas 
precisam constantemente ser implementadas, analisadas e refletidas. Assim, sugere-se que os estudos continuem e que 
novas provas simuladas sejam aplicadas no decorrer dos anos. 

Palavras-chave: Simulado. Prova Brasil. Ensino Fundamental.
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MODELAGEM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL: EXPLORANDO A GORDURA 

CEREBRAL 

Elise Cândida Dente1

Marli Teresinha Quartieri2

Márcia Jussara Hepp Rehfeldt3

Este relato irá abordar uma das atividades desenvolvidas durante a pesquisa de mestrado da primeira autora do 
trabalho, que é discente do Programa de Pós-Graduação – Mestrado Ensino de Ciências Exatas. A investigação está 
vinculada à pesquisa Observatório da Educação (Obeduc) intitulada “Estratégias Metodológicas visando à Inovação 
e Reorganização Curricular no Campo da Educação Matemática no Ensino Fundamental”, que ocorre no Centro 
Universitário UNIVATES e é financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Essa pesquisa tem por objetivo problematizar e propor estratégias metodológicas com vistas à inovação e reorganização 
curricular da Matemática em Escolas de Educação Básica, que apresentam considerável distância de notas no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)4 relativo à 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano.

A intervenção pedagógica em questão foi desenvolvida em uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental com 
24 alunos de uma das seis escolas dos Vale do Taquari – RS parceira da pesquisa Obeduc. Este nível foi escolhido, haja 
vista ser uma turma que realiza a Prova Brasil. A metodologia utilizada para exploração da atividade a ser relatada foi a 
Modelagem Matemática, segundo as etapas propostas por Burak e Aragão (2012).

Conforme os autores que norteiam a prática pedagógica sugerem, inicialmente deve-se se eleger o tema de 
interesse da turma. Para a realização desta etapa foram feitos alguns momentos de observação da turma para tentar 
identificar a temática a ser abordada. No entanto, esta estratégia não se consolidou, fazendo-se necessária a aplicação de 
um questionário que versava acerca dos interesses dos alunos em sala de aula e no tempo livre. Mediante as indagações 
foi possível verificar que os discentes se interessavam pelo corpo Humano. Sendo este um tema amplo, foram elencados 
seis subtemas, trabalhados por grupos de quatro alunos, são eles: gordura cerebral, frequência do som, altura, sistema 
circulatório, número da beleza e tamanho do pé. Diante dessa contextualização, friso que a sequência do relato abordará 
somente as atividades realizadas pelo subgrupo que modelou a gordura cerebral.

Após a etapa inicial foi realizada a pesquisa exploratória, que visa conhecer com profundidade o tema abordado, 
neste caso a gordura cerebral. Esta etapa foi realizada no laboratório de informática da escola. Mediante uma breve 
explanação dos resultados obtidos o grupo ponderou que 60% do cérebro é gordura e que sua massa total é 1400g. Na 
etapa seguinte, que é o levantamento de problemas, o grupo se propôs a determinar qual a massa de gordura presente no 
cérebro, mediante as informações encontradas anteriormente. 

A quarta etapa é a Resolução dos problemas e o desenvolvimento dos conteúdos no contexto do tema. Neste 
momento “[...] os alunos se deparam com um obstáculo para o qual não possuem, provisoriamente, conhecimentos 
suficientes para superá-lo, emergindo assim a necessidade de construir esse conhecimento por meio dessa atividade.” 
(ALMEIDA, SILVA E VERTUAN, 2013, p. 22-23). O grupo solicitou ajuda da professora pesquisadora para realizar 
o cálculo de porcentagem, ou seja, questionaram-na como fariam 60% de 1400g. 

1 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação – Mestrado Ensino de Ciências Exatas, CAPES, elisedente@
universo.univates.br.

2 Coorientadora, Doutora em Educação, Centro Universitário UNIVATES, mtquartieri@univates.br

3 Orientadora, Doutora em Informática na Educação, Centro Universitário UNIVATES, mrehfeld@univates.br
4 “O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa pioneira de 

reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de 
desempenho nas avaliações” (BRASIL, 2011, texto digital).
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Frente a esta indagação no papel de mediadora do processo de ensino e aprendizagem como sugere Biembengut 
e Hein (2014, p. 52) quando ponderam que o “[...] professor, nesse processo, aquilata seus conhecimentos na medida 
em que também orienta o estudante.” Ainda foi questionado se 60% é mais ou menos que a metade e prontamente o 
grupo responde mais. Continuando, a professora argumenta: O quanto a mais? E na devolutiva vêm 10%. Na sequência 
da conversa, a docente os indaga então quantas gramas seria a metade e uma dos integrantes do grupo responde 700g. 
Diante da resposta dos 50% de massa a professora pergunta quanto seriam então 10% dos outro 700g. E neste momento 
surge uma dificuldade maior, a de perceber que 10% é uma parte de cinco, no entanto com mais algumas interferências o 
grupo conclui que deve dividir os 700g por cinco e somar o resultado a 700g. Sendo assim, ao final, o grupo pondera que 
a massa de gordura do cérebro é 840g.

E a fim de cumprir a última etapa desta prática pedagógica, o grupo faz a análise crítica da solução do problema 
ao qual se propôs, apresentando e discutindo os resultados com todos os colegas da turma. Esta é uma etapa muito 
importante na qual o resultado e conteúdo matemático emergente foram socializados fazendo com que os demais alunos 
da turma pudessem se apropriar dos conhecimentos explorados pelo grupo da gordura cerebral.

Depois desta breve explanação cabe refletir que nesta prática pedagógica a Modelagem Matemática cumpriu seu 
papel no processo de ensino e aprendizagem da Matemática, haja vista que os alunos construíram um conhecimento 
matemático desconhecido incialmente. Também se ressalta a importância na ressignificação de conceitos, pois a divisão 
e a soma já eram conhecidas pelos discentes. 

Em adição, no que tange ao papel da professora, este foi efetivado com êxito, pois ela conseguiu assumir o papel 
de mediadora do processo de aprendizagem. Esta função nem sempre é fácil de ser adquirida, haja vista que no fazer 
pedagógico cotidiano a docente se portava como transmissora de saber.

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Anos Iniciais. Gordura cerebral.
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A APRENDIZAGEM DE FÍSICA ATRAVÉS DO PROJETO 
AULAS DE APOIO 

Luiz Marcelo Darroz1

Jucelino Cortez2

INTRODUÇÃO
O contexto educacional brasileiro encontra-se em transformação, o que tem exigido “esforços do professor para 

se manter atualizado na sua matéria e nos métodos de comunicar conceitos” (CINELLI, 2003, p. 17), na tentativa de 
proporcionar aprendizagem concreta e duradoura àqueles que buscam nos bancos escolares respostas para as exigências 
do mundo contemporâneo.

No entanto, observa-se, no desenvolvimento do ensino das ciências na educação básica, especialmente nas aulas 
de Física, que o processo de ensinar e aprender, na maioria das vezes, não tem logrado êxito na tentativa de levar os 
estudantes a compreender o mundo em que estão inseridos e desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para 
o prosseguimento dos estudos. Dentre os principais fatores que contribuem para o agravamento dessa realidade, Rosa e 
Rosa (2004, p. 2) destacam

O grande número de alunos por turma, a falta de professores habilitados para ministrar a disciplina, a quase 
inexistência de equipamentos e atividades práticas/experimentais, a falta de domínio do conteúdo, as dificuldades 
metodológicas e didáticas e, principalmente, a concepção do professor sobre o processo ensino-aprendizagem 
da física.

Para minimizar os efeitos dessas lacunas conceituais, diminuir as constantes reprovações e promover a garantia 
de acesso, acessibilidade e permanência dos estudantes no ensino superior, a Universidade de Passo Fundo (UPF) criou, 
na década de 1980, o Setor de Atenção ao Estudante (SAEs). Entre os projetos mantidos pelo setor, criou-se, em 2015, 
o Projeto Aluno Apoiador (PAA), com o objetivo de auxiliar os acadêmicos, principalmente dos primeiros níveis, nas 
suas dificuldades de aprendizagem, por meio do desenvolvimento de aulas de apoio por acadêmicos extensionistas, 
proporcionando a inserção entre os pares, sob orientação de professores da instituição.

Nesse sentido, este trabalho relata as atividades desenvolvidas pelo PAA na busca por sanar as dificuldades 
encontradas pelos acadêmicos dos cursos de Engenharia e de Física da UPF nos conteúdos indicados nas ementas das 
disciplinas de Física I e Física II. Além disso, busca ancorar essas ações na teoria socioconstrutivista de Lev Vigotsky 
(1998, 1999).

Para alcançar esse objetivo, o texto se estrutura da seguinte forma: no próximo item, são apresentados o SAEs e 
o PAA; na sequência, ao lado de algumas características da teoria vigotskyana, descrevem-se as atividades desenvolvidas 
pelo projeto no auxílio ao ensino de Física; e ao final, tecem-se algumas considerações sobre os resultados evidenciados 
até o momento, a partir dos depoimentos de alguns alunos apoiados.

O SETOR DE ATENDIMENTO AO ALUNO E O PROJETO ALUNO APOIADOR
A UPF está localizada no Nordeste do estado do Rio Grande do Sul, sendo a maioria dos estudantes oriunda da 

região de Passo Fundo/RS. A maior parte dos acadêmicos que frequentam a instituição realizou seus estudos de nível 
médio em escolas da rede de ensino pública estadual.

O SAEs é um dos locais onde são desenvolvidas diversas ações extensionistas no âmbito interno da UPF. Este setor, 
que está em funcionamento há mais de vinte anos na instituição, tem como objetivo oferecer suporte para as dificuldades 
apresentadas durante a permanência dos acadêmicos na universidade (DOURADO, 2016), através do atendimento dos 

1 Universidade de Passo Fundo, Doutor em Educação em Ciências, e-mail: ldarroz@upf.br.
2 Universidade de Passo Fundo, Mestre em Ensino de Física, e-mail: jucelino@upf.br.
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diversos personagens da comunidade acadêmica em situações que envolvem, principalmente, dificuldades psicológicas e 
psicopedagógicas. 

Nesse ambiente acolhedor e de escuta, desenvolve-se o PAA, objetivando oferecer aulas de apoio aos acadêmicos 
com dificuldades de compreender os conteúdos das disciplinas dos diferentes cursos, devido às lacunas conceituais 
formadas ao longo do período de escolarização. Essas aulas, diferentes das tradicionais monitorias, levam em conta que o 
acadêmico aprende conforme conhece, compreende e dá significado àquilo que está sendo discutido. O projeto organiza 
as aulas de apoio de acordo com a demanda dos alunos que apresentam dificuldades e desejo de melhorar seu rendimento 
no processo de aprender. As aulas são divulgadas nas unidades acadêmicas, para coordenadores, professores e turmas dos 
diferentes cursos da instituição. As demandas chegam ao SAEs por meio de um acadêmico e/ou grupo de acadêmicos 
que identifica(m) uma distância entre o conhecimento real cognitivo do(s) educando(s) e os conceitos que devem ser 
compreendidos.

O projeto conta, em cada área, com uma equipe formada por um coordenador – professor das disciplinas atendidas 
– e por acadêmicos que já cursaram as disciplinas oferecidas no reforço. Esses acadêmicos são selecionados em um 
processo que avalia o desempenho escolar e, principalmente, o perfil e o interesse em atuar de forma voluntária. 

Uma vez selecionados, os apoiadores passam a atender, de forma individual ou coletiva, os grupos de discentes que 
solicitam a ajuda. Valorizam-se, nesses encontros, a interação entre os envolvidos, as relações entre conteúdos e situações 
práticas e cotidianas, bem como a forma de abordagem dos temas. 

A METODOLOGIA 
As atividades relacionadas às aulas de apoio começam na formação do grupo de apoiadores. No segundo semestre 

de 2016, esse grupo foi composto por oito alunos oriundos dos cursos de Física – Licenciatura e de Engenharia Civil – 
Bacharelado. Esses acadêmicos, inicialmente, participaram de encontros que tinham como objetivo promover a discussão 
e/ou revisão de conceitos físicos indicados nas ementas das disciplinas de Física I e Física II e, também, de diferentes 
metodologias para a abordagem desses conceitos, ancoradas na teoria de aprendizagem enunciada por Vigotsky (1999).

Paralelamente a esses encontros, os funcionários do SAEs acolhiam as solicitações dos acadêmicos dos diferentes 
cursos da Universidade de Passo Fundo. Ao receber essas solicitações, a equipe formada por uma secretária e uma 
psicopedagoga fazia uma triagem das necessidades e do perfil dos alunos, identificando demandas de acompanhamento 
coletivo ou individual.

A próxima etapa consistia no atendimento das solicitações através de aulas em pequenos grupos ou individualmente. 
As aulas aconteceram semanalmente, durante todo o semestre, utilizando como aporte teórico, conforme já mencionado, 
a teoria cognitivista de Vygostky, pois se buscava, na abordagem desses encontros, as vivências de cada estudante e a 
contextualização dos eventos e fenômenos envolvidos em cada conteúdo discutido. Com essa estratégia, acredita-se estar 
construindo o processo de internalização. Para Vigotsky (1998), o desenvolvimento do pensamento se dá nas interações 
sociais e nas vivências do cotidiano, chegando a um pensamento ordenado que conjuga as interpretações individuais, 
peculiares ao sujeito.

Diferentemente de uma simples aula de reforço, esses encontros ocorriam em horários alternativos, que, conforme 
disponibilidade dos apoiados, correspondiam aos finais de tarde, antes do início das aulas do noturno. Geralmente, esses 
eventos caracterizavam-se pela descontração, onde apoiados e apoiadores sentavam-se em mesa redonda, realizando uma 
troca de ideias e experiências, facilitadas pelo contexto social em que todos estavam inseridos.

Percebe-se que esses alunos portam certos conhecimentos e, com a ajuda dos apoiadores, trocas de experiências e 
novas relações são criadas, aumentando conexões referentes ao assunto. Na teoria vigotskyana, tal ação se relaciona com 
a chamada “zona de desenvolvimento proximal”.

Finalizando o processo de internalização, criou-se a possibilidade de o educando utilizar os conceitos aprendidos, 
através dos modelos idealizados e das relações contextualizadas em atividades e situações mais complexas e dinâmicas 
que serão vivenciadas dentro e fora do ambiente escolar. Esta seria a etapa da formação de conceitos.
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RESULTADOS ALCANÇADOS 
Durante o segundo semestre de 2016, na área de Física, o PAA atendeu em torno de trinta alunos, oriundos, em 

sua maioria, das turmas dos primeiros níveis dos cursos de Engenharia Civil e de Engenharia Mecânica.
Ao final do semestre, mais da metade desses acadêmicos obteve aprovação nas disciplinas de Física, fato que, por 

si só, poderia comprovar a importância do projeto. Porém, acredita-se que o principal objetivo do PAA não está nos 
resultados quantitativos de aprovações, e sim na mudança de postura desses educandos, tanto dos apoiadores quanto dos 
apoiados.

Os apoiados chegam ao SAEs, em muitos casos, prontos para realizar o trancamento, ou até o cancelamento do 
curso, devido às dificuldades em todos os âmbitos. No projeto, compartilham dificuldades, renovam forças e passam a 
acreditar em suas potencialidades, buscando assim subsídios para superar os desafios que a universidade oferece. É o que 
se percebe no relato dos apoiados, a exemplo dos trechos transcritos a seguir:

Participar do projeto foi muito bom para mim. Eu já estava desanimada, pensando em largar de mão. Com as aulas, 
vi a Física com outros olhos e comecei a entender como as coisas acontecem (ACADÊMICO APOIADO 1).

Agradeço cada um dos colegas apoiadores e o professor coordenador, pois acreditaram em mim, resolvendo 
minhas dificuldades. Acho que tudo fica mais fácil quando todos usam a mesma linguagem e entendem uns aos 
outros (ACADÊMICO APOIADO 2). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PAA está nas suas primeiras edições, sendo ainda limitada a análise dos resultados desses alunos nas suas 

disciplinas. Mesmo assim, acredita-se que o projeto está no caminho certo, quando se observa o resgate na motivação e 
na confiança desses educandos frente às dificuldades impostas pelas disciplinas.

Por fim, acredita-se que o Projeto Aluno Apoiador ajuda a promover, junto à sociedade, o compromisso público 
e comunitário, com atenção às atividades de extensão, características fundamentais de uma universidade comunitária.

Palavras-chave: Ensino de Física. Ensino superior. Aulas de apoio.
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ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AULAS PRÁTICAS 
PELOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PIBID
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Marta Maggi Guerizoli5

A aula prática é uma sugestão de estratégia de ensino que pode contribuir para melhoria na aprendizagem de 
Biologia, tendo em vista a dificuldade que algumas vezes os alunos apresentam para assimilar os conceitos do cotidiano. 
(MARQUES et al., 2008; RIBAS & UHMANN, 2012). A realização de aulas de Biologia apenas em salas de aula nem 
sempre traz os melhores resultados quanto à aprendizagem dos alunos. A oportunidade de realizar aulas em laboratório 
de ciências propicia o aprendizado prático, a partir da utilização de imagens, materiais e equipamentos, tendo como 
resultado mais interesse dos alunos em participar das aulas, fugindo da metodologia do livro didático (MARQUES et al., 
2008.; RIBAS & UHMANN, 2012). 

O presente trabalho teve como objetivo descrever a evolução dos alunos na elaboração de relatórios de atividades 
práticas de Biologia com alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola parceira do Pibid/Univates, localizada em 
Cruzeiro do Sul/RS, no segundo trimestre de 2016. Desde 2014 a escola recebe bolsistas do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), estudantes de Ciências Biológicas – Licenciatura do Centro Universitário 
UNIVATES, localizado em Lajeado/RS, para auxílio à professora titular de Biologia. 

As atividades práticas, desenvolvidas no Laboratório de Ciências da Escola foram realizadas posteriormente às 
aulas teóricas sobre bactérias, fungos, plantas e organismos invertebrados. As aulas continham observação de exemplares 
biológicos em lupas e microscópios com elaboração de relatório escrito com descrição de materiais utilizados, objetivos, 
metodologia, resultados e conclusão, além de desenho representativo. Nos relatórios, os alunos escreveram o que 
visualizaram e o que aprenderam na aula. 

Após cada aula prática, os “pidibianos” corrigiram os relatórios, debatendo os erros mais encontrados. Os alunos 
das turmas 201 e 202 demonstraram nos primeiros relatórios diversos erros de concordância; escrita da nomenclatura 
científica; apresentaram dificuldades em desenvolver a conclusão do relatório e descrição de procedimentos metodológicos. 
Após a elaboração de três relatórios, os alunos apresentaram um avanço notável na escrita científica, apresentando termos 
trabalhados na parte teórica dos conteúdos. Apresentaram também avanço na escrita, desenvolvendo mais a metodologia 
e conclusão. A escrita dos resultados se tornou mais objetiva, relatando exatamente o que viam ou esperavam ver. Os 
desenhos ficaram mais compreensíveis e identificados com nomes de estruturas. 

A partir dos resultados pessoais de cada aluno, visualizados nos relatórios, foi possível concluir que as atividades 
práticas de biologia são necessárias para uma melhor compreensão do conteúdo. A elaboração de um relatório de atividade 
prática é necessária para reforçar a importância da escrita correta e fixação de conteúdo a partir da elaboração de desenho 
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representativo e relato do que foi trabalhado. A escrita correta é necessária para o ingresso no ensino superior, relatado 
como opção da maioria dos alunos. 

Palavras-chave: Ensino de biologia. Aulas práticas. Relatórios. 
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INTERAÇÃO NO ENSINO A DISTÂNCIA: UMA 
EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE LEITURA E 

PRODUÇÃO DE TEXTO I

Flávia Zanatta1

Garine Andréa Keller2

Juliana Thiesen Fuchs3

Ao ingressarem no ensino superior, os estudantes se deparam com exigências relativas ao domínio da linguagem 
para as quais não tiveram ou tiveram um parco preparo. Isso os faz enfrentar dificuldades ao desempenharem atividades 
que demandem um bom traquejo no uso da língua materna. Muitas dessas dificuldades advêm de falhas tanto no ensino 
básico quanto no superior, e é por isso que a preocupação quanto ao nível de leitura e de escrita dos alunos que ingressam 
na universidade vem sendo o foco de pesquisadores como Juchum (2016), Fiad (2011), Motta-Roth; Hendges (2010), 
Marinho (2010) e Fischer (2007). Suas pesquisas revelam que calouros apresentam graves dificuldades em produzir 
gêneros textuais característicos do universo acadêmico, tais como o resumo, a resenha e o relatório. Acrescente-se a isso 
a dificuldade de adequar a expressão oral a um contexto mais formal, como uma apresentação de trabalho ou a defesa 
do trabalho de conclusão. Devido a esse perfil de aluno, as instituições de ensino superior estão promovendo a criação 
de disciplinas, como Leitura e Produção de Texto, cujo objetivo é preparar os universitários para dominar os textos e as 
práticas necessárias ao seu êxito acadêmico, e essa necessidade perpassa os cursos de graduação de todas as áreas.

No Centro Universitário UNIVATES, faz parte do quadro de disciplinas institucionais a Leitura e Produção de 
Texto I, ofertada nas modalidades presencial e semipresencial. Devido ao fato de ela integrar o currículo de todos os 
cursos de graduação, as turmas são bastante heterogêneas com relação ao curso, semestre, faixa etária e, especificamente, 
conhecimentos prévios de língua portuguesa em diferentes níveis. 

A experiência que vamos apresentar aconteceu na modalidade semipresencial, em que um dos maiores desafios é 
promover a interação entre os alunos, já que as atividades acabam sendo, em sua grande maioria, individuais, em função 
das dificuldades que os alunos relatam em realizar tarefas em grupo quando não há um vínculo presencial entre os colegas. 
Em função disso, autores como Cazaroto (2009) sinalizam que é preciso empreender discussões sobre a produção de 
materiais para a EaD, já que “o ensino-aprendizagem se dá mais na relação material didático-aluno, elemento norteador 
do estudo a distância” (CAZAROTO, 2009, p. 1258).

Para a supracitada autora, o contexto educacional atual demanda uma perspectiva interativa, “e um processo de 
ensino-aprendizagem, em consonância com esta abordagem concebe o professor e o aluno numa constante interação, 
propiciada pela linguagem” (CAZAROTO, 2009, p. 1257). Nesse processo, afirma ela, o aluno é conduzido ao conhecimento 
sistematizado pelo docente, que atua como um mediador da aprendizagem. Cazaroto (2009, p. 1258) destaca ainda que 
o processo de construção de conhecimento “se realiza numa interação dialógica entre os sujeitos envolvidos no processo”, 
cada um participando ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Porém, nem sempre a teoria e a prática se aliam 
para que esse dialogismo ocorra, e na modalidade EaD, uma perspectiva de “ensino-aprendizagem interacionista é ainda 
mais complexa [...], uma vez que as interações face-a-face entre os sujeitos são restritas” (CAZAROTO, 2009, p. 1258). 

Na disciplina Leitura e Produção de Texto I, tanto na modalidade presencial quanto na semipresencial, são 
desenvolvidos, ao longo do semestre, três eixos: leitura, escrita e oralidade. Sua ementa prevê o estudo do texto em suas 
múltiplas formas e funções, com ênfase no texto do tipo argumentativo. Para dar conta da ementa e tendo em vista as 
demandas mais comuns na academia em termos de produção escrita e oral, definiu-se trabalhar com gêneros textuais que 
levem ao aprimoramento das habilidades de leitura, interpretação, escrita e posicionamento crítico, tais como o resumo, 
a resenha e a carta aberta.

1 Docente do Curso de Letras, Centro Universitário UNIVATES, flavia.zanatta@univates.br
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Ao longo do semestre, são abordados na disciplina tanto aspectos gramaticais (ortografia, acentuação, pontuação) 
quanto organizacionais dos gêneros trabalhados (estruturação do parágrafo e do texto, encadeamento e articulação das 
ideias). Contudo, dá-se ênfase ao aspecto discursivo desses gêneros (para que são escritos e em que circunstância, quem 
é seu destinatário), dado que as dificuldades concernentes ao desempenho linguístico nesses gêneros textuais não são 
resolvidas apenas através do conhecimento de regras gramaticais e de características próprias dos gêneros acadêmicos. 

Neste relato de experiência, vamos apresentar uma tarefa que elaboramos para desenvolver o eixo da escrita 
na disciplina Leitura e Produção de Texto I, modalidade semipresencial. A proposta da tarefa foi que os alunos 
desenvolvessem estratégias de argumentação e contra-argumentação, buscando consistência na seleção dos argumentos 
e utilizando conectores e outros recursos linguísticos que se adequassem aos propósitos do texto de tipo argumentativo. 
Neste sentido, após aulas em que foram desenvolvidos esses tópicos de forma mais específica, propusemos a escrita de um 
texto do gênero Carta Aberta, no qual os alunos deveriam se posicionar frente a uma determinada situação, observando 
as características de tal gênero.

A atividade foi dividida em duas etapas. Na primeira, os alunos deveriam elaborar uma primeira versão da Carta 
e postá-la em um Fórum no Ambiente Virtual da disciplina. Essa ferramenta permite que os textos postados fiquem 
visíveis para todos os colegas. Em seguida, deveriam ler e avaliar o texto de um colega, com base em um roteiro criado 
para indicar os aspectos que deveriam ser observados nessa avaliação. A ideia do roteiro era que o aluno olhasse para o 
texto do colega observando aspectos objetivos, como estrutura da carta, interlocução, argumentação, formatação. Uma 
das orientações era, inclusive, que o avaliador destacasse no texto do colega o aspecto que não estava contemplado de 
forma adequada. Essa avaliação deveria ser salva e postada novamente no fórum da atividade, ficando, assim como os 
textos, visível para os demais colegas.

Na segunda etapa do processo – reescrita e autoavaliação –, o aluno deveria receber a avaliação feita pelo colega 
e voltar à sua primeira versão do texto, com o propósito de, a partir das considerações recebidas do colega e do próprio 
processo de avaliar outro texto, fazer ajustes e elaborar uma versão final da sua Carta. Junto com a versão final do texto, o 
aluno deveria escrever um parecer, refletindo sobre como se deu seu processo de aprendizado em relação à construção do 
texto argumentativo, e que contemplasse o que aprendeu neste processo de escrita, avaliação e reescrita do próprio texto.

A partir das autoavaliações feitas pelos acadêmicos, pudemos constatar que a proposta foi bem recebida por eles, 
especialmente pela oportunidade que tiveram de escolher o texto que deveriam avaliar, o que despertou o interesse 
e estimulou a participação de quase todos os alunos. Além disso, foi possível verificar um aprimoramento expressivo 
dos textos em relação à sua primeira versão, especialmente na formatação, interlocução (a quem a carta foi dirigida, 
utilização da mesma pessoa do discurso ao longo do texto), estrutura (saudação, despedida, assinatura) e argumentação 
(contextualização, ponto de vista defendido, escolha dos argumentos), o que se reflete nos pareceres dos alunos sobre seu 
processo de aprendizagem. 

Portanto, nossa proposta para promover a interação entre os estudantes com vistas ao compartilhamento de 
conhecimentos gerou bons resultados. Estamos convencidas de que esses resultados positivos são fruto da interação 
provocada pela estrutura da tarefa proposta (escrita da primeira versão – avaliação do texto do colega – reescrita – 
autoavaliação do processo de aprendizagem). 

Palavras-chave: Interação no Ensino a Distância. Produção textual. Reescrita. 
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DISSEMINANDO A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA

Adriana Belmonte Bergmann1

Adriana Magedanz2

Alessandro Avila da Silva3

Andreia Spessatto De Maman4

Augusto Pretto Chemin5

Eduarda Mocellin Laude6

Jane Herber7

Luiz Felipe Silva8

Paloma Stacke9

Sônia Elisa Marchi Gonzatti10

O projeto de extensão da Univates Redes Interdisciplinares: Desvendando as Ciências Exatas e Tecnológicas, tem 
como objetivo estimular o desenvolvimento da educação na área das Ciências Exatas, destacando o potencial da educação 
não formal e da extensão universitária para a divulgação do conhecimento científico e tecnológico junto à população do 
Vale do Taquari/RS e arredores, além de oportunizar a formação cidadã dos estudantes universitários. 

O projeto se apoia em princípios teórico-metodológicos interdisciplinares, apontados por Thiesen (2008), Ketzer 
(2007) e Japiassu (1976), tendo como foco o entendimento da conexão entre teoria e prática, cooperando para uma 
formação mais crítica, inovadora e sistêmica, privilegiando diálogos interdisciplinares no campo das Ciências Exatas. 
As práticas interdisciplinares reforçam o diálogo e as trocas, fortalecendo a interação entre concepções e conceitos e 
a questão de que todas as teorias estão relacionadas. Em função de ser um projeto voltado à educação e à divulgação 
científicas, que promove aproximações entre o ensino não formal e o ensino escolar, é necessário situar o enfoque de 
ensino não formal utilizado como referência teórica.

O ensino não formal é o que ocorre, geralmente de forma coletiva, fora do ambiente escolar oficial, porém 
estruturado com a finalidade específica de educar e transmitir conhecimento. De acordo com Marandino (2004), o 
ensino não formal, embora não oficial, envolve sistematização, organização e finalidade. Segundo Langhi e Nardi (2009), 
no caso do ensino não formal no âmbito da Astronomia, tais espaços são os museus, centros de ciências, planetários e 
observatórios.

Marandino (2008) a partir do documento da UNESCO associa o ensino não formal, como:

[...] Qualquer atividade organizada fora do sistema formal de educação, operando separadamente ou como 
parte de uma atividade mais ampla, que pretende servir clientes previamente identificados como aprendizes e 
que possui objetivos de aprendizagem (MARANDINO, 2008, p.13).
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Pode-se destacar que as ações do projeto Redes, mesmo em caráter não formal, desenvolvem habilidades e 
competências relativas à formação do aluno por meio de oficinas e outras atividades que estimulam o aprendizado por 
meio do processo participativo, oportunizando a disseminação da ciência e da tecnologia numa visão interdisciplinar e 
conectada com o uso de tecnologias como ferramentas de aprendizagem.

Por se tratar de um projeto de extensão, também tem como base os fundamentos de Síveres (2008), considerando 
o papel da extensão para favorecer o processo de aprendizagem conectado com as demandas da comunidade. Por meio 
das práxis extensionistas, é possível fomentar diálogos entre os saberes, a interação entre universidade e escola e a conexão 
entre teoria e prática, aspectos que sustentam os princípios e as ações do projeto Redes. 

Dentre essas ações, estão as Mostras Científicas Itinerantes (MCI), observações do céu com telescópio ou planetário 
móvel e oficinas experimentais ou com uso de aplicativos computacionais, além de oficinas que exploram o raciocínio 
lógico dos estudantes. As oficinas se caracterizam por uma abordagem experimental, interativa e que estimula o espírito 
investigativo dos estudantes. Também fazem parte do projeto ações pontuais como a Olimpíada da Matemática da 
Univates (OMU), a Feira de Ciências da Univates e o Aprender Experimentando Jr. As oficinas ocorrem tanto nos 
laboratórios da instituição quanto nas escolas.

Em todas atividades oferecidas os alunos trabalham em grupos, sendo estas conduzidas e mediadas por estudantes 
bolsistas e voluntários. Nas oficinas de Ciências, são realizados experimentos de Química e Física, visando a uma melhor 
compreensão dos conceitos vistos em sala de aula. Já na oficina da OMU, são trabalhadas questões de Matemática 
utilizando material concreto e que estimulam o raciocínio lógico. As oficinas de aplicativos computacionais, por sua vez, 
exploram principalmente conceitos de Matemática e Física, com o auxílio de aplicativos on-line e softwares livres. Com 
essa oficina, os alunos percebem que as tecnologias não são apenas entretenimento, mas sim uma ferramenta de ensino. 
No que tange à Astronomia, são trabalhados temas como fenômenos do dia a dia (dias e noites, estações do ano, fases 
da Lua), história e cultura das constelações e a constituição do Sistema Solar. Tais temas são explorados por meio de 
modelos tridimensionais e atividades dinâmicas que exigem a interação dos participantes.

A título de síntese, a tabela 1 apresenta resultados quantitativos englobando todas as ações do projeto Redes em 
2016: 
Tabela 1 – Número de pessoas atendidas nas atividades do projeto Redes (2016).

ATIVIDADE Planetário Astronomia Observatório Experimental Aplicativos

PESSOAS
ATENDIDAS

2672 978 208 1483 1010

ATIVIDADE
Oficina de

Matemática 
(OMU)

Aprender 
Experimentando Jr 

(3dias)

Formações 
para Aprender 

Experimentando e 
Feira de Ciências

Olimpíada de 
Matemática da 
Univates (1 dia)

Feira de Ciências (2 
dias)

PESSOAS
ATENDIDAS

1170 869 231 2324 262

TOTAL 11207

Fonte: Dos autores.
Os números expressivos de atendimentos, apresentados na Tabela 1, nos permitem inferir que os objetivos do 

projeto vêm sendo alcançados. Além desse parâmetro quantitativo, estudos investigativos de natureza qualitativa estão 
sendo desenvolvidos, visando avaliar as contribuições e impactos das diferentes ações junto à comunidade. No entanto, 
a grande procura das escolas e comunidade pelas ações e a satisfação e entusiasmos percebidos no cotidiano da práxis 
extensionista podem ser considerados indicadores que corroboram para a relevância deste projeto junto à comunidade 
na qual está inserido. 

Em suma, o projeto de extensão Redes Interdisciplinares está cumprindo seu propósito de educação e divulgação 
científicas, contribuindo para qualificar o ensino de Ciências e a formação científica dos cidadãos. Seu principal desafio 
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é continuar avançando na abordagem interdisciplinar, visando a melhorar esta perspectiva de comunicação entre as 
disciplinas. 

Palavras-chave: Extensão. Ciências Exatas. Interdisciplinaridade. Divulgação científica.
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O ENSINO DO GÊNERO CARTA DO LEITOR COMO 
FORMA DE LER E AVALIAR CRITICAMENTE TEMAS QUE 

APARECEM NA MÍDIA

Ana Emília Klein1

Garine Andrea Keller2

Introdução
O ensino de Língua Portuguesa por meio dos gêneros textuais é uma proposta apresentada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (1998; 2002) a fim de desenvolver, nos estudantes da educação básica, uma visão mais 
ampla da linguagem. Segundo Antunes (2003; 2009), uma proposta de um ensino mais pertinente é aquela em que se 
entre em contato com a língua em uso, nas dimensões de seu vocabulário, gramática ou nas regularidades de construção 
e organização de diferentes tipos e gêneros de textos.

Os PCN destacam, também, a importância de uma formação direcionada para o social, ou seja, o ensino da língua 
deve permitir que o estudante construa sua identidade e participe da sociedade com uma postura crítica. A competência 
linguística, portanto, é essencial nesse processo, uma vez que a linguagem é o instrumento de comunicação entre as 
pessoas e sua interação com o mundo.

À luz dessas concepções, foram desenvolvidas, na disciplina de Estágio Supervisionado IX – Língua Portuguesa/
Ensino Médio, do Curso de Letras da Univates, práticas pedagógicas em torno do gênero carta do leitor. A escolha desse 
gênero se deu em função de que ele favorece a produção crítica de pensamento e precisa ser registrado na norma culta, 
tornando-se uma excelente ferramenta no processo de ensino e aprendizagem da língua materna. Também possibilita 
desenvolver a elaboração de argumentos e a defesa de uma posição, bem como o emprego adequado de elementos 
linguísticos e gramaticais, que são necessários na produção do texto. Abordar esse tipo de interação compreende, ainda, 
a leitura de outros textos jornalísticos, como notícia, artigo de opinião, editoriais, charges etc., pois é a partir destes que o 
aluno fará uma apreciação crítica.

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar e refletir sobre o planejamento e a realização das atividades 
que compuseram o estágio de Ensino Médio em uma escola pública, localizada em Lajeado/RS. Foi elaborado um 
projeto de doze horas-aulas, em que os alunos conheceram o gênero carta do leitor, apropriaram-se de suas características 
e, por fim, escreveram uma carta ao leitor para um jornal local, sobre um texto publicado anteriormente naquele veículo 
de comunicação.

Prática Pedagógica 
Anteriormente ao início da prática, aconteceram momentos de observação da turma, tanto nas aulas da disciplina 

de Língua Portuguesa quanto em outras disciplinas, com o objetivo de conhecer o perfil da turma, o andamento das aulas, 
o cotidiano da escola.

Os primeiros contatos com os estudantes foram relevantes, pois contribuíram para a adequação das atividades 
planejadas. Percebeu-se, durante a observação das aulas, uma inclinação para a oralidade e certa resistência em exercícios 
que compreendiam o registro escrito da língua. Além disso, os alunos se mostraram participativos, respondendo às 
perguntas da professora titular e interagindo na correção das atividades. Dessa forma, constatou-se que seria importante 
o planejamento de aulas que envolvesse os alunos e os motivasse a discutir a temática abordada.

Nas duas primeiras aulas, os estudantes entraram em contato com o gênero carta do leitor. Inicialmente, apresentou-
se, por meio de projeção, o manuscrito de uma carta pessoal para análise da sua estrutura e finalidade. Na sequência, o 
mesmo foi realizado com a carta do leitor, a fim de que os estudantes estabelecessem uma comparação entre ambos os 
gêneros. Por fim, foram exibidos dois comentários retirados do Facebook, que foram confrontados com a estrutura e a 
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linguagem da carta do leitor apresentada. A partir dessa atividade, pôde-se perceber que os estudantes desconheciam o 
gênero carta do leitor, e o fato de estudar comentários de uma rede social despertou-os para a discussão sobre o tema.

Na sequência, em grupos, os estudantes receberam uma edição do Jornal Zero Hora para analisar o espaço 
destinado às opiniões dos leitores. Tanto a estrutura da seção quanto as próprias cartas foram examinadas a fim de que os 
estudantes identificassem os motivos para que as cartas tenham sido redigidas, sua estrutura e a linguagem empregada. 
Com essa atividade, foi possível conceituar o gênero textual juntamente com os alunos.

Nas duas aulas seguintes, foram realizados exercícios com cartas do leitor coletadas de veículos distintos e 
comentários do Facebook. Havia uma diferença de linguagem empregada devido ao fato de que os meios de comunicação 
possuíam um público-alvo distinto. Além disso, todas as cartas e comentários eram críticas positivas ou negativas para os 
veículos. Desse modo, os estudantes deveriam identificar o propósito comunicativo dos leitores ao redigirem suas cartas, 
perceber a intenção dos meios de comunicação ao destinarem um espaço ao leitor e compreender as diferenças entre a 
linguagem formal e a linguagem informal, de acordo com as situações de uso. Apesar da resistência inicial em realizar a 
atividade, os estudantes acabaram se interessando pelo conteúdo das cartas e dos comentários, o que contribuiu para uma 
interessante reflexão sobre variação linguística.

O planejamento das atividades também englobou a produção textual. Para isso, foi selecionado um artigo de 
opinião que tratava das greves e ocupações nas escolas, fato que pertencia à realidade dos estudantes. Após a leitura e 
interpretação do artigo, os estudantes foram convidados a redigirem uma carta que seria enviada ao jornal O Informativo 
do Vale, responsável, também, pela publicação do artigo.

Contudo, antes do envio ao jornal, os estudantes foram editores das cartas de seus colegas. Cada aluno recebeu 
uma ficha de critérios de avaliação em que deveria atribuir um título à carta e observar a pontuação, a ortografia, a coesão, 
a coerência, a linguagem utilizada e a relevância do conteúdo. Os estudantes também poderiam realizar ajustes e sugerir 
alterações que acreditavam ser convenientes.

Por fim, em grande grupo, alguns estudantes leram suas produções e houve um debate acerca do processo de escrita 
e de edição. Os estudantes, então, realizaram as alterações que julgavam necessárias e, após indicações de reescrita da 
professora, enviaram suas cartas, por e-mail, ao Jornal O Informativo do Vale. 

Principais resultados
O estágio de Língua Portuguesa no Ensino Médio é uma oportunidade de realizar de forma prática o que a teoria 

ensina ao estudante do Curso de Letras. Desse modo, não basta o conhecimento sobre o conteúdo a ser trabalhado com 
a turma, é preciso saber selecionar atividades significativas e trabalhar a partir de uma abordagem adequada à idade dos 
alunos, de forma que, além de relevantes, as aulas sejam atraentes.

O momento é importante, também, para que sejam observadas as adaptações do plano necessárias para a 
significativa aprendizagem dos alunos e as alterações com base nas condições em que as aulas serão ministradas. Ou 
seja, o planejamento das aulas não pode estar fechado para mudanças que são essenciais no processo de construção do 
conhecimento.

Ademais, a prática docente em Língua Portuguesa permitiu observar a resistência dos alunos no que se refere ao 
registro escrito formal da língua, principalmente quando se trata de um gênero textual que eles desconhecem, como é o 
caso da carta do leitor. Ainda que seja fundamental, o desenvolvimento dessa habilidade é um trabalho bastante difícil, 
pois exige esforço e prática por parte dos estudantes. 

Por isso, buscou-se, nessa prática pedagógica, contextualizar as atividades e desenvolver a escrita com base em um 
propósito. Acredita-se que a ideia da divulgação no jornal teve dois aspectos positivos principais: primeiro, os alunos 
se sentiram motivados na escrita, já que outras pessoas, externas à sala de aula e à escola, leriam suas cartas; segundo, a 
finalidade do gênero textual tornou-se ainda mais evidente, o que facilitou a redação da carta do leitor. 

Nesse sentido, destaca-se a satisfação de ver alunos que costumavam não participar das aulas, segundo a professora 
titular e observação das aulas, demonstrando interesse em realizar as atividades propostas. Também foi importante ver 
que, se estimulados e orientados, os alunos têm algo a dizer, e podem participar ativamente da sociedade, como cidadãos 
que merecem e devem ser ouvidos. Esse é o papel primordial da escola.

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Ensino. Gênero textual. Carta do Leitor.
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VIAJAR EM SALA DE AULA: UMA POSSIBILIDADE DE 
APRENDER MATEMÁTICA

Jordana Rex Braun1

Andressa Wiedenhoft Marafiga2

Luana Giuliani Losekann3

Maiara Luisa Klein4

Anemari Roessler Luersen Vieira Lopes5

Este resumo tem o intuito de apresentar práticas desenvolvidas no âmbito do Subprojeto Interdisciplinar de 
Educação Matemática do 1º ao 6º ano do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/UFSM), 
que é constituído por graduandos dos cursos de Licenciatura em Educação Especial, Matemática e Pedagogia e tem 
o apoio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Matemática (GEPEMat) e colaboradoras da Graduação, do Mestrado 
e Doutorado, bem como de professoras da Educação Básica. O Subprojeto desenvolve ações em escolas da rede 
municipal de Santa Maria, bem como em escolas da rede estadual nessa cidade. Nessas instituições, desenvolve-se um 
trabalho semanal com turmas dos anos iniciais. As ações têm como referencial teórico a Atividade Orientadora de 
Ensino (AOE) proposta por Moura (1996), que destaca três momentos principais: a Síntese Histórica do Conceito, 
que busca compreender o movimento lógico do conceito que surge a partir de uma necessidade humana, a Situação 
Desencadeadora de Aprendizagem, que se faz imprescindível para despertar nos alunos uma necessidade semelhante 
à que deu origem ao conceito e, por fim, a Síntese Coletiva, que sistematiza o conhecimento coletivamente. Nessa 
perspectiva, apresentamos algumas propostas desenvolvidas em uma turma de 2º ano, da Escola Estadual de Educação 
Básica Professora Margarida Lopes, durante o último semestre do ano de 2016. Desde o primeiro contato com os alunos 
e com a professora supervisora, buscamos conhecer as necessidades e especificidades da turma, pois acreditamos que 
seja de suma importância voltarmos nosso olhar para os educandos e suas realidades. Assim, pensamos em desenvolver 
práticas que contemplassem enigmas, charadas e noções de multiplicação a partir do tema “Viagem”. Para começar, 
desenvolvemos ações voltadas à “Viagem à praia”. De surpresa, visitamos a turma carregados de pertences em uma mala, 
visto que iríamos viajar, mas nos perdemos durante o caminho, que nos surpreendeu com vários enigmas. Nosso destino 
seria a praia e deveríamos chegar à rodoviária. Mas, como nos perdemos e chegamos à escola, provavelmente falhamos 
nas resoluções dos problemas. Assim, solicitamos a ajuda da turma que, em grupos, solucionou as questões. Com essa 
ação, pretendíamos conhecer os alunos e a postura dos mesmos frente às questões de soma, subtração e multiplicação, 
além de nos apresentarmos como o grupo que estará com eles no decorrer do semestre. A partir desse dia, a mala 
permaneceu com a turma e nela são guardados todos os registros das atividades, porque acreditamos que eles sejam de 
grande valia pois, por meio deles, a criança pode produzir, criar e inventar formas de representar pensamentos, desejos e 
percepções da realidade (LOPES, 2009). Depois, seguimos com a visita da princesa Cinderela, diretamente do Mundo 
Encantado. Após uma simulação de uma viagem de avião, a princesa encontrou a turma, para quem solicitou ajuda para 
resolver um grande problema. Em seu castelo, daria uma festa e Aladim seria o recepcionista. No entanto, ele não sabia 
contar e precisava controlar a quantidade de pessoas que entrariam no salão. À turma, foram levados convites e maquetes, 
a fim de que eles busquem uma solução. Depois de fazerem a correspondência, eles responderam ao Aladim por meio 
de uma carta, escrita por eles, que foi enviada com a Cinderela. Dias depois, a turma recebeu uma carta de retorno em 
agradecimento a ajuda e enviando fotos da noite mágica e divertida. Por acreditarmos na potencialidade do jogo como 
uma possibilidade na apropriação de conceitos matemáticos, conforme Leontiev (1978), buscamos, a cada novo estudo, 
o uso de jogos em nossos planejamentos, pois é uma forma lúdica e prazerosa de aprender. Por isso, em outro momento, 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Pedagogia, jordanabraun@hotmail.com.
2 Universidade Federal de Santa Maria, Pedagogia, andressawiedenhoft@gmail.com.
3 Universidade Federal de Santa Maria, Pedagogia, luloseka@hotmail.com.
4 Universidade Federal de Santa Maria, Pedagogia, maiara103@hotmail.com.
5 Doutor em Educação, Universidade Federal de Santa Maria, anemari.lopes@gmail.com.
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a turma teve a oportunidade de jogar o jogo “Nunca 10”, a fim de reiterar o que é unidade e dezena. Além disso, outro 
fato inédito aconteceu na Disney: Leitão esqueceu de tudo! Por meio de um vídeo, Corujão, amigo de Leitão, solicitou 
a ajuda da turma para que seu amigo relembre o que é soma, subtração e igualdade, visto que Leitão comeu uma fruta 
envenenada e esqueceu de tudo. Foi um momento divertido, pois os alunos confeccionaram um cartaz com palavras 
correspondentes às operações e produziram um vídeo explicando o que sabiam sobre. É relevante destacar a importância 
do material concreto, a fim de que os educandos visualizem as explicações e possam formular diferentes respostas e ideias 
sobre o conceito a ser trabalhado. Depois de uma trilha do Ursinho Pooh, que contemplou várias questões matemáticas 
sobre as operações trabalhadas anteriormente, surge um novo problema a ser solucionado. A turma, em uma manhã de 
visita do PIBID, recebeu uma misteriosa caixa com um grande jornal do Mundo Encantado. Após lerem, em conjunto, 
as notícias do jornal, referentes aos fatos já solucionados pela turma, descobrem que Minnie também precisa de ajuda. 
Ela adora jogar boliche, mas Mickey a desafiou a jogar um boliche diferente, com 4 bolitas em cada pino. Como ela 
conta de um em um, demora muito para somar os seus pontos e o amigo, Mickey, não aguenta mais esperar. Então, segue 
um novo problema desencadeador: como podemos ajudar a Minnie a saber a quantidade de pontos sem contar de um 
em um, sendo que em cada garrafa tem 4 bolitas? Depois disso, os alunos puderam abrir o presente e perceberam que 
Minnie lhes havia enviado o jogo. Na quadra da escola, puderam se divertir derrubando pinos e descobrindo a quantidade 
de pontos por meio da multiplicação. São estes alguns exemplos de ações já desenvolvidas e, por meio delas, é possível 
perceber a grande potencialidade inventiva, criativa e imaginativa da turma, que viaja em um mundo de fantasia a casa 
novo encontro. Frente a isso, percebemos a exigência de também entrarmos nesse mundo de fantasia e tentar olhar as 
situações com as crianças, que nos desafiam a todo instante e encontram detalhes que por nós, inúmeras vezes, passam 
despercebidos. Ao longo das ações desenvolvidas percebemos a importância do registro escrito, pois é uma oportunidade 
de cada aluno expor suas ideias, dúvidas e pensamentos, visto que na turma há diferenças no processo de construção da 
aprendizagem, fazendo com que todos os educandos se manifestem da sua forma. Portanto, reiteramos a necessidade 
de conhecer a turma com suas características coletivas e individuais para então pensar o ensino a partir da realidade, 
utilizando ferramentas que contemplem a turma num todo. Por meio de viagens curtas e divertidas, acreditamos que é 
possível pensar em propostas lúdicas e diferenciadas, conhecer novos lugares e culturas, vivenciar situações do cotidiano 
e experienciar novas formas de ensinar e aprender, inclusive matemática. 

Palavras-chave: PIBID. Atividade Orientadora de Ensino. Ensino e Aprendizagem.
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PIBID REALIZA MINICURSO SOBRE O ESTUDO DAS 
AVES DO RIO GRANDE DO SUL

Rayssa Tormes do Amarante1

Minicurso é um curso de pequena carga horária que pode ser ministrado com várias metodologias, desde palestras 
a atividades práticas, e ele tem por objetivo se aprofundar em um determinado assunto, disponibilizando aos participantes 
um envolvimento maior com um só tema, então adquirindo conhecimentos, como nas aulas práticas, é realizado por 
professores com o intuito de quebrar a rotina mantida em sala de aula, proporcionando um aprendizado diferenciado e 
agregando conhecimentos aos que já foram obtidos pelos alunos. Segundo Mortimer (2000, p. 151):

tanto é relevante que o professor crie oportunidades para o estudante ampliar o que já conhece quanto tenha 
a consciência de que tais oportunidades podem conduzir ao desenvolvimento de conhecimentos paralelos aos 
que os estudantes já tinham, resultando em um acervo múltiplo de conceitos a serem empregados em contextos 
que estes julguem apropriados

Neste sentido, os bolsistas do Pibid (Programa Institucional de bolsa de iniciação a docência), do curso de 
Licenciatura de Ciências biológicas do Instituto Federal Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos realizaram vários 
minicursos sendo um deles Intitulado “características aves” na escola Estadual de Ensino fundamental Tupanciretã, com 
o objetivo de proporcionar uma aula inovadora que tivesse uma prática envolvida e que despertasse a curiosidade dos 
alunos para a pesquisa e também realçar algumas características fundamentais das aves, discutindo sobre algumas espécies 
mais comuns no Rio Grande do Sul e seus hábitos. Rosito (2003) destaca que a utilização de práticas experimentais é 
essencial para a aprendizagem, pois é um conjunto de conhecimento individual ou não, que constitui aquisições vantajosas 
ao aluno.

Para realização desta atividade, os cinco bolsistas do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) de Biologia do Instituto Federal Farroupilha - Campus Júlio de Castilhos que atuam na escola comunicaram 
o diretor da atividade a ser desenvolvida. Após a concessão, eles se dirigiram até as salas de aulas para que os alunos se 
inscrevessem no minicurso que mais lhes interessasse, tendo o supervisor por acompanhante.

Foi passado nas seguintes turmas; sexto ano; sétimo ano A e B; oitavo e nono ano, Todos os professores tinham 
ciência da atividade. Foi decidido em conversa entre os bolsistas e os professores que os alunos teriam aula até as nove horas. 
O professor tem como dever participar do processo de formação da opinião pública, transmitindo todo conhecimento e 
toda racionalidade que for capaz (POMBO, 2000, p.72).

Para a realização do minicurso foram utilizados os seguintes recursos didáticos: tela interativa e binóculos. Segundo 
Demo (1998. p.45), “a finalidade específica de todo material didático é abrir a cabeça, provocar a criatividade, mostrar 
pistas em termos de argumentação e raciocínio, instigar ao questionamento e à reconstrução.”

O minicurso iniciou às nove horas tendo o contato direto com os alunos, nele foram explanadas as características 
das aves, as mais encontradas no estado e seus hábitos e foram expostos os métodos utilizados por pesquisadores para 
reconhecer as aves, mais especificamente pássaros, e como era feita essa pesquisa por eles, logo após esta explanação os 
alunos foram direcionados até os arredores da escola para observar os pássaros e tentar ouvi-los, ao final da atividade os 
alunos relataram como foi participar da atividade e o que aprenderam.

Foi possível observar através dos relatos que a atividade despertou o interesse em muitos participantes de pesquisar 
mais sobre o assunto e também se pode notar que eles realmente perceberam a importância de se ter pesquisadores, eles 
manifestaram um prazer em aprender.

Para finalizar, segundo Costa, Alvares e Barreto (2006): 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, Curso de Licenciatura em Ciências 
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A grande maioria deles é especialmente receptiva às situações de aprendizagem: manifestam encantamento 
com os procedimentos, com os saberes novos e com as vivências proporcionadas pela escola. Essa atitude 
de maravilhamento com o conhecimento é extremamente positiva e precisa ser cultivada e valorizada pelo/a 
professor/a porque representa a porta de entrada para exercitar o raciocínio lógico, a reflexão, a análise, a 
abstração e, assim construir outro tipo de saber: o conhecimento científico.

Palavras-chave: Educação. Metodologias. Docência.
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA OLIMPÍADA 
BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
JR: UMA EXPERIÊNCIA EM ESCOLA PÚBLICA DO VALE 

DO TAQUARI

Sabrina Monteiro1

Este trabalho relata uma experiência decorrente de intervenções em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental 
no Vale do Taquari (RS) através do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) da Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (OBMEP). Os vinte e um alunos participantes de 6º e 7º ano (nível I, conforme classificação da 
OBMEP), vieram para a escola no turno oposto de aula durante o segundo semestre de 2016.

O Programa foi criado para incentivar os alunos que foram aprovados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), no intuito de favorecer o interesse pela matemática nos estudantes 
de escolas públicas. Assim, os alunos tiveram a oportunidade de estudar alguns conteúdos selecionados de forma mais 
aprofundada e com maior rigor matemático, o que contribui para um melhor desempenho nas atividades desenvolvidas 
na escola. 

Os alunos participaram de atividades divididas em seis módulos, cada módulo era composto de três encontros 
presenciais. Ao terminar o módulo, na semana seguinte, os professores coordenadores preparam o planejamento para o 
próximo módulo. Os alunos contavam também com atividades virtuais, discussões no fórum da OBMEP denominado 
Hotel de Hilbert e tarefas para serem executadas em casa.

A iniciação científica visa transmitir aos alunos uma cultura matemática básica e treiná-los no rigor da leitura e 
da escrita de resultados, nas técnicas e métodos, na independência do raciocínio, além de estimular a criatividade por 
meio do confronto com situações-problemas interessantes da matemática. Nessa mesma perspectiva, Ponte, Brocardo e 
Oliveira (2009) destacam que a investigação utilizada para a resolução dos problemas matemáticos, facilita o processo 
para desenvolver a autonomia do aluno e auxilia na elaboração de hipóteses e conjecturas.

No início, os alunos participantes do PIC apresentam certa dificuldade para se adaptar aos métodos utilizados para 
a construção do conhecimento, uma vez que o conteúdo é apresentado de uma forma diferente da tradicional buscando 
justificar as operações e fundamentar o conhecimento em situações reais. Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) 
nestas atividades o que se torna mais importante não é a variedade de conjecturas propostas nas situações problemas, mas 
sim nos diversos processos de justificação propostos pelos alunos.

Acredita-se que essa prática desenvolvida foi de grande valia, pois os encontros foram permeados pelo incentivo à 
postura autodidata, se distanciando das aulas expositivas tradicionais e propiciando a interação e o espírito de colaboração 
entre os estudantes. Nesse sentido, foi possível uma aprendizagem significativa e o despertar da real curiosidade, tão 
importante para a construção do conhecimento. Através da participação no PIC, os alunos tiveram a oportunidade de 
aprofundar seu conhecimento matemático através de resolução e redação de soluções de problemas, leitura e interpretação 
de textos matemáticos e estudo de temas de modo mais aprofundado e com maior rigor matemático.
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OS JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DAS 
FRAÇÕES 

Fernanda Vieira Streda1

Ma. Lucilaine Goin Abitante2

Introdução
Este trabalho visa relatar uma experiência vivenciada com uma turma de 6ª série durante o Estágio Curricular 

Supervisionado II, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santa Rosa/RS, através 
da utilização de um jogo para o estudo de equivalência de frações. Os jogos podem ser utilizados tanto para introduzir 
conteúdos, quanto para relembrar conceitos já estudados anteriormente, tornando a aula mais atrativa e prazerosa, 
promovendo o coleguismo, a capacidade de pensar, proporcionando ao aluno uma nova concepção sobre a Matemática. 
Neste sentido, Silva (2005, p. 26) diz que “Ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador desenvolver aulas 
mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, podendo competir em igualdade de condições com os inúmeros recursos 
a que o aluno tem acesso fora da escola”.

O jogo desenvolvido teve o intuito de fazer com que o aluno pudesse criar suas próprias estratégias e perceber 
as mais variadas formas de resoluções. Conforme Miguel (2009, p.108) “um dos obstáculos imediatos ao sucesso do 
ensino-aprendizagem da Matemática diz respeito ao desinteresse dos alunos em relação ao modo como a Matemática é 
apresentada em sala de aula”.

Nesse viés, os jogos buscam tornar as aulas mais atrativas, onde o aluno possa construir seu conhecimento de 
forma prazerosa, possibilitando ao professor avaliar a aprendizagem por meio de registros e observações, identificando as 
principais dificuldades, as quais servirão como um diagnóstico orientador de suas próximas ações. 

Desenvolvimento
Nesta aula foi trabalhado o conceito de Equivalência de Frações através do método expositivo e dialogado, com o 

auxílio do jogo chamado “Equivalência de Frações”, visando à aprendizagem desse conteúdo de uma maneira mais lúdica, 
estimulando o raciocínio lógico matemático e a construção de estratégias. Conforme os PCN (1998, p.46): “Os jogos 
constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo 
e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções”.

Os alunos foram organizados em grupos e cada um recebeu um kit de peças do jogo “Equivalência de Frações” o qual 
foi confeccionado em E.V.A. É composto por uma peça preta representando o inteiro, quatro peças rosa representando 
um meio cada uma (1/2), sendo duas com disposições diferentes, três peças verdes de um terço cada uma (1/3), quatro 
peças azuis de um quarto cada uma (1/4), seis peças brancas de um sexto cada uma (1/6) e oito peças vermelhas de um 
oitavo cada uma (1/8). Cada peça possui uma pontuação: conforme tabela abaixo. Além das peças, possui também um 
dado com: duas faces de um meio, uma face de um terço, uma face de um quarto, uma face de um sexto e uma face de 
um oitavo. 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Campus Santa Rosa, Curso de Licenciatura em Matemática, 
e-mail: fernandastreda@yahoo.com.br.
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Figura 1 – Pontuação do Jogo “Equivalência de Frações”

Fonte: A autora (2016).
Cada aluno recebeu um kit com as peças e colocou sobre a mesa. As peças não podiam ser misturadas com as dos 

outros alunos. Cada um, na sua vez jogou o dado. A face que ficou para cima indicava a peça ganha. Por exemplo: se ficou 
com a face (1/8) voltada para cima, o aluno poderia pegar das suas peças, uma vermelha. Outro exemplo: se vier a obter 
(1/3) na jogada, poderia trocar duas peças brancas de (1/6), sempre fazendo as trocas, observando qual peça possuía a 
maior pontuação, a fim de obter o maior número de pontos e vencer o jogo. Ganhou o jogo quem compôs a peça preta 
e obteve maior pontuação. 
Figura 2– Organização dos grupos

Fonte: A autora (2016).
O objetivo do jogo em primeiro lugar era de compor a peça preta (inteiro), depois os jogadores poderiam fazer 

algumas sobreposições compondo outras peças. Para isso poderiam fazer trocas sempre que possível, observando as peças 
com maiores pontuações. 

Para que os alunos se familiarizassem com o jogo, a primeira jogada foi experimental. Na segunda, os alunos 
puderam jogar de forma a fazer as trocas pelas peças equivalentes observando a maior pontuação. Ao final da explicação 
ocorreu tudo como o planejado, os alunos entenderam que poderiam trocar somente as peças que fossem equivalentes, 
ou seja, ao sobrepor umas nas outras precisavam representar a mesma quantidade. Quando os alunos faziam as trocas de 
peças ou quando conseguiam compor o inteiro, era feito o registro em uma tabela para que ao final da aula fosse feita uma 
socialização dos resultados obtidos.
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Figura 3 – Tabela de registro dos pontos e trocas

Fonte: A autora (2016).
Por fim, foi realizada a socialização destes registros discutindo as estratégias utilizadas. Esse momento foi muito 

importante, pois os alunos puderam refletir sobre suas trocas, aquelas que deixaram de ser feitas e que podiam resultar em 
mais pontos. Contudo este processo buscou rediscutir o conceito matemático de Equivalência de Frações proporcionando 
reflexões acerca das ações desenvolvidas no jogo. 

Resultados Alcançados
Percebendo o sorriso no rosto dos alunos e a felicidade quando conseguiam trocar as peças, obtendo mais pontos e 

também quando fechavam o inteiro, percebeu-se o quanto foi prazeroso o jogo proposto aos alunos, a forma espontânea 
como trocavam ideias, sendo o jogo o único assunto da aula. Nesta perspectiva, Ribeiro (2008, p. 18) afirma:

No universo das crianças, jogos e brincadeiras ocupam um lugar especial. Nos momentos em que estão 
concentradas em atividades lúdicas, as crianças envolvem-se de tal modo que deixam de lado a realidade e 
entregam-se às fantasias e ao mundo imaginário do brincar.

Aprender brincando, sem dúvida é muito importante para o aluno, além de promover o coleguismo, o jogo 
proporciona que o aluno crie suas próprias estratégias para vencê-lo. Através desta vivência pôde-se perceber que os 
alunos souberam enfrentar os desafios, trabalharam de maneira diferenciada e perceberam que a Matemática pode ser 
vista com bons olhos, despertando assim a curiosidade e a vontade de participar das atividades propostas,

Por fim, observou-se que os jogos podem contribuir positivamente com o ensino da matemática, proporcionando 
desenvolver uma aula diferenciada e estimuladora. Nesse sentido, a aula foi muito produtiva e divertida, alcançando os 
objetivos, pois ficou bem claro para os alunos o que é Equivalência de Frações, além de permitir aprender brincando e 
superar dificuldades acerca da Matemática.
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Palavras-chave: Equivalência de Frações. Jogos. Ensino da Matemática.
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CONSTRUINDO MAQUETES PARA O ENSINO DO 
CONCEITO DE PROPORCIONALIDADE: RELATO E 

REFLEXÕES

Carolina Bruski Gonçalves1

Mariele Josiane Fuchs2

Contextualização
O Estágio Curricular Supervisionado II visa proporcionar aos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática 

vivências que agreguem conhecimentos aos mesmos enquanto futuros docentes. Para isso, os acadêmicos desenvolvem 
períodos de regência de classe nas escolas, no caso aqui retratado, no Ensino Fundamental. 

Inicialmente são elaborados planos de aula que abrangem as escolhas didáticas e metodológicas para o ensino da 
Matemática a partir de pressupostos teóricos estudados no decorrer do Curso de Formação Inicial. Além disso, sempre 
que possível, as metodologias são desenvolvidas com o auxílio de recursos didáticos, como materiais manipulativos.

A experiência aqui compartilhada foi vivenciada durante o estágio de docência com uma turma do 7º ano do 
Ensino Fundamental, de uma escola da rede pública municipal de Santa Rosa/RS, no segundo semestre de 2016. A 
mesma decorreu de uma intervenção realizada mediante o método Expositivo e Dialogado ancorado pelos pressupostos 
da Etnomatemática, bem como pela utilização de material manipulativo que proporcionou uma prática pedagógica 
lúdica e dinâmica.

O objetivo da atividade foi possibilitar aos educandos a percepção da presença da Matemática em seu contexto 
social, tendo em vista que “para aprender um material, de forma que supere o aspecto formal, não basta somente ‘passar’ 
pelo ensino, e sim este deve ser ‘vivido’, deve tornar-se parte da vida real do educando, deve ter para ele, um sentido vital” 
(LEONTIEV, 1983, p. 247).

Dessa forma, este movimento foi possível através do uso do potencial decorrido da aliança entre o método 
Expositivo e Dialogado e a Etnomatemática. Segundo D’Ambrósio (1991, p.9), a Etnomatemática viabiliza o estudo da 
Matemática a partir do meio em que o educando está inserido, fazendo uso da sua cultura e costumes no processo de 
ensino e aprendizagem.

A atividade proposta
Para o estudo da Proporcionalidade com foco na propriedade fundamental da proporção, os alunos foram 

organizados em cinco grupos de aproximadamente cinco integrantes. Foi proposto aos mesmos que produzissem uma 
réplica/maquete da quadra de esportes da escola, contudo, as réplicas deveriam ser proporcionais à quadra real, e tendo 
em vista que a escola possuía duas quadras, cada grupo poderia optar por uma. 

Inicialmente foram entregues os instrumentos de medida para que os alunos fizessem as medições da quadra e 
tomassem nota destas, sendo evidenciado o empenho dos mesmos no desenvolvimento desta etapa da atividade, conforme 
mostra a Figura 1.

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santa Rosa, Curso de Licenciatura em Matemática, 
carolinabruski@gmail.com

2 Licenciada em Matemática pela UNIJUÍ (2010). Especialista pela FURG (2015). Mestra em Educação nas Ciências pela UNIJUÍ 
(2013). Atua como docente no curso de Licenciatura em Matemática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha – Campus Santa Rosa, mariele.fuchs@iffarroupilha.edu.br
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Figura 1: Grupos tomando nota das dimensões das quadras.

Fonte: As Autoras (2016). 
Destaca-se a organização do trabalho que os grupos apresentaram no desenvolvimento desta etapa, à medida que 

os mesmos elencaram tarefas para cada integrante. Nesse sentido, constata-se a importância da autonomia e do trabalho 
colaborativo no processo de aprendizagem dos alunos. 

Com todas as medidas das quadras registradas pelos grupos, retornou-se à sala de aula a fim de introduzir o 
conceito de Proporcionalidade, bem como da propriedade fundamental da proporção. Esse movimento foi de extrema 
importância tendo em vista que os educandos perceberam que mesmo tendo as medidas reais, para que a maquete 
fosse construída era preciso fazer a transformação das medidas reais nas medidas a serem representadas nos desenhos 
obedecendo a uma escala.

Assim foi desenvolvido o conceito da escala, uma vez que para a aplicação da propriedade fundamental da 
proporção cada grupo definiu quantos centímetros do desenho iriam representar cada metro da medida real da quadra. 
Vale dizer que para a abordagem do conceito de escala foram utilizadas informações e conhecimentos de outras áreas, 
especialmente da disciplina de Geografia.

Explanados os conceitos mencionados, cada grupo deu início aos cálculos, solicitando auxílio da professora 
estagiária sempre que preciso. Na Figura 2 são apresentados os registros elaborados pelos alunos ao redesenharam 
a quadra utilizando as novas dimensões encontradas por meio da transformação de medidas, bem como os cálculos 
desenvolvidos no caderno do aluno.
Figura 2: Desenho da quadra e caderno com cálculos do grupo.

Fonte: As Autoras (2016). 
Cabe ressaltar que para a etapa dos cálculos foi destinado um tempo maior de trabalho, tendo em vista que este foi 

o primeiro contato dos alunos com o conceito e seus procedimentos matemáticos. Todos os grupos solicitaram o auxílio 
da professora estagiária, a qual atuava como mediadora durante a realização dos trabalhos nos grupos.

Concluídos os cálculos, os grupos passaram para a etapa da construção da maquete, na qual os educandos puderam 
perceber a importância do desenvolvimento correto dos cálculos, pois caso apresentassem equívocos, os mesmos eram 
notados/visualizados na elaboração dos desenhos. 

A construção da maquete também exigiu dos alunos o bom trabalho em grupo, onde foi preciso que cada um 
desenvolvesse sua parte para juntos chegarem ao resultado final. Na Figura 3 podem ser vistas as maquetes em construção 
pelos grupos.
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Figura 3: Etapa da construção da maquete.

Fonte: As Autoras (2016). 
Com as maquetes construídas, para o fechamento da atividade foi realizada uma conversa com os educandos 

acerca do trabalho desenvolvido por eles. Cada grupo efetivou a apresentação da sua maquete relatando oralmente a 
experiência vivenciada e os conceitos matemáticos explorados durante seu processo de construção.

Algumas Considerações... 
No decorrer das aulas foi evidenciado que cada aluno, com suas particularidades, desenvolveu a atividade de 

maneira autônoma e colaborativa com o grupo, demonstrando-se todos empenhados em realizar cada etapa com êxito. 
Nesse sentido, a atividade revelou-se como potencial no processo educativo pois possibilitou aos educandos novos olhares 
para a Matemática à medida que seus conceitos foram explorados a partir do contexto dos mesmos, dando significação 
para o processo vivenciado. 

Além disso, essa experiência proporcionou à professora estagiária um aprendizado singular enquanto acadêmica, 
atribuindo novos significados às teorias estudadas no decorrer do curso de formação inicial. Sendo assim, acredita-se que 
a utilização de metodologias diferenciadas para o processo educativo com a Matemática constitui-se de grande valia para 
a aprendizagem dos alunos no ambiente escolar.

Palavras-chave: Escolhas metodológicas. Formação inicial de professores. Ensino e Aprendizagem. 
Proporcionalidade. 
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SAÚDE BUCAL: ENTRE A LUDICIDADE E A EDUCAÇÃO

Janete Teresinha Caon Ferrari1

Jilvane Shmidt Göhl2

Anice Maria Nunes3

Danise Vivian4

O presente resumo consiste em um relato de experiência das atividades desenvolvidas no projeto intitulado “A 
saúde bucal”, no qual se teve como objetivo o aprender sobre a dentição e as práticas de higiene nas atividades diárias 
das crianças. O trabalho foi desenvolvido pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID/Univates, do subprojeto de Pedagogia I, em uma escola da rede Estadual de Ensino, do município de Lajeado RS. 

O projeto originou-se a partir de uma conversa com a professora titular que sugeriu a exploração do tema. Iniciou-
se, então, a elaboração de uma sequência didática que foi aplicada, de maneira lúdica, semanalmente, com a turma 
do 1° ano da referida escola. Estas práticas foram realizadas nas terças-feiras, no turno da manhã, com a duração de, 
aproximadamente, sessenta minutos. O objetivo desta proposta foi incentivar os alunos a cuidar de seus dentes desde 
cedo através da exploração de atividades lúdicas como meio de aprendizagem.

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
No início das práticas, realizou-se uma conversa com os alunos da turma do primeiro ano do Ensino Fundamental 

para perceber o que estes sabiam sobre as práticas de higiene e sobre a dentição. Para esta atividade, leu-se com a 
turma o livro intitulado ‘’O sorriso chamado Luiz”, do autor Ziraldo, que relata a importância do cuidado com os 
dentes. Assim, durante o desenvolvimento deste projeto oportunizou-se muitos momentos de conversa e debate, os quais 
proporcionaram mais aproximação das crianças com a necessidade de cuidados com os dentes. 

Foi possível entender, durante as aplicações realizadas com a turma, o interesse dos alunos neste tema, visto que se 
considerou que aprender sobre as normas de higiene, ainda quando pequenos, pode auxiliá-los a cuidar melhor de seus 
dentes e a sanar algumas curiosidades sobre a dentição.

Os relatos dos alunos surpreenderam pelo modo com que cada um conseguiu refletir sobre a importância da saúde 
bucal. Seguem abaixo alguns exemplos de relatos que foram colhidos durante esta prática e anotados em um diário de 
campo-planejamento: “As cáries fazem coco e xixi nos dentes”, “Elas comem açúcar” e “Mesmo comendo verduras e legumes não 
adianta’’. “As cáries só saem se nós escovarmos os dentes”. Nessa conversa inicial, as crianças não fizeram nenhuma referência 
aos dentes, mas, sobretudo, às cáries.

Outra atividade significativa foi a análise dos desenhos dos dentes da boca que indicou que as crianças não sabiam 
quantos dentes existiam. Muitas delas desenharam uma infinidade de dentes, entretanto, algumas faziam relações, tais 
como: “Esses são dentes de bebês”, enquanto que outro aluno disse: “Eu fiz dentes de gigantes”. 

Em vários desenhos pode-se observar que as crianças criaram imagens que expõem outros elementos que não 
eram relativos diretamente ao conteúdo que estava sendo trabalhado. Uma criança, por exemplo, relatando pelo, desenhou 
uma Barbie e um Ken, com que esse casal não escovava os dentes. Outros, ainda, ilustraram coisas tais como, cárie, fio dental, 
escova de dente e creme dental. Uma menina desenhou uma fada e um unicórnio, mas afirmou que a fada era dos dentes, 
justificando assim, a possível relação com o tema proposto para o trabalho em sala de aula.

1 Univates, Graduanda em Pedagogia, bolsista CAPES, contato: janete.ferrari@universo.univates.br
2 Pedagoga, com Habilitação em Orientação Educacional pela Universidade Luterana do Brasil-ULBRA Supervisora do PIBID 

Subprojeto Pedagogia do Centro Universitário UNIVATES-CAPES e Professora da Rede Pública Estadual de Lajeado - RS. 
Contato: jilgohl@gmail.com

3 Centro Universitário UNIVATES, Graduanda em Pedagogia na Universidade Luterana do Brasil e Supervisora do PIBID 
Subprojeto Pedagogia do Centro Universitário UNIVATES, CAPES. Contato:anicenunes@bol.com.br.

4 Orientadora. Professora do Centro Universitário UNIVATES, Graduada, Mestre e Doutora em Educação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, bolsista da CAPES, contato: dvivian@univates.br.
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O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
Durante o desenvolvimento destas atividades percebeu-se a importância de se trabalhar através da ludicidade. As 

práticas foram realizadas a partir de jogos e brincadeiras e pode-se refletir sobre as situações que as crianças vivenciam 
diariamente. Os temas trabalhados nestas práticas faziam menção ao cotidiano da vida dos alunos representando, assim, 
um laboratório do qual todos os alunos participaram para uma aprendizagem significativa. 

Após a roda de conversa com os alunos do primeiro ano mostrou-se uma boca gigante que foi confeccionada pelos 
bolsistas do PIBID com o intuito de representar a quantidade exata de dentes que temos na boca. Neste dia, mostrou-se 
para os educandos o que acontecia quando caiam os dentes de leite e refletiu-se sobre a sua importância mesmo sendo 
dentes temporários. Além disso, trabalhou-se com a quantidade de dentes de leite que existem na boca e explicou-se 
a função dos dentes na mastigação, como: os incisivos cortam, enquanto os caninos rasgam e os molares trituram os 
alimentos. Seguiu-se dissertando sobre a necessidade de ter todos os dentes saudáveis para que seja efetuada uma boa 
mastigação.

O trabalho desenvolvido com a turma também deu atenção às curiosidades que as crianças apresentavam, 
por exemplo, elas queriam saber se os dentes de leite devem ser tratados ou não. Explicou-se que a saúde dos dentes 
permanentes depende de como eles são cuidados e que as cáries são bactérias que vivem nos dentes. 

Dando sequência à prática solicitou-se às crianças que desenhassem o que entenderam e o que sabiam sobre os 
dentes e, foi através desta análise, que se conseguiu identificar o que eles sabiam e gostariam de saber sobre os dentes. 
Percebeu-se que os alunos se mostraram curiosos sobre todos os aspectos que fizeram parte deste processo de ensino e 
de aprendizagem, não só pelos conteúdos explorados, mas pela forma lúdica com que estes temas foram apresentados. 

O lúdico, neste processo, ganha centralidade pela promoção da aprendizagem de diferentes linguagens desenvolvidas 
na escola, como: corporal, oral e a escrita. Conforme Rau:

[...] a ludicidade é uma possibilidade pedagógica que fortalecida pelos diferentes tipos de linguagem, como 
música, arte, o desenho a dramatização a dança, entre outros, torna significativa os conceitos a serem trabalhados’’ 
(RAU, 2012, p.28).

Dando continuidade ao tema, Rau (2012) afirma que os professores devem considerar também que, no contexto 
escolar, muitos aspectos podem ser trabalhados por meio da confecção e da aplicação de jogos selecionados, pois o uso 
do lúdico em sala de aula deve ser considerado como mais uma ferramenta a ser utilizada no processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Para os bolsistas do curso de Pedagogia, o Pibid é uma oportunidade por meio da qual se podem relacionar 

conhecimentos teóricos e práticos, além de vivenciar a escola e desenvolver, com as crianças, novos projetos e práticas 
pedagógicas. Este projeto oportunizou o crescimento de laços de amizades entre os bolsistas e os alunos reforçando estes 
vínculos de amizade que foram ampliados durante este período. Percebeu-se que, durante as práticas, as atitudes das 
crianças em relação aos cuidados de higiene bucal foram compreendidas, visto que todos queriam manter os seus dentes 
saudáveis e sem cáries.

Seguem algumas falas das crianças que aconteceram durante a terceira aula da sequência didática sobre o tema da 
higiene bucal: “Falei para minha mãe que temos que escovar os dentes três vezes ao dia para que as cáries consigam ir embora’’; 
“A minha avó não tem mais dentes e usa chapa’’; “Comecei a usar o fio dental com a minha mãe antes de ir dormir para não deixar 
comida para as cáries’’; “Fico preocupado em ficar sem dentes, porque estes não vão mais crescer’’.

É importante ressaltar o quanto foi válido proporcionar para as crianças atividades práticas e lúdicas que foram 
planejadas, previamente, com a ajuda da supervisora e da coordenadora que auxiliaram o grupo de bolsistas com leituras 
e com a preparação de materiais diferenciados que foram utilizados. Ainda, é preciso destacar que a troca de experiências 
entre os bolsistas e, entre os bolsistas e professores da escola de Educação Básica e do Ensino Superior, auxiliam na 
reflexão de que ser professor implica também em ter a humildade de aprender com as crianças e com a troca entre 
os pares. Desta forma, acredita-se que é possível realizar ações capazes de modificar vivências educacionais diárias, 
tornando-as mais significativas.

Palavras-chave: Dentes. Ludicidade. Saúde. Higiene Bucal. 
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AS POTENCIALIDADES DOS OBJETOS VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM NA ABORDAGEM DOS NÚMEROS 

RACIONAIS EM OFICINAS DO PIBID

Neila Carolina Marchiori1

Adriano dos Santos2

Carolina Bruski Gonçalves3

Fernanda Vieira Streda4

Mariele Josiane Fuchs5

Introdução
O processo de ensino da Matemática vem sendo amplamente estudado com vistas a ações docentes que 

possibilitem o envolvimento dos alunos e uma aprendizagem significativa, de modo que atuem ativamente na construção 
de seus conhecimentos. Dentre as estratégias metodológicas a serem efetivadas em sala de aula tem-se a utilização dos 
recursos tecnológicos, os quais vão ao encontro do avanço da tecnologia nas últimas décadas e do contexto social atual. 
Além disso, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), estes recursos ancoram o 
desenvolvimento dos educandos enquanto exploradores e investigadores, proporcionando uma nova visão para com a 
Matemática, desmistificando a mesma.

Portanto, busca-se inserir as tecnologias como recurso didático em sala de aula a fim de explorar as potencialidades 
de Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) e softwares matemáticos no processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática.

O uso de tais tecnologias possibilita o entendimento do aluno acerca dos conceitos matemáticos à medida que 
proporcionam uma melhor visualização das propriedades neles envolvidos, no caso de explorações mediante softwares 
matemáticos, e significação dos conceitos por meio da aplicabilidade dos mesmos em situações cotidianas, quando 
explorados a partir de OVA de maneira lúdica, com vistas ao desenvolvimento de competências e habilidades dos alunos. 
Conforme Alves (2007, p. 63),

O jogo é um elemento da cultura que contribui para o desenvolvimento social, cognitivo e afetivo do sujeito, se 
constituindo assim, em uma atividade universal, com características singulares que permitem a ressignificação 
de diferentes conceitos. Portanto, os diferentes jogos e em especial os jogos eletrônicos podem ser denominados 
como tecnologias intelectuais.

Para tanto foram planejadas e desenvolvidas pelos bolsistas do subprojeto de Matemática do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, atividades com OVA envolvendo o estudo dos números racionais, em uma 
oficina com alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede estadual de ensino, do município de 
Santa Rosa/RS, da qual emergem relatos e reflexões que serão socializados nesta produção. 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Licenciatura em Matemática, bolsista PIBID-CAPES, 
neilamarchiori@hotmail.com.

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Licenciatura em Matemática, bolsista PIBID-CAPES, 
onairda1009@hotmail.com.

3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Licenciatura em Matemática, bolsista PIBID-CAPES, 
carolinabruski@gmail.com.

4 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, Licenciatura em Matemática, bolsista PIBID-CAPES, 
fernandastreda@yahoo.com.br.

5 Licenciada em Matemática pela UNIJUÍ (2010), Especialista em Matemática pela FURG (2015), Mestra em Educação nas Ciências 
pela UNIJUÍ (2013), Professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Santa Rosa, 
Coordenadora de Área do PIBID – CAPES, mariele.fuchs@iffarroupilha.edu.br.
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Compartilhando a experiência...
Para o desenvolvimento da oficina, os alunos foram encaminhados ao Laboratório de Informática onde foram 

dispostos de modo individual frente aos computadores. No início da oficina já pode ser evidenciado uma interação entre 
os alunos, bem como a afinidade que os mesmos possuem com a utilização/manuseio do computador.

A primeira atividade consistia na exploração de um OVA que continha diversas atividades envolvendo os Números 
Racionais e suas distintas representações. Nele havia, também, uma aba contendo explicações sobre alguns conceitos 
e, com isso, sempre que apresentassem dúvidas os alunos podiam consultar as explicações. Além disso, a plataforma 
apresentava uma interface atrativa para os alunos, conforme se pode visualizar na Figura 1.
Figura 1: Jogo Um Quarto

Fonte: http://www.clickjogos.com.br/jogos/um-quarto/
O segundo OVA explorado, intitulado “Dividindo a Pizza”, iniciava com uma breve estória sobre um pizzaiolo 

para entreter e envolver os alunos. Na sequência eram apresentadas aos educandos pizzas subdivididas em pedaços, sendo 
que alguns desses pedaços encontravam-se coloridos. Em seguida era solicitado que os alunos digitassem, mediante a 
representação fracionária, o número que expressasse as partes coloridas. A próxima fase do jogo trazia o exercício oposto 
à primeira, onde os alunos deveriam pintar os pedaços de pizzas conforme a fração que o jogo indicava. Para concluir 
o jogo, o participante deveria fazer a entrega das pizzas, com uma moto, controlando o tempo estipulado. Na Figura 2 
pode-se observar o layout inicial do jogo, bem como a tela de instruções.
Figura 2: Jogo Dividindo a Pizza

Fonte: http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindopizza
Posteriormente foi proposta a atividade intitulada “Pinte as Frações”, na qual eram apresentadas diversas formas 

geométricas sendo solicitado que o jogador pintasse os grupos de formas geométricas que correspondesse à fração 
mencionada, conforme exemplo apresentado na Figura 3.

http://www.clickjogos.com.br/jogos/um-quarto/
http://www.clickjogos.com.br/jogos/um-quarto/
http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindopizza
http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindopizza
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Figura 3: Jogo Pinte as Frações

Fonte: http://mdmat.mat.ufrgs.br/anos_iniciais/objetos/pintou_fracao.htm
A partir das atividades exploradas nos OVA, os educandos puderam perceber a aplicabilidade dos Números 

Racionais em situações cotidianas, bem como a interligação com outros conceitos matemáticos, como na terceira 
atividade, com a geometria. Além disso, os OVA dispunham de uma interface atrativa e permitiram aos educandos 
perceber as distintas representações dos Números Racionais.

Algumas considerações...
Evidenciou-se, nesta oficina, que os educandos se sentiram desafiados e atraídos pelos recursos tecnológicos 

utilizados, mostrando-se instigados a solucionar as situações propostas envolvendo conceitos dos Números Racionais. 
Além disso, puderam assimilar os conceitos com facilidade e envolvimento através de OVA, sendo evidenciadas as 
potencialidades dos mesmos no estudo dos conceitos em foco.

Destaca-se, ainda, o processo formativo que a oficina possibilitou aos licenciados, tendo em vista as atividades 
realizadas e novas experiências vivenciadas pelos mesmos em processo de iniciação à docência proporcionada pelo 
PIBID. Nesse sentido, é preciso ressaltar as contribuições da utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino e 
aprendizagem de conceitos matemáticos, se apresentando como potenciais para o desenvolvimento do trabalho docente 
no contexto escolar do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas. Números Racionais. Objetos Virtuais de Aprendizagem.
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CONTRIBUIÇÕES E SIGNIFICADOS DO ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO I EM EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Tatiana Ribas Buzetto1

Fabiana Ritter Antunes2

O presente relato de experiência, foi escrito a partir das experiências do Estágio Curricular Supervisionado – ECS, 
do Curso de Educação Física da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ. Esta 
prática oportunizou vivenciar a atuação docente, observação e planejamento pedagógico na prática, com todo apoio 
teórico necessário, contando com a supervisão de profissionais. A intervenção realizada com a Educação Infantil foi com 
uma turma de nível 3, que atinge os 3 e 4 anos de idade, com 17 alunos matriculados no turno da tarde. 

O estágio realizou-se em uma instituição de ensino privada, localizada no município de Ijuí - RS. Tendo como 
tema, “O movimento: sentimentos em expressão e ritmo”, totalizando, vinte e duas aulas, cada aula com seus subtemas e 
objetivos articulados ao tema geral.

A escolha do tema dos sentimentos foi através do tema central da escola do ano de 2016. Dessa forma, foi dado 
seguimento ao que já estava sendo apresentado e desenvolvido pelos demais professores. O ECS teve o objetivo de trazer 
para a área da Educação Física uma reflexão sobre as várias possibilidades dentro da Cultura Corporal de Movimento, 
colaborando assim, com o processo de desenvolvimento motor, cognitivo e social dos escolares.

A educação infantil é um dos campos que exerce um papel fundamental com os indivíduos relacionados, assim 
Rodríguez (2001, p. 03) compreende que este período da educação infantil, “leva em conta o desenvolvimento das esferas 
cognitiva, motora e afetiva”, sendo este momento da vida, o melhor para trabalhar todas as possíveis “potencialidades do 
indivíduo”.

Sendo assim, cada aula possuía um tipo de instrumento diferente para chamar a atenção dos pequeninos, pensando 
a cultura lúdica e todas as suas possibilidades dentro do mundo imaginário, sendo as próprias crianças protagonistas das 
aulas, a partir de uma fala, um gesto, uma brincadeira que era, sem querer, sugerido. Assim, elas estavam contribuindo 
sem saber para as próximas aulas. Desculpas são muito vistas nas aulas de Educação Física com idades maiores, claro que 
a educação infantil por si só já possui uma característica diferente, “uma das características da infância é justamente a 
intensidade da atividade motora e a fantasia” (PASQUALI, 2007, p.47). 

As tarefas utilizadas para desenvolver cada subtema foram construídas de diferentes maneiras, principalmente de 
experiências com outras turmas e adaptadas para cada faixa etária, também através de conversas com outros professores 
atuantes e não atuantes na área, e na internet, em sites de atividades com a educação infantil. Para iniciar o estágio, 
primeiramente foi mostrado o filme Divertidamente, que é infantil, foi lançado há pouco tempo e demonstra de maneira 
que os alunos possam compreender os sentimentos, e aos poucos foram criando alguns conceitos juntamente com as 
pedagogas que também estavam trabalhando este tema, pois era algo a ser desenvolvido no primeiro semestre do ano 
letivo.

Para não ficarem presos ao filme, foi pensado algum personagem que pudesse identificar como um sentimento, 
algum que lhes chamasse a atenção e fosse tanto para os meninos quanto para as meninas. Então pensamos nos minions, 
um personagem amarelo que adora demonstrar algo, e existem diferentes deles, foi assim que identificamos a alegria, a 
raiva, o medo, a tristeza e o amor, cinco sentimento e cada um representado por um minion. 

Teve uma introdução de seis aulas, nas quais foram trabalhados todos estes sentimentos, com músicas, com 
expressão corporal, com diversas atividades pelas quais pudessem identificá-los, para então trabalhá-los separadamente. 
Existiu sentimento com duas aulas, outros com três, como aqueles que talvez eles tivessem algum tipo de bloqueio, como 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Educação Física tati.r.b@hotmail.com
2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Educação Física. fabiana.antunes@unijui.edu.br 
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o medo, por exemplo, que cada criança cria os seus, e, muitas vezes, acaba prejudicando até mesmo seu desenvolvimento 
na escola. Da mesma forma o amor, explicando-lhes a importância de amar e respeitar o colega, o outro, e esse teve até 
uma visita especial da fada do amor, contando-lhes uma história, e para a surpresa, todos entraram na brincadeira e 
fingiram que realmente a professora de estágio era uma fada, trazendo um sentido muito especial para essa aula.

Basicamente a aula era dividida em três momentos, um inicial que era destinado para uma roda de conversa e 
questionamentos, para descobrir o que eles entediam por aquele assunto da aula, e após aquecimento e/ou alongamento 
de maneira muito lúdica, a partir de uma música, de uma história. Após vinham algumas atividades relacionadas com 
o tema em questão, sempre fazendo relação com os objetivos conceituais, procedimentais e atitudinais, e então ao final 
voltávamos para a roda, em um momento de descontração, para tomar água e descansar.

Como instrumento avaliativo, foi pensado em algo que estivesse ao alcance deles, então ao final de cada subtema, 
os alunos ganhavam uma folha com três minions desenhados, que representavam os conceitos regular, bom e ótimo, sem 
que eles soubessem as diferenças, apenas era solicitada a pintura de um minion mais alegre, por exemplo, quando foi o 
subtema sobre a alegria, funcionou muito bem. Alguns gostavam tanto de pintar que queriam pintar tudo, mas explicava 
novamente o que deveria ser feito. Mesmo sendo da faixa etária de três e quatro anos, conseguiram, na maioria, identificar 
o que havia sido estipulado.

Após essas 22 aulas bem-sucedidas, que foram muito importantes para este ECS, e para a formação profissional 
do acadêmico/estagiário, possibilitando em seu currículo uma experiência prática. Estar atuando na área que se busca 
traz uma grande realização pessoal, e é isso que se sente em cada aula ministrada dentro da educação infantil, podendo 
vivenciar as dificuldades, possiblidades, aprender pouco a pouco com as próprias crianças qual é o ritmo que precisa ter 
uma aula. As diferenças com cada faixa etária, que no caso demonstra em que nível de aprendizagem motora e cognitiva 
aquelas crianças se encontram, e tudo isso é necessário ser analisado desde as observações para poder trazer para o 
planejamento da prática.

Esta idade para a qual foi proporcionado o conhecimento, de 3 e 4 anos de idade, segundo algumas professoras, é a 
idade da educação infantil mais difícil de trabalhar, pois estão em um período de transição, no qual são grandes ou melhor, 
não são mais bebês, mas também não são grandes o suficiente para serem independentes em tudo. E desta maneira as 
aulas também nos desafiam, pois algumas atividades desempenham com total êxito, com rapidez e confiança e outras 
ainda possuem dificuldades, não que nas outras faixas etárias não sejam assim, mas, por exemplo, a partir da pré-escola, 
a respeito do desenvolvimento motor, eles já possuem muitos avanços e conseguem cada vez mais realizar movimentos 
com mais facilidade, tendo segurança e raciocínio para explorar por si mesmo outros movimentos.

Desta forma cada aula que acontecia, deixava uma motivação para planejar a próxima, percebendo que o 
instrumento da ludicidade é a melhor maneira de fazer dar certa uma aula com a educação infantil, de forma que possam 
ser protagonistas da aula, a partir das ideias da professora, e o limite até aonde precisa ir, é o objetivo da aula.

Apesar de serem tão pequenos, compreendem muito rápido as coisas, se esforçam a cada dia mais, e confiam 
plenamente nos professores que os cercam. Demoram pouco tempo para se acostumarem aos novos docentes, basta ter 
uma linguagem que consigam entender facilmente o que se pede e demonstrar muita atenção ao que nos colocam, da 
mesma forma perceberá um grande retorno de cada criança, pois uma característica delas muito forte é este contato, 
entendendo a professora como em um posicionamento materno, ou seja como sua segunda família.

Ao término do estágio, percebeu-se um reconhecimento muito grande do trabalho desenvolvido, principalmente 
também da escola, bem como das colegas de trabalho que tiveram a oportunidade de contribuir e observar o estágio, do 
apoio que a coordenadora da escola proporcionou e da importância que ela compreende ter a educação física no ambiente 
escolar. Isto tudo incentiva o profissional que está atuando, saber que pode contar e saber que os outros compreendem 
como um grupo, no qual todos colaboram para a educação, isso faz toda a diferença.

Palavras-chave: Educação física. Infância. Desafio pedagógico.
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PRÁTICAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LÍNGUA 
ESPANHOLA NO ENSINO MÉDIO

Adriana Gebing Krämer1

Contextualização
A língua espanhola foi um idioma que alcançou grande importância após muitos anos de caminhada. Kulikowski 

(2005, p. 45) afirma que o espanhol é “una lengua que marcha a pasos agigantados hacia un segundo lugar en importancia 
mundial después del inglés”. Mas não foi assim desde o início. Para o Brasil, o idioma passou a existir depois de 1942, ano 
da Reforma Capanema. Segundo Laseca (2008), com a evolução da II Guerra Mundial, se havia introduzido o espanhol 
no ensino, com duas horas semanais, assim que, com poucas horas de ensino, ocupou um lugar de pouca importância 
no contexto educativo. Ao longo da Reforma Capanema, se alcançou a introdução de línguas estrangeiras no currículo, 
porém a educação ainda não tinha métodos capazes de garantir um ensino eficaz. Posteriormente, Laseca (2008), surge 
a lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961 (LDB). Na área das línguas estrangeiras, a lei permite que cada Estado 
brasileiro opte pela inclusão de línguas estrangeiras em seu currículo, ou seja, as línguas deixam de ser obrigatórias. Já nos 
anos oitenta, Laseca (2008) explica que, com a criação das primeiras associações de professores de espanhol, (APEESP), 
o idioma passa a fazer parte das línguas para os vestibulares. Ainda para Laseca (2008), no momento de escolher um 
idioma a ser trabalhado na escola como uma disciplina obrigatória ou optativa, os PCNs publicados pelo MEC em 1998 
tratam de dar favoritismo para o inglês e o espanhol, por serem idiomas com causas históricas e relações internacionais. 
Em 5 de agosto de 2005 foi sancionada a lei aprovada no Congresso, conhecida como a Lei do Espanhol, que obriga a 
todos os centros de estudos de Ensino Médio do país oferecer o idioma como disciplina escolar, ainda que seja optativa 
para os estudantes. É relevante salientar que o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um fator importante para a 
expansão do idioma. Fernández (2005, p. 20) fala que “el dominio de un idioma común tiene un valor fundamental, tanto 
para facilitar el entendimiento en las relaciones comerciales o culturales, como para la formación de una verdadera comunidad 
“latinoamericana”. 

De acordo com o Instituto Cervantes (2014), a língua espanhola é um idioma que tem previsão de crescimento 
moderado, mas contínuo ao longo dos próximos anos no contexto mundial; sendo assim, é importante que os alunos 
tenham a oportunidade e o interesse de aprender essa língua. Para Kulikowski (2005), o espanhol no Brasil está 
apresentando um grande processo de expansão, tanto nas investigações, como no ensino nas escolas. 

Como acadêmica da área, fico feliz em saber do desenvolvimento que a língua espanhola vem apresentando no 
contexto escolar. No curso de Letras Português/Espanhol, estudei, durante quatro anos, a teoria, ou seja, como ensinar a 
língua espanhola para alunos de Educação Básica. Após os estudos teóricos, fui orientada a realizar as práticas de ensino 
de língua espanhola em sala de aula. Esse é um momento de grande importância, em que se oportuniza ao acadêmico 
a aplicar as teorias que aprendeu durante as disciplinas do curso na prática cotidiana escolar. Para isso, passei por um 
semestre de planejamento com orientação da professora. Vale salientar que, além de acadêmica de Letras, também era 
bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), o que se tornou fundamental para as 
minhas práticas, visto que o PIBID permitiu-me conhecer a realidade de ‘sala de aula’ antes mesmo de iniciar as práticas 
de estágio. Então, quando chegou o momento de ‘entrar’ na sala de aula para aplicar o estágio e ser avaliada com base nas 
práticas, eu já tinha um ano e alguns meses de experiência de trabalho com alunos na Educação Básica. 

Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência que vivenciei quando apliquei o Estágio Supervisionado 

com alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola da rede estadual de educação, em um município do Vale do 
Taquari. As aulas ministradas no estágio foram planejadas com o objetivo de que os alunos viessem a aprender o tema 
“los heterosemánticos, los heterotónicos y los heterogenéricos” e seus usos em situações de comunicação. Utilizando as quatro 
competências linguísticas que Giovannini (1996) destaca, sendo elas: expressão escrita, expressão oral, compreensão 

1 Centro Universitário UNIVATES, Letras – Português/Espanhol, adri.kremer@gmail.com
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auditiva e compreensão leitora, me propus a ensinar os alunos o assunto do estágio. Além de ensinar o tema escolhido, 
tive como objetivos desenvolver a compreensão leitora através de textos, ampliar a compreensão auditiva através de 
áudios e canções sobre o tema e promover o desenvolvimento oral e escrito de situações de nível inicial, ou seja, pequenos 
textos escritos e apresentações orais para ampliar o vocabulário básico da língua espanhola dentro do assunto estudado.

Desenvolvimento
A prática se deu no primeiro semestre de 2015 durante as disciplinas de Prática Supervisionada VI y VII, do Curso 

de Letras Português / Espanhol, do Centro Universitário UNIVATES, com orientação da professora Laura V. Rodríguez 
Imbriaco. As aulas foram desenvolvidas em seis encontros de cinquenta minutos, de maneira expositivo-dialogada, com 
atividades individuais e em grupos, visando à participação ativa de todos os alunos. Além disso, foi determinado que 
os alunos produzissem um trabalho para apresentar ao final do estágio, uma produção artística, de escolha e autoria do 
grupo – paródia, vídeo, teatro, jogo – sobre os conteúdos que foram estudados durante as aulas. No decorrer dos encontros 
foram realizadas explicações sobre os temas do estágio, bem como das atividades, leituras de textos sempre seguidas de 
discussões orais com resoluções de questionamentos e propostas de produção escrita e/ou oral. Alguns recursos didáticos 
auxiliaram nas práticas: cópias, quadro e giz, rádio, CD, Datashow, vídeos, áudios, dicionário e pendrive. A avaliação dos 
alunos foi realizada de maneira cumulativa, através da participação, interesse e execução das tarefas propostas, além de 
atividades e produções escritas e apresentações orais que foram avaliadas durante as aulas.

Resultados alcançados
Analisando toda a trajetória de construção de saberes ao longo das práticas no Ensino Médio, consegui vivenciar 

no estágio um momento de reflexão. A oportunidade das práticas foi encarada por mim como um desafio, pois foi o 
meu primeiro estágio de formação acadêmica. Ao final dos seis encontros, obtive os resultados desejados e acredito 
que os alunos também atingiram os seus objetivos. Porém, durante o percurso, posso afirmar que passei por obstáculos 
e situações que não estavam previstas, mas percebi que isso é o que me movimentou e me fez buscar estratégias para 
alcançar o almejado. 

Durante as aulas, utilizei dinâmicas que abordavam os assuntos do estágio a fim de ensinar os alunos de uma 
maneira mais lúdica, e observei que essa estratégia era exitosa, pois contava com a participação efetiva dos alunos. No 
decorrer da maioria das atividades, desenvolvi os trabalhos em pequenos grupos, e observei um retorno satisfatório por 
parte dos alunos. Nos momentos de utilização de vídeos, áudios e tiras (gênero textual), observei que os estudantes 
prestavam bastante atenção, pois queriam realmente compreender os aspectos do idioma, e quando não compreendiam 
algo, questionavam e sanavam suas dúvidas. A proposta de produção artística foi o último trabalho desenvolvido no 
estágio. Utilizando os conteúdos trabalhados, os discentes tinham como atividade a criação de um produto de sua autoria. 
Três grupos fizeram vídeos, um grupo elaborou um texto em forma de diálogo para apresentar através de uma leitura 
dramatizada e outro grupo produziu um jogo de dominó. Vale salientar que os grupos tiveram minha orientação para 
produzir a atividade. Em sala de aula iniciaram as produções, porém a conclusão se deu em outros momentos, de acordo 
com a organização de cada grupo. A diversidade de atividades durante as aulas foi um aspecto elogiado pelos estudantes. 
Além disso, a proposta de produção em grupo foi bem aceita e realizada por eles. Isso demonstra o quanto eles são capazes 
de “serem autores” se forem inseridos em um contexto que os instigue. Ao final da prática no Ensino Médio, vi com 
satisfação o que alcancei, e o estágio me permitiu associar a teoria aprendida no Centro Universitário Univates ao longo 
de quatro anos, com a prática, vivenciada inicialmente no Subprojeto Letras Espanhol do PIBID e, posteriormente, na 
escola de ensino básico. 

Palavras-chave: Práticas de estágio. Língua Espanhola. Educação básica. PIBID.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO II 

Robson Mittelstaedt1

Fabiana Ritter Antunes2

O Estágio Curricular Supervisionado II – ECS II, no Curso de Educação Física da Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, é um dos vários momentos em que o acadêmico potencializa os 
saberes conceituais desenvolvidos ao longo curso, elabora métodos de ensino, (re) cria unidades didáticas, e principalmente 
para alguns se torna o primeiro contato com a docência na escola enquanto aluno/estagiário de um curso superior. 
Segundo os autores Pimenta e Lima (2005, p.6), “enquanto campo de conhecimento, o estágio se produz na interação 
dos cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas”.

Com a firmação dos autores fica claro que o ECS visa formar ou preparar o aluno no seu campo do conhecimento 
escolhido, com noções teóricas e práticas na busca da formação como futuro docente. Na área da Educação Física isto 
fica muito evidente, pois se torna impossível desenvolver atividades totalmente isoladas, como, por exemplo, somente a 
teoria ou prática, é necessário trabalhar as duas dimensões para o desenvolvimento da aprendizagem de forma integral e 
ampla do conhecimento.

Ao realizar o ECS com os Anos Finais do Ensino Fundamental, que compreende os níveis do 6º ao 9º ano, fui 
desafiado a trabalhar os jogos de campo e taco, com um foco específico na modalidade de Softbol, com uma turma 
do nono ano. O Softbol é uma modalidade parecida com o beisebol, mas sendo considerado um esporte mais leve ou 
uma variação do Beisebol, pois a palavra “Soft” em inglês significa leve em português, desta forma determinado a sua 
diferenciação do Beisebol. Segundo González (2004, p. 1) os esportes de campo e taco:

Compreendem aqueles que têm como objetivo colocar a bola longe dos jogadores do campo a fim de recorrer 
espaços determinados para conseguir mais corridas que os adversários.

O principal objetivo deste trabalho é relatar como foi a vivência realizada sobre os esportes de campo e taco no 
Estágio Curricular Supervisionado II, mostrando alguns fatores importantes utilizados para a realização do trabalho, 
como também o andamento das aulas e as experiências adquiridas com esta modalidade na Educação Física escolar. 
O desenvolvimento e métodos para a realização das aulas do ECS, com a turma do 9º ano dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental sobre os jogos de campo, buscou articular teoria e prática para melhor compreensão e entendimento dos 
alunos de um assunto totalmente novo para os educandos. 

Como o Softbol era uma novidade nas aulas para os alunos, buscou-se a elaboração das aulas com uma relação 
que envolvesse ações teóricas e práticas, facilitando um bom entendimento do conteúdo. Sobra teoria e prática, Pimenta 
e Lima (2005, p.5) afirmam que “o estágio sempre foi identificado como a parte prática dos cursos de formação de 
profissionais em geral, em contraposição à teoria”. Com esta afirmação, as autoras nos remetem a pensar, sobre o estágio 
somente como uma parte em que a prática evidência durante as aulas, deixando de lado a teoria, que é importante e ajuda 
na compreensão e entendimento de um novo esporte, como é o exemplo desse relato.

Na Educação Física escolar, a realização da prática foi e está muito presente durante todos os anos do ensino 
fundamental. Mas quando se busca inserir um novo conteúdo, que os alunos não conhecem, ou nunca tiveram experiência, 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÌ, Curso Educação Física, CAPES, boby_h_robson@
yahoo.com.br

2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - UNIJUÌ, Curso Educação Física, CAPES, fabiana.antunes@
unijui.edu.br
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se torna importante trabalhar e desenvolver relações em que se busque facilitar a aprendizagem do educando, com uma 
mescla de atividades.

Nesse contexto de buscar facilitar a aprendizagem de uma nova modalidade as aulas de Softbol eram realizadas a 
partir de quatro momentos: primeiramente havia uma explicação e exposição geral sobre aula, com conceitos importantes 
e regras do jogo. Após a realização de tarefas individuais e coletivas, com constantes indagações sobre as ações dos alunos. 
Para encerrar um grande jogo, envolvendo toda turma dividida em duas equipes seguindo as regras oficiais do Softbol.

Esta proposta foi aplicada em quatro encontros com dois períodos, com cerca de 30 alunos, contando com a inclusão 
de uma aluna especial durante as tarefas. O primeiro momento era sempre em sala, mostrando como seria e debatendo 
regras e funcionamento do jogo de Softbol. Já o segundo momento, destinava-se a atividades manipulativas sobre o jogo, 
individuais e coletivas, após, eram realizadas algumas indagações. Terminando com um grande jogo comtemplando todos 
os alunos, seguindo as principais regras do funcionamento desta prática.

Os esportes do campo e taco (Softbol) nem sempre são os conteúdos trabalhados pelo professor e alunos na escola. 
Sua abrangência na escola ainda é pequena devida à grande aderência dos docentes aos esportes de futsal, basquetebol, 
voleibol e handebol, que na classificação dos esportes de González e Bracht (2012) são classificados como os esportes 
de invasão. Mas percebe-se, através das aulas realizadas no Estágio Curricular Supervisionado II, que novas práticas 
sempre são bem aceitas na Educação Física escolar. É possível desenvolver outras modalidades, oportunizando novas 
aprendizagens e experiências aos alunos na escola.

Para seguir uma sequência de conteúdos e temas, foi necessário elaborar uma Unidade Didática. Borges (2004) 
relata que a Unidade Didática é um processo de dividir os conteúdos, buscando uma seleção de conteúdos para cada aula 
a ser realizada. Ao elaborar a Unidade Didática de Softbol, tivemos um pouco de receio sobre as tarefas a selecionar, e 
como seria a aceitação dos alunos pela modalidade. Percebemos que com a troca de ideias e auxílio do professor regente 
da escola, as aulas e tarefas foram acontecendo naturalmente. Procuramos buscar sequências de atividades com um grau 
de dificuldade baixo, de acordo com o entendimento dos alunos e consequentemente elevando o grau de dificuldade 
durante os encontros.

Os resultados adquiridos com esta nova experiência na EDF foram muito satisfatórios. Em relação à parte prática, 
todas as tarefas elaboradas foram bem aceitas e realizadas pelos discentes, todos os alunos participaram da aula ativamente, 
buscando entender e compreender o funcionamento deste jogo. Sendo o 9º ano a última etapa do Ensino Fundamental, 
e, nesse sentido, a maioria dos alunos já ter passado por vários aprendizados com outras modalidades na Educação Física, 
podemos salientar que o ECS II auxiliou de forma qualitativa as vivências das práticas corporais desses escolares. 

Na aplicação deste tema, a relação entre a teoria e a prática foi importante, pois no início da intervenção, eram 
realizadas, explanação de vídeos, desenho do campo de jogo, explicação de regras, utilização da técnica necessária para 
arremessar uma bola, e, ainda, a técnica para rebater a bola. Esta explicação em sala de aula, com certeza foi fundamental 
para ajudar a turma no entendimento e funcionamento do jogo de Softbol durante a realização do ECS.

Outro ponto importante que merece destaque foi a presença constante do professor regente da turma, estando 
em todas as aulas, sempre disponível para ajudar e auxiliar o acadêmico/estagiário. Em vários momentos ocorreu o 
auxílio, principalmente, na realização das técnicas de rebater e arremessar a bola que os alunos deveriam realizar. Dessa 
forma, podemos afirmar a contribuição para a formação do acadêmico/ estagiário como também, no entendimento da 
modalidade trabalhada por parte dos escolares.

Outro fator positivo, no desenvolvimento nesta modalidade, foram as variações entre os jogos Softbol e Beisebol, 
buscando o maior envolvimento, e manejo no uso de algumas habilidades, como o lançamento e a rebatida, pois estes 
jogos possuem semelhanças muito grandes. Com isso, podemos refletir que inserir novas práticas na escola nunca é tarefa 
fácil, porém, no ECS esse processo de inserção de um novo conteúdo tornou-se mais difícil. 

O objetivo do ensino e da aprendizagem do Softbol foi desenvolvido durante a realização do ECS, todos os alunos 
conseguiram da sua maneira vivenciar, aprender as técnicas, regras e o funcionamento do jogo. O ECS é um momento 
em que o acadêmico/estagiário traz novas experiências aos alunos na escola, mostrando a multiplicidade de temas que a 
Educação Física escolar abrange, dentro da perspectiva da Cultura Corporal de Movimento. Ainda, é destaque quando 
o acadêmico/estagiário consegue transpor o conhecimento conceitual para a prática na escola.

Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado. Educação Física Escolar. Softbol.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO, O PIBID E O CURSO 
DE PEDAGOGIA: TRAJETÓRIA DE EXPERIÊNCIAS 

MULTIFACETADAS

Maria Aparecida Duarte Lima1

RESUMO
O estágio supervisionado no curso presencial de Pedagogia da Faculdade de Pará de Minas-FAPAM é organizado 

de modo a propiciar formação diferenciada aos professores da região centro oeste de Minas Gerais. Busca o aprimoramento 
das acadêmicas do curso que inicialmente participam do estágio obrigatório para cumprimento da carga horária exigida 
na legislação, mas com o objetivo de propiciar-lhes amplas experiências nos espaços educacionais conveniados. A inserção 
do programa Pibid-Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência gerenciado pela Capes, foi implantado 
nesta instituição, no ano de 2014, no curso de Pedagogia, inovando as propostas pedagógicas e modificando a programação 
e a vivência de cursistas nos diferentes espaços educacionais. O presente relato objetiva discutir as experiências vividas por 
nossas(os) acadêmicas(os) ao realizar o estágio obrigatório nos anos iniciais, e nas atividades do Programa Pibid em 
escolas conveniadas com a instituição. Sabendo-se que são todas alunas do curso de Pedagogia, buscamos confrontar as 
experiências relatadas pelos grupos, a fim de identificar os inúmeros fatores negativos recorrentes no estágio curricular, 
haja vista, constatar-se em alguns casos, resistência das estagiárias em permanecer na escola, por não viverem no espaço 
escolar uma relação de pertencimento. Em visita às escolas parceiras, conseguimos registrar depoimentos de professoras, 
gestores, das estagiárias e das bolsistas do Pibid. De posse deste material, abrimos espaços para discussões na instituição 
de ensino superior e nas escolas parceiras, buscando identificar as facetas dos personagens envolvidos na realização do 
estágio, e ao mesmo tempo, tecer um paralelo entre as estagiárias e as pibidianas, retomando os quatro pilares da educação: 
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser ( JACQUES DELLORES, 2012) que são 
fundamentais para fortalecer as habilidades e competências requisitadas na formação e atuação das futuras pedagogas. 
Essas discussões promovidas, permitiram traçar um perfil de estagiário que a escola espera receber e o profissional que a 
IES deseja formar. O programa Pibid da FAPAM é pequeno, e iniciou com um grupo de vinte bolsistas, no projeto 
“Alfabetizar, Criar e Letrar” cujo foco é a alfabetização e o letramento das crianças que não foram alfabetizadas na 
respectiva etapa, em duas escolas do munícipio. Estas escolas foram escolhidas inicialmente pela nota abaixo do esperado 
no IDEB, e as demandas apontadas pela Secretaria Municipal de Educação. Ao deparar com a realidade apresentada 
nessas escolas, uma notável defasagem de aprendizagem em todas as turmas, as atividades precisaram ser reprogramadas 
e também expandidas ao letramento matemático que não era inicialmente o foco do projeto. Em reuniões com gestores, 
definiu-se que uma das escolas priorizaria o atendimento aos alunos não alfabetizados e letrados do ciclo complementar 
de alfabetização (4º e 5º ano), com dez bolsistas sendo orientadas por duas professoras supervisoras. Na outra escola a 
mesma organização foi mantida, no entanto, a ênfase seria no ciclo inicial de alfabetização (1º ao 3º ano). As ações 
propostas tiveram como eixo a ludicidade, pois as atividades de reforço se pautaram na utilização de jogos pedagógicos 
criados pelas bolsistas sob a orientação das professoras. Isso trouxe grande ganho para os alunos atendidos, pois sendo as 
atividades realizadas juntamente com o professor em sala, registraram-se grandes avanços no processo de leitura, 
alfabetização e produção de texto dessas turmas. As atividades de recuperação de aprendizagem desenvolvidas pelas 
pibidianas foram divulgadas na IES, abrindo espaço para que também nossas estagiárias adentrassem à escola com o 
propósito de auxiliar o professor titular, na recuperação da aprendizagem de seus alunos. Interessantes atividades passaram 
a ser desenvolvidas nessa parceria. Já o programa Pibid-Pedagogia, surge como uma possibilidade inigualável de inserir 
as bolsistas em sala de aula, durante o ano letivo, tendo o professor regente como co-formador na execução das tarefas. 
Estas premissas mostram como o programa Pibid, modificou a formação de nossas acadêmicas para uma prática além do 
que é proposto no estágio obrigatório da instituição, favorecendo uma formação fundamentada no saber (conhecimento), 
no fazer (prática) e na reflexão. O registro dessas experiências parte da análise de dados e entrevistas com bolsistas, ex-
bolsistas do PIBID, estagiários de Pedagogia, de equipes gestoras das escolas, que fomentam nossa discussão a fim de 

1 Mestre em Educação, Universidade Vale do Rio Verde (Unincor), Betim-MG; Professora do curso de Pedagogia da Faculdade de 
Pará de Minas(FAPAM), Coordenadora Institucional do Programa Pibid-Pedagogia-FAPAM. Pará de Minas-MG
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evidenciar a representação do programa Pibid na formação dos acadêmicos que como diz Paulo Freire (1979) “torna um 
ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos outros; de transcender”. Desde sua implantação, o programa 
Pibid de nossa instituição, contou até a presente data, com a atuação de vinte e nove bolsistas de iniciação, seis professores 
supervisores, tendo aproximadamente 450 alunos sido atendidos individualmente e uma única coordenadora institucional. 
Este é um dado relevante por considerarmos que não temos coordenador de área e nem de gestão, apenas a coordenadora 
institucional que é quem gerencia todo o processo e que também orienta o estágio do curso, o que lhe dá respaldo para 
inserir-se nas escolas, e acompanhar não apenas o programa PIBID, mas também as estagiárias, identificando as demandas 
mais emergentes das escolas. Os resultados mostram que além dos benefícios para os alunos atendidos, que em sua 
maioria foram letrados, também as bolsistas são beneficiadas, pois já foram inseridas na rede municipal de ensino e 
escolas particulares um total de vinte e seis bolsistas, estando algumas delas atuando em duas escolas, mesmo com o 
pouco tempo de conclusão do curso de Pedagogia. É notável também o interesse que os diretores que acompanharam o 
programa têm em contratarem as bolsistas que passaram por suas escolas, para atuarem como professores quando elas 
concluem o curso, além de indicá-las para diretores de outras escolas, inclusive escolas particulares. Também há relatos 
de professoras supervisoras que justificam ser a presença delas em sala, uma mola propulsora para provocar e renovar as 
rotineiras práticas docentes. Asseguram que na convivência diária, elas contagiam as professoras, que também renovam a 
sua prática e se atualizam sobre as novas tendências pedagógicas. Discute-se ainda alguns relatos de bolsistas que 
inicialmente encontram resistência de alguns profissionais às propostas de trabalho individualizado, por considerarem 
que o aluno fica preguiçoso, quando tem alguém para ajudá-lo. Há de se considerar que estamos lidando com profissionais 
desmotivados, em decorrência de inúmeras cobranças, como bem retrata Colombo em seu artigo: “Profissionais que 
lidam com seres humanos tendem a ser mais estressados, segundo especialistas, e isso é pior no caso de professores. Eles 
enfrentam as pressões das crianças, dos pais, da instituição, de políticos e a própria auto exigência”. Entende-se que os 
professores supervisores diferentemente dos outros, aproveitam a grande força trazida pelas bolsistas, pois elas, além de 
renovarem o seu trabalho diário, tornam-se bolsistas o que reforça seu orçamento mensal, o seu comprometimento com 
as alunas e o programa. Mesmo envolvidos com as ações propostas, é preciso ressaltar que encontramos entre esses 
professores parceiros, pouco hábito de leitura, o desconhecimento de novas tendências pedagógicas e educativas, bem 
como pouquíssimo interesse no registro escrito daquilo que fazem em sala de aula. Pontuamos também a dificuldade 
demonstrada na organização de ideias quando da elaboração de textos formais, artigos ou relatórios. A contribuição de 
Tardif (2007, p. 53) vem reforçar a ideia de que “os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, 
eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode 
servir-lhes de uma maneira ou de outra”. Valemo-nos para embasar nossas reflexões de autores que discutem a formação 
e atuação dos profissionais de educação como Paulo Freire, Maurice Tardif, Jacques Delors, Selma Garrido Pimenta e 
outros. A finalização deste relato se faz com alguns argumentos decorrentes de nossa experiência no trabalho de formação 
de professores para atuar nos diferentes níveis de educação, que pontuam a necessidade de manter e expandir as propostas 
pedagógicas do programa Pibid, de modo que o aumento do número de bolsas seja favorável ao atendimento de um 
maior número de bolsistas, ou até mesmo, ser estendido a todos os estagiários dos cursos de licenciaturas objetivando 
melhor prepará-los para a vivência de práticas educativas significativas.

Palavras-chave: Pibid. Estágio Supervisionado. Pedagogia. Relato De Experiências.
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LABORATÓRIO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 
EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES DE LICENCIANDOS EM 

MATEMÁTICA

Celiana Turski Silva1

Jaqueline Molon2

Diversos educadores recomendam a experiência visual e/ou visual-tátil como forma de alcançar uma melhor 
qualidade na aprendizagem da Matemática. John Locke acreditava na importância de submeter os alunos aos métodos 
sensíveis para atingir o conhecimento. Por volta de 1800, Johann Friedrich Herbart ressaltou que o processo de 
aprendizagem começa pelo campo sensorial. No século XX, o processo de ensino para John Dewey significava que 
o aluno deveria começar pelas coisas conhecidas para depois dominar as novas. Com a ideia que se aprende fazendo, 
Dewey defendia que o ensino deveria dar-se num processo gradativo, do concreto ao abstrato, para assim construir o 
conhecimento. Já Piaget alegava que as ações e interações do indivíduo com o objeto que procura entender resulta no 
saber (LORENZATO, 2012). 

Enfim, ao encontro dessas perspectivas teóricas encontra-se a disciplina Laboratório de Ensino de Matemática 
oferecida aos alunos do 4º semestre do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciências 
e Tecnologia do Rio Grande Sul (IFRS) - Campus Canoas. Essa disciplina de caráter prático tem como objetivo geral 
a confecção de materiais didático-pedagógicos com foco na revisão dos conteúdos do ensino fundamental e médio e a 
elaboração de propostas didáticas visando a realização de experiências de prática docente além de promover reflexões a 
partir da leitura de textos sobre o ensino e a aprendizagem de matemática (IFRS, 2016). 

A disciplina despertou para a importância da utilização dos materiais concretos em sala de aula, os quais 
podem ser muito úteis, uma vez que, a partir da ação docente, possibilitam uma aprendizagem mais significativa do 
conteúdo, proporcionando ao aluno tornar-se “um agente ativo na construção de seu próprio conhecimento matemático” 
(MENDES, 2009, p.25). Porém cabe destacar que a utilização de recursos didáticos, por si só, não garante aprendizagem, 
pois, segundo Lorenzato (2012, p. 25), “a eficiência do material didático depende mais do professor do que do próprio 
material didático”. Ainda, é imprescindível que se o professor optar pelo seu uso, tenha consciência sobre a utilização 
adequada, bem como da influência que o mesmo provocará no desenvolvimento cognitivo e afetivo do aluno. 

Para os alunos de um curso de licenciatura, entender as potencialidades, bem como as limitações relacionadas 
ao uso de materiais concretos no processo educativo é de extrema importância para que estes possam ser incorporados 
em suas práticas docentes. Neste relato serão apresentadas algumas das atividades realizadas ao longo da disciplina 
citada acompanhadas de comentários e reflexões, advindos das discussões promovidas pela aplicação dos referidos 
planejamentos. Foram utilizados durante as aulas materiais como: Tangram, Ábaco de Inteiros, Fracsoma, Geoplano 
Quadrangular, Algeplan, sólidos geométricos, régua, compasso, transferidor, entre tantos outros. Em todas as propostas 
havia a utilização dos materiais pelos alunos, a discussão sobre possíveis variações no seu uso, bem como possibilidades 
de avaliação frente a utilização de cada recurso.

O Tangram, por exemplo, foi utilizado para introduzir a noção de área e perímetro das principais figuras planas. 
O Ábaco de Inteiros para trabalhar as operações envolvendo os números positivos e negativos. A partir do Fracsoma 
foram estudadas as frações, desde a concepção de fração como parte de um inteiro, até os conceitos relacionados às 
frações equivalentes e operações. O Geoplano proporcionou a exploração de vários conceitos geométricos e, a partir 
da construção, da manipulação foi possível generalizar e deduzir expressões muito utilizadas como a soma dos ângulos 
internos de um polígono convexo, o número de diagonais de um polígono e as fórmulas que fornecem às áreas das 

1 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Canoas, Licenciatura de Matemática, 
celianaturski@hotmail.com.

2 Mestra em Matemática, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Canoas, 
jaqueline.molon@canoas.ifrs.edu.br.
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principais figuras planas, além de possibilitar o trabalho com outros conceitos não-geométricos, como a soma de vetores 
e as frações equivalentes. 

Além desses materiais, a disciplina promoveu a discussão acerca da utilização de jogos para o ensino e a aprendizagem 
de matemática, levando em consideração que, de acordo com Smole, Diniz e Milani (2007, p. 9)

O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento 
de habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de 
decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente relacionadas ao assim chamado raciocínio 
lógico.

Os jogos permitem que o professor analise e avalie diversos aspectos para a compreensão acerca do que está 
ensinando e do que os seus estudantes estão aprendendo e da forma como ambos os processos estão sendo realizados. 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) destacam que através do jogo o estudante constrói estratégias, 
precisa tomar decisões, fazer comparações, previsões e levantar hipóteses e todos esses processos fornecem informações 
úteis ao professor. Além disso, “a participação em jogos de grupo também representa uma conquista cognitiva, emocional, 
moral e social para o estudante e um estímulo para o desenvolvimento de sua competência matemática” (BRASIL, 1998, 
p. 47). Entre os jogos abordados na disciplina foco deste relato estavam o Termômetro Maluco, usado para trabalhar, 
intuitivamente, as operações de soma e de subtração de inteiros e o Matix indicado para estimular o cálculo mental e 
introduzir a soma algébrica de números inteiros, jogos propostos por Smole, Diniz e Milani (2007). 

A partir dessas experiências, os licenciandos passaram a compreender o jogo como vertente da resolução de 
problemas, uma vez que a sua utilização “permite uma forma de organizar o ensino envolvendo mais que aspectos 
puramente metodológicos, pois inclui toda uma postura frente ao que é ensinar e, consequentemente, sobre o que significa 
aprender” (SMOLE, DINIZ, MILANI, 2007, p.12). 

Partindo desse pressuposto, entre as atividades formativas da referida disciplina, foi proposto aos estudantes, em 
grupos, o desafio de criar jogos na perspectiva da resolução de problemas. A atividade agregou conhecimentos aos 
estudantes, estimulou a criatividade e promoveu a discussão, o planejamento, a aplicação e a avaliação das criações. Entre 
as propostas destacaram-se o jogo ASMD (adição-subtração-multiplicação-divisão), o Twister dos Polígonos e Jogo da 
Velha de Funções, todos como releituras de jogos já conhecidos, porém adaptados ao contexto de ensino e aprendizagem 
de conceitos matemáticos.

Para proporcionar mais uma possibilidade de vivenciar as atividades do exercício da docência, os discentes 
desenvolveram propostas didáticas com a utilização de materiais concretos diversos, relacionadas ao ensino e 
aprendizagem de geometria plana, as quais foram aplicadas a alunos do ensino médio do IFRS Campus Canoas. Essa 
atividade proporcionou a vivência de situação real de sala de aula, colocando os licenciandos em contato com os desafios 
da docência na prática. 

Percebe-se, portanto, que as experiências realizadas no decorrer dessa disciplina foram amplas, diversificadas e 
indicaram caminhos a serem percorridos pelos licenciandos no decorrer de suas jornadas. No entanto, é necessário que 
cada futuro professor, tenha consciência de que não há receitas para a educação, uma vez que cada turma, cada aluno e 
cada situação possuem suas especificidades. Assim, para que o licenciando (futuro professor) se sinta apto ao exercício 
da docência é imprescindível que lhes sejam oportunizadas, ao longo de todo o curso, situações em que possa vivenciar 
as tarefas da docência, articulando conhecimentos pedagógicos e específicos e, a partir da prática, possa refletir sobre os 
resultados obtidos, constituindo e consolidando sua identidade docente.

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Matemática. Práticas Pedagógicas. Laboratório.
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CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA FEIRA DO 
CONHECIMENTO E NAS APRENDIZAGENS DE LÍNGUA 

INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL1

Maristela Righi Lang2

Andressa Portella Felipin3

Estéfani Tainá Brites Vollmer4

CONTEXTUALIZAÇÃO
Este trabalho visa relatar a experiência vivenciada pelas bolsistas, no ano de 2016, em intervenções realizadas com 

uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de educação, no município de Ijuí.
Isso porque se acredita que a aprendizagem no PIBID não se restringe à formação do futuro professor que atua 

como bolsista na sala de aula e aprende a ser professor com os professores e alunos da escola. Os professores aprendem 
com os bolsistas, com os alunos e com as formações, tanto as que buscam por iniciativa própria, quanto as oferecidas 
pelo PIBID. Além disso, professores e bolsistas compartilham um objetivo comum: a aprendizagem dos alunos. Segundo 
Nóvoa (2009), essa deveria ser a maior preocupação na educação, ou seja, a escola deveria se preocupar primordialmente 
com a aprendizagem dos alunos, deveria garantir que todas as crianças adquiram uma base comum de conhecimentos, 
cumprindo com algumas funções sociais de relevância para a formação dos aprendizes.

Durante o ano de 2016, foram várias as ações do PIBID na escola, com vistas a contribuir para a melhora da 
aprendizagem. Oficinas foram promovidas, observações, monitorias, docência compartilhada, eventos e o mais desafiador: 
um projeto interdisciplinar. Especificamente na Língua Inglesa, essas ações se mostraram muito gratificantes, pois 
impactaram na postura do professor, nas atitudes dos alunos e também na sua aprendizagem.

O projeto interdisciplinar partiu do tema “Evolução e Tecnologias”, porém com o foco nos jogos, pois a organização 
partia da Educação Física. Houve, também, o envolvimento de bolsistas das áreas de Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 
Matemática e Biologia, para que fossem desmitificadas as barreiras entre as disciplinas e que se desfragmentassem um 
pouco os conhecimentos relativos ao tema.

Os objetivos do projeto foram aprofundar conhecimentos acerca de métodos de pesquisa; aprimorar o conceito 
de jogo, sua importância e evolução histórica; proporcionar momentos de criticidade quanto a possíveis problemas e 
inovações tecnológicas dos jogos eletrônicos atuais; compreender através de pesquisas os malefícios e benefícios dos 
jogos, evidenciando a importância dos mesmos para a aprendizagem em contraste com as consequências maléficas do 
exagero nos jogos eletrônicos, por exemplo; desenvolver noção de diferença entre Jogos e Esportes; possibilitar momentos 
de pesquisa, leitura, interpretação e produção de diferentes gêneros textuais autênticos (biografia, história em quadrinhos, 
propaganda) na língua alvo com textos relacionados à temática dos jogos; prover espaço no laboratório de informática 
para conhecer jogos eletrônicos que têm papel importante no ensino/aprendizagem de Língua Inglesa; desenvolver as 
competências e habilidades para expressar possibilidades ou não na língua em questão; também proporcionar momentos 
de práticas com jogos que necessitam de estratégias, lógica e concentração.

1 Relato de experiência de trabalho interdisciplinar realizado em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental do município de 
Ijuí/RS – por grupo de bolsistas (iniciação, supervisão e coordenação) do PIBID/UNIJUÍ-CAPES.

2 Professora da Universidade Regional do Noroeste do estado do RS, coordenadora do subprojeto Interdisciplinar – Letras 
Português e Inglês do PIBID/UNIJUÍ-CAPES. marilang@unijui.edu.br 

3 Professora da rede Municipal de Ensino, supervisora do subprojeto Interdisciplinar – Letras Português e Inglês do PIBID/
UNIJUÍ-CAPES. andressafelipin@yahoo.com.br 

4 Aluna do curso de Letras – Inglês da Universidade Regional do Noroeste do estado do RS, bolsista de Iniciação à Docência do 
PIBID/UNIJUÍ-CAPES. estefani.vollmer@live.com 
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DESENVOLVIMENTO
Inserido em um projeto maior, da escola, pensou-se em uma atividade interdisciplinar a culminar com apresentação 

oral durante o evento chamado Feira do Conhecimento, organizado pela escola com o objetivo de incentivar a pesquisa, a 
aprendizagem e também a oralidade dos alunos. Para tanto, cada grupo de bolsistas, assim definido a partir das áreas de 
conhecimento envolvidas, deveriam propor tarefas que privilegiassem a interdisciplinaridade e estivessem relacionadas 
ao tema: Evolução e tecnologia, com ênfase nos jogos. Uma sequência didática foi elaborada a partir do tema e algumas 
práticas se revelaram essenciais à formação tanto dos bolsistas, quanto do professor e também se refletiu na aprendizagem 
dos alunos, de um modo geral, mas também no caso de alguns alunos com dificuldades. Esse reflexo pôde ser observado 
tanto nas atitudes dos envolvidos, quanto no rendimento escolar na disciplina de Língua Inglesa e nas avaliações dos 
alunos e professores envolvidos. Além disso, houve o envolvimento de diferentes sujeitos na produção de um fanzine, 
como forma de sistematização das aprendizagens desenvolvidas

As bolsistas de Língua Inglesa, com o auxílio da professora titular (supervisora), desenvolveram uma sequência 
didática - que segundo Oliveira (2013, p. 58), constitui-se de uma “sucessão de atividades para sistematização de 
conceitos” - sobre jogos, sem perder de vista os conceitos e conteúdos previstos para o período, à luz dos estudos de 
Antunes (2010), que sugerem que no ensino de língua, não se trata de ensinar gramática ou não; mas tornar os alunos 
capazes de ler, escrever, falar, entender e até apreciar a língua de qualquer tempo, ou seja, de que desenvolvam e exerçam 
sua competência comunicativa de maneira satisfatória, pois o ser humano é constituído pela linguagem, que, de acordo 
com Cristóvão (2010, p. 193) “é predominantemente social e decorrente das interações, que permitem a aprendizagem 
e a apreensão de regras de convívio social, das formas de agir no mundo a nossa volta, bem como a construção de nossas 
representações do mundo”.

Para colocar isso em prática, foram quatro semanas em que o 7º ano A esteve envolvido com a temática do projeto 
que teve sua culminância com apresentações orais na Feira do Conhecimento. Além da sequência didática, os alunos 
participaram de oficinas de jogos eletrônicos antigos e de uma mostra de tecnologias antigas, com vários itens que eram 
completamente desconhecidos dos alunos, como filmadoras, câmeras fotográficas, fitas de jogos e VHS, o que despertou 
o interesse dos alunos em envolver-se mais com o projeto.

As monitorias permitiram uma atenção redobrada às dificuldades dos alunos e, portanto, aumentaram as chances 
de saná-las. Vale salientar a existência de alunos transferidos de escolas que ofereciam apenas Espanhol como Língua 
Estrangeira, um aluno com necessidades especiais e alunos com dificuldades, os quais recebiam monitoria, ora das 
bolsistas, ora da professora titular, dependendo de quem estivesse conduzindo as atividades. Quando a(s) bolsista(s) 
estivesse(m) conduzindo as tarefas com a turma, a professora assumia as monitorias, e quando as atividades com a turma 
estavam a cargo da professora, as bolsistas responsabilizavam-se por isso.

Partindo da necessidade de ampliar as práticas de ensino de língua inglesa em uma perspectiva interdisciplinar 
e contextualizada, buscou-se explorar textos para além de seus aspectos gramaticais, o que implicou a leitura, análise 
e interpretação de diferentes gêneros textuais. Para Dolz e Schneuwly (apud CRISTOVÃO, 2010, p. 194) os gêneros 
devem ser tomados como instrumentos de ensino a fim de desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos, o que 
faz sentido quando se pensa na complexidade dos mesmos, pois de acordo os estudos de Marchuschi (2002, p. 19) os 
gêneros são entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa, o que 
evidencia a relevância de possibilitar este ensino na sala de aula.

Ao longo do desenvolvimento da atividade, também foram sendo desenvolvidas algumas produções textuais (sob 
a forma escrita e de desenho) usadas para a produção de um fanzine, gênero textual definido como “revista escrita por e 
para fãs” (Houaiss, 2001). No contexto em que foi produzido, o fanzine não segue a acepção apresentada por Houaiss, 
mas configura um processo de autoria, uma vez que foi dado aos alunos a possibilidade de se engajar na produção desse 
material. Souza (2011) destaca a importância de que os integrantes de determinados grupos tenham voz e possam 
integrar eventos que lhes permitam ser agentes de letramentos. Acrescenta-se a isso o fato de que mesmo sendo bastante 
jovens, os alunos participaram da escrita e produção de uma materialidade - o fanzine - que será lido por leitores reais, 
algo fundamental no processo de produção textual. Destaca-se também que as escritas não partiram apenas das aulas de 
línguas, desmitificando a ideia de que Educação Física, por exemplo, não usa a escrita em suas atividades.
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RESULTADOS ALCANÇADOS
Conforme Nóvoa (2009) sugere, a formação de professores deve passar para dentro da profissão. Tal premissa é 

reforçada com a seguinte argumentação: “Não haverá nenhuma mudança significativa se a ‘comunidade dos formadores de 
professores’ e a ‘comunidade dos professores’ não se tornarem mais permeáveis e imbricadas”(p. 17). Durante a aplicação do 
projeto, os professores das disciplinas envolvidas estiveram em constante troca, bem como professores titulares e bolsistas, 
surgiram vários desafios de aplicação, conflitos de horários, que foram sendo sanados de modo criativo e colaborativo. 
Pela primeira vez, professores e bolsistas trabalharam de igual para igual, tanto nas produções, quanto nas distribuições 
de tarefas. Professores e bolsistas aprenderam a trabalhar juntos pelo mesmo objetivo: a aprendizagem dos alunos.

Os alunos, durante o projeto, engajaram-se nas tarefas propostas, demonstraram maior interesse pelos estudos, pela 
pesquisa. A postura diante dos estudos melhorou, mostraram-se responsáveis e obtiveram uma melhora no rendimento 
escolar. As monitorias contribuíram para que algumas dificuldades fossem observadas mais de perto, individualmente, 
portanto as soluções puderam ser mais pontuais e eficazes. Todos os alunos monitorados obtiveram melhora observável 
do rendimento, alcançando a média trimestral. Em dados percentuais, o rendimento de 75 % da turma melhorou, todos 
os seis alunos constantemente monitorados alcançaram a média, e destes, cinco obtiveram melhora de até vinte pontos 
em seu rendimento.

Segundo depoimentos dos professores e aprendizes, todos reconhecem a participação do PIBID como colaborador, 
tanto na proposta de atividades diferenciadas, quanto na aprendizagem, como é possível observar na fala: “Os alunos 
com maiores dificuldades receberam atenção especial durante as aulas, através das monitorias, também os alunos que 
estudavam espanhol em outra escola até a metade do ano. E isso os ajudou a alcançar a média e em um dos casos, uma 
melhoria de vinte pontos.” (Professora de Inglês) e também na visão de um aluno “ Sim, elas me ajudaram a escrever 
textos em Inglês e fiz oficinas com elas” (Aluno do 7º A).

Há muito o que ser feito ainda pela educação, para que o processo de ensino e de aprendizagem resulte em uma 
sociedade diferente, mas nessa escola isso já começou.

Palavras-chave: PIBID. Língua Inglesa. Ensino. Aprendizagem. Interdisciplinaridade.
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A MATEMÁTICA ATRAVÉS DE JOGOS DE TABULEIRO: 
VIVÊNCIAS NO ESPAÇO DO PIBID

Adriano dos Santos1

Carolina Bruski Gonçalves2

Fernanda Vieira Streda3

Neila Carolina Marchiori4

Ma. Mariele Josiane Fuchs5

Introdução
Este trabalho visa relatar uma experiência vivenciada a partir de uma oficina realizada pelos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha – Campus Santa Rosa/RS, abarcando o desenvolvimento de jogos matemáticos de tabuleiro com alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental. Cada jogo abordava diferentes conceitos matemáticos, provocando interesse, descontração 
e curiosidade nos alunos. 

Buscou-se, mediante esta oficina, possibilitar a apropriação dos conceitos matemáticos em estudo nesta etapa 
da escolarização, considerando os jogos uma estratégia facilitadora no processo de ensino e aprendizagem. Percebe-se, 
por meio desta vivência, que os alunos enfrentam desafios, descobrem como a Matemática pode ser vista com bons 
olhos, despertando assim sua curiosidade, pois conforme destaca Miguel (2009, p.108) “um dos obstáculos imediatos ao 
sucesso do ensino-aprendizagem da Matemática diz respeito ao desinteresse dos alunos em relação ao método como a 
Matemática é apresentada em sala de aula”.

Ao explorar os jogos através da ludicidade, buscou-se estimular o raciocínio lógico e a construção de estratégias. De 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.46), “os jogos consistem de uma forma interessante 
de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 
elaboração de estratégias de resolução e busca de solução”.

Em observância as dificuldades existentes em determinados conceitos matemáticos são de suma importância a 
utilização de recursos didáticos, novas metodologias, tornando as aulas mais atrativas, auxiliando os alunos no processo 
de aprendizagem.

Desenvolvimento
Ao iniciarmos a intervenção organizamos os alunos em grupos, sendo que no primeiro momento cada grupo 

recebeu um dos jogos de tabuleiro apresentados na Figura 1.
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Figura 1: Jogos de Tabuleiro

Fonte: Arquivo PIBID (2016).
Inicialmente trabalhamos com o jogo “Viagem dos Múltiplos”. Este jogo tem por objetivo explorar a decomposição 

de fatores primos, identificando o mínimo múltiplo comum (MMC), a partir da manipulação de dados e marcação do 
valor correspondente na trilha. 

O jogo consiste em um tabuleiro de trilha com quatro caminhos, um para cada jogador, com múltiplos de 2, 3, 4 e 
5. Se tirar o M.M.C entre 2,3,4 e 5 obtemos 60, por isso a trilha vai de 0 a 60. O resultado obtido através do dado é usado 
para fazer mínimo múltiplo comum com o número da trilha que o jogador pertence, sendo este o número de casas que o 
jogador irá avançar. Vence o jogador que percorrer a trilha, chegar primeiro ao número 60 (sessenta). 

A partir deste jogo observou-se que os alunos estavam bastante motivados, através do qual puderam exercitar 
conceitos matemáticos já abordados no turno regular de ensino. 

O segundo jogo de tabuleiro encaminhado aos grupos foi o “Blackjack dos Números Inteiros”, o qual envolve as 
operações entre números inteiros positivos e negativos. O jogador inicia a partida, na posição zero (0), lançando o dado 
de sinais. Em seguida lança o dado com os números positivos e negativos; A movimentação do jogador estará sujeita a 
junção do número da casa onde se encontra, o sinal representado pelo dado de sinais e o número obtido no lançamento 
do segundo dado. O objetivo do jogador é chegar à posição +21, conseguindo um Blackjack. 

O desenvolvimento deste jogo foi de grande valia visto que os alunos ainda apresentavam dificuldades nas operações 
com números inteiros, especialmente na adição de dois números negativos. Ao final do jogo ressaltaram que o mesmo 
havia contribuído para um melhor entendimento das operações envolvendo estes números. 

O jogo “Labirinto das Equações” foi encaminhado no terceiro momento, tendo por objetivo revisar as quatro 
operações básicas com números naturais. Cada jogador colocava o peão em uma das quatro posições iniciais e lançava o 
dado que indicava para que direção deveria seguir, para esquerda ou para direita. Indo para esquerda precisava realizar a 
operação que se encontrava no retângulo verde da esquerda. Indo para direita, resolvia o que determinava a operação que 
estava no retângulo verde da direita. Além disso, através do dado, poderia passar a vez ou retornar uma rodada. Quando o 
jogador não encontrava resposta mantinha sua posição, jogando em cada rodada a espera da saída do outro lado do dado 
ou de “voltar uma rodada”. Vencia o jogo aquele conseguia sair primeiro do labirinto.

Neste jogo os alunos não demonstraram dificuldades, procurando resolver com rapidez e precisão as operações 
solicitadas. Já no quarto momento, os alunos receberam o jogo “Tabuleiro Algébrico” que abarcava resoluções de expressões 
algébricas, promovendo a concentração, o raciocínio lógico e estimulando os alunos nas habilidades do cálculo mental.

Cada jogador, por vez, lançava o dado e substituía o número decorrente do lançamento na expressão algébrica da 
casa onde se encontra seu peão. Na sequência percorria o número de casas conforme o valor encontrado. O jogador que 
primeiro completava três voltas ao redor do tabuleiro era o vencedor.

Por meio deste jogo os alunos perceberam que as expressões algébricas são formadas por letras e números, onde 
as letras podem ser denominadas incógnitas, pois seus valores são desconhecidos, podendo assumir qualquer valor. 
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Relembraram as operações de adição e subtração, estando estas operações implicadas na junção de termos semelhantes 
(termos que possuem a mesma parte literal). O êxito apresentado nas resoluções para o jogo demonstrou que os alunos 
haviam compreendido o conteúdo mencionado.

Algumas Considerações...
A partir desta experiência destaca-se a importância dos jogos como estratégia de ensino, desencadeando no aluno 

o interesse pela aula, motivando-o a pensar e mobilizar seus conhecimentos. Além disso, os jogos como recurso didático 
tornam as aulas mais prazerosas, despertando o entusiasmo, a criatividade e fazendo com que o processo de ensino-
aprendizagem aconteça de maneira satisfatória, tornando o ensino mais eficiente. 

Concordamos com Silva (2005, p.26) quando afirma que “ensinar por meio de jogos é um caminho para o educador 
desenvolver aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas, [...] incentivando seu envolvimento nas atividades, sendo 
agente no processo de ensino e aprendizagem [...]. Assim, aprender brincando a partir do jogo proporciona que o aluno 
crie estratégias para vencê-lo e se coloque como protagonista no processo de aprendizagem. 

Sendo assim, pode-se dizer que os objetivos delimitados para a oficina foram alcançados, fazendo com que os 
alunos superassem as dificuldades ainda existentes acerca dos conceitos matemáticos abordados. Além disso, a mesma 
se apresentou de grande valia para os bolsistas do PIBID à medida que possibilitou a experimentação de uma prática 
pedagógica que poderá ser desenvolvida em suas futuras intervenções como docentes.

Palavras-chave: Educação Matemática. Jogos. Formação inicial de professores.
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ENTRE CENAS, DISCURSOS E CRIATIVIDADE: 
DRAMATIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NA 

FORMAÇÃO EM SAÚDE

Elisângela Mara Zanelatto1

José Claudio Del Pino2

Marli Terezinha Quartieri3

Miriam Ines Marchi4

Palavras iniciais
Será que em meio a tantas mudanças o jeito de aprender e de ensinar permanecem os mesmos, em um contexto tão 

fugaz, qual é o papel do professor no processo de ensino? É possível continuar ensinando apenas pela reprodução? Estas 
indagações trazem à tona inquietações que possibilitam uma reflexão sobre os processos de ensino e de aprendizagem. 
Assim, torna-se relevante observar a prática do professor em sala de aula buscando identificar quais são os movimentos 
possíveis de serem realizados para promover a aprendizagem de forma a contribuir para a autonomia dos estudantes. 

Nessa perspectiva, o uso de metodologias ativas pode ser uma alternativa, pois elas, de acordo com Berbel (2012) 
e Masetto (2003), caracterizam-se como processos interativos de conhecimento, análise, estudo, pesquisas e decisões 
individuais ou coletivas. Buscando assim, a solução de problemas e, fundamentam-se principalmente em formas de 
desenvolver o processo de aprender. 

Considerando as inquietações até aqui mencionadas, o presente trabalho perfaz o caminho percorrido pelos 
sujeitos de ensino e aprendizagem: uma professora e estudantes do curso Técnico de Enfermagem de um município do 
interior do Rio Grande do Sul, ao longo de dez aulas da disciplina de Ética Profissional. Nelas, o uso das metodologias 
ativas foi frequente, com o objetivo de oportunizar a problematização e o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. 
Sendo assim, este escrito, se constrói mediante uma reflexão e análise da estratégia de ensino Dramatização, uma das 
atividades que foram desenvolvidas. 

Como a experiência aconteceu: Metodologia e análise dos dados 
Esta experiência é resultado de uma proposta de atividade planejada e discutida na disciplina de Estratégia de 

Ensino do mestrado do Programa de Pós- Graduação em Ensino (PPGEnsino) da Univates - RS. Nesta, a ideia consistiu 
na aplicação de estratégias de ensino estudadas ao longo da disciplina em uma turma de alunos. Sendo assim, este relato 
traz para cena uma turma de estudantes do Ensino Técnico de Enfermagem de um município do interior do Rio Grande 
do Sul. A turma é composta por catorze estudantes de idades que variam de dezoito a quarenta anos de idade, todos 
mulheres. Outro aspecto importante a ser salientado se refere ao fato que a maior parte das estudantes atuar fora da área 
da saúde, em atividades ligadas a instituições como escola, comércio, indústria. Tais elementos se tornam relevantes na 
medida que a matéria em destaque na disciplina ministrada - “Ética Profissional” - para muitas estudantes nunca foi 
abordada neste cenário escolarizado. Além de ser ministrada já no primeiro semestre do curso, quando o contato com o 
ambiente de trabalho da enfermagem ainda está por acontecer. Sublinha-se que a existência desta disciplina no programa 
do Curso vem ao encontro do objetivo de formar um profissional ético e competente, com qualificação técnica e humana 
para o desempenho de suas funções. Assim, durante a disciplina, o processo de ensino se baseou em referenciais teóricos 
e na legislação específica da atuação do profissional da enfermagem. 

A estratégia escolhida para a realização da proposta da disciplina foi a Dramatização, pelo fato de permitir e 
desafiar o estudante a refletir e problematizar sobre o assunto proposto, assim como proporcionar a vivência do momento. 

1 Centro Universitário UNIVATES, Programa de Pós-Graduação Mestrado em Ensino, elisangelamarazanelatto@gmail.com
2 Doutor em Engenharia de Biomassa, Centro Universitário UNIVATES, jose.pino@univates.br
3 Doutora em Educação, Centro Universitário UNIVATES, mtquartieri@univates.br 
4 Doutora em Química, Centro Universitário UNIVATES, mimarchi@univates.br 
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Ela, ocupou-se de abordar os conteúdos referentes aos princípios do cuidado, sigilo profissional e o Código de Ética 
Profissional de Enfermagem. Tal documento, dispõe sobre as regulamentações de trabalho e da mesma forma alerta 
e organiza os processos disciplinares, caso ocorra algum descumprimento da lei. Nota-se que esta temática é bastante 
densa, exige atenção e dedicação, então, logo surgiu a indagação, como possibilitar que estes conteúdos realmente sejam 
apreendidos pelas estudantes? No mesmo momento, a lembrança de ter vivência, nesta estratégia, permitiu vislumbrar 
a possibilidade de oportunizar o convite à dramatização para as estudantes. Deste modo, o convite foi realizado já no 
segundo encontro da disciplina, e juntamente com a turma, dois grupos aleatórios foram formados, permitindo o contato 
com diferentes colegas, sendo a data também escolhida para a apresentação. Assim, a turma teve três semanas para se 
preparar para a dramatização. É importante destacar, que durante três semanas, as estudantes num primeiro momento da 
aula realizaram a leitura e discussão do Código de Ética Profissional (CEP) e, em seguida preparavam a sua apresentação, 
com um tempo reservado em aula. Este tempo foi reservado, pois a maioria das estudantes trabalha durante todo o dia, 
tendo dificuldade para organizar momentos fora de aula para estudo com as colegas. Sobre este aspecto Pires (2010) 
reforça a ideia da importância de conhecer os estudantes e o mundo onde estão inseridos.

Ressalta-se que dentre todos os temas abordados pelo CEP (Código de Ética Profissional), as estudantes puderam 
escolher aquele que mais despertou interesse. E durante três semanas, a cada aula, foi possível acompanhar os momentos 
de preparação para a dramatização. Ao se aproximar da data tão esperada, as estudantes, em seus respectivos grupos, 
passaram a se organizar para ensaiar fora do horário de aula, ocupando alguns dias do final de semana, “para que tudo 
pudesse dar certo” como referiam. Dessa maneira, o tão esperado dia chegou! E foi um momento de construção de 
conhecimentos compartilhados com muita alegria e emoção. A sala de aula estava transformada. Já não parecia a 
mesma, estava mais semelhante a uma unidade de internação hospitalar, com seus personagens: enfermeiras, técnicas 
de enfermagem, paciente e todos os equipamentos, desde o mais simples como seringa descartável, luvas até a cama 
hospitalar e aparelhos para verificar sinais vitais. Tudo para tornar o cenário o mais real possível.

O primeiro grupo pautou sua dramatização no erro de enfermagem, representando uma profissional que tem dupla 
jornada de trabalho em duas casas de saúde, e ao atender um paciente, devido ao cansaço e desatenção, acaba por fazer 
a administração da medicação de forma errada, o que ocasiona o óbito do paciente. Já o segundo grupo, dramatizou a 
temática do suborno, representado por uma profissional que aceita do paciente dinheiro para conseguir algumas regalias 
em sua estadia, tal como refeições fora do horário.

Chama atenção, que as duas temáticas escolhidas pelos grupos estão muito presente no cotidiano do trabalho da 
enfermagem. E da mesma maneira, mostram como para o estudante é importante internalizar estes conteúdos para que 
na prática estes aspectos dramatizados não venham a ocorrer. Outro fator importante se refere ao fato da dramatização 
proporcionar um momento onde as estudantes já experimentam o papel de profissionais. E talvez este fato, possa ter 
sido o elemento que tornou este momento repleto de emoção para as estudantes e também para a professora. Assim, 
como sugere Anastasiou e Alves (2003) as estratégias quando utilizadas podem ser capazes de sensibilizar, bem como de 
envolver os estudantes quanto ao papel do aprendizado, deixando claro as funções de cada um.

Contudo, observou-se que por meio da realização desta estratégia de ensino, foi possível oportunizar meios 
diferentes dos tradicionalmente usados em sala de aula para construir conhecimentos. E assim, articular o objetivo da 
disciplina, com o conteúdo e a prática do cotidiano da enfermagem no processo de trabalho em saúde.

Considerações finais
Observou por meio desta experiência que as estratégias de ensino possibilitam organizar o processo de aprendizagem 

de maneira dinâmica e envolvem o desenvolvimento de várias habilidades, tanto cognitivas como as de relacionamento 
interpessoal. Ao fazer uso da Dramatização foi permitido aos estudantes e também a professora ultrapassar os limites de 
ensinagem propostos pela educação tradicional. Por conseguinte, para o professor é bem mais arriscado desafiar-se a fazer 
uso destas estratégias, pois requer domínio e vivência das técnicas que estão sendo propostas. 

Palavras-chave: Estratégia de ensino. Ética profissional. Júri-simulado Dramatização. Aprendizagem.
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JOGOS DE TABULEIRO E INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS

Eduardo Meliga Pompermayer1

De maneira geral, as escolas se encontram centradas em um modelo de avaliação e ensino que não busca avaliar as 
várias habilidades dos alunos. Processos seletivos visam basicamente testes objetivos nos quais a partir de uma contagem 
de acertos o aluno é classificado como apto ou não apto. Esse modelo normalmente valoriza as capacidades lógico-
matemática e linguística dos estudantes. 

Podemos ilustrar isso a partir do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando no primeiro dia é realizada 
uma prova de 90 questões na qual são explorados os conhecimentos de Física, Biologia, Química, História, Geografia, 
Sociologia e Filosofia. Já no segundo dia de prova, temos novamente 90 questões onde são abordados os conhecimentos 
de Língua Portuguesa e Matemática, além da elaboração da redação. Ficando clara a grande valorização da capacidade 
linguística e lógico-matemática dos estudantes em nosso sistema educacional. 

Esse modelo pode ser muito útil para uma parcela dos estudantes que se adaptam e são considerados ‘os melhores’ 
e mais aptos para o ingresso em cursos superiores. Porém, não podemos deixar os estudantes que não se adaptam a esse 
modelo de lado, não valorizando suas outras habilidades principalmente aquelas que não são trabalhadas no currículo 
regular das escolas. 

Os jogos de tabuleiros modernos apresentam mecânicas diferenciadas, que auxiliam no desenvolvimento de 
diversas habilidades. A fim de ilustrar podemos trazer o exemplo dos jogos cooperativos ou colaborativos, onde os 
jogadores devem tomar decisões conjuntas para concluir os objetivos apresentados pelo jogo. Nesse tipo de jogo ou 
todos os participantes vencem, ou, todos perdem. Desta forma, todos devem saber se comunicar de forma clara para que 
os demais participantes possam compreender as suas ações, que influenciarão na conclusão dos objetivos coletivos. São 
necessárias, neste caso, habilidades como: saber ouvir, saber se posicionar, saber se colocar no lugar de seu companheiro 
de jogo, pensar e trabalhar em equipe e liderar. Ou seja, é uma ferramenta que desenvolve diversas habilidades necessárias 
para o futuro profissional.

Há também jogos que envolvem a administração de recursos, que desenvolvem habilidades de organização e a 
realização de procedimentos possíveis e necessários para uma maximização de seus bens. Há também os jogos que utilizam 
elementos matemáticos, como probabilidade e geometria, que também são recursos excelentes para o desenvolvimento 
do raciocínio lógico. 

Baseado na teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gadner (1995), a qual define inteligência “como a 
capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou 
comunitários.” (Gardner, 1995, p 13) Gardner apresenta em sua teoria sete inteligências:

• Inteligência Linguística: é a capacidade da linguagem universal, muito desenvolvida, por exemplo, nos poetas.
• Inteligência Lógico-matemática: é a capacidade de utilizar conhecimentos lógicos-matemáticos e científica.
• Inteligência Espacial: é capacidade de manobrar e operar um mundo espacial, sendo esse, formado mentalmente. 

Essa habilidade é muito desenvolvida, por exemplo, em engenheiros, escultores, cirurgiões. 
• A Inteligência Musical: é capacidade de desenvolvida pelos músicos, onde se tem uma grande habilidade de 

identificar ritmos, tons e tocar instrumentos com grande perícia.
• Inteligência corporal-cinestésica: é a capacidade de elaborar problemas ou produtos através da utilização do 

corpo. Essa inteligência é muito desenvolvida, por exemplo, em atletas e dançarinos.
• Inteligência Interpessoal: é a capacidade de compreender outras pessoas. Ou seja, saber se por no lugar da outra 

pessoa. Ela é muito desenvolvida em vendedores, professores e políticos.
• Inteligência Intrapessoal: é capacidade de compreender a si mesmo e utilizar esse modelo para operar na vida. 

1 Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Licenciatura em Matemática, IFRS, eduardo.
pompermayer@canoas.ifrs.edu.br
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Posteriormente foram adicionadas mais duas inteligências, a Naturalista e Existencial, porém essas não foram 
objetos de pesquisa neste momento.

Apesar de apresentarmos acima por primeiro as inteligências linguísticas e lógico-matemático, elas não devem ser 
julgadas como as mais importantes. Gardner defende que todas as inteligências apresentadas têm a mesma importância. 
Como ilustrado anteriormente, nossa sociedade tem colocado essas duas inteligências como prioritárias às demais 
inteligências. Entretanto, para o seu sucesso, na sua vida pessoal e profissional, as demais inteligências tem um papel 
fundamental. Por exemplo, a inteligência interpessoal é essencial para que possamos trabalhar em grupo, sabendo se 
colocar no lugar das outras pessoas e entendendo o que as faz pensar de tal forma ou até mesmo o que as motiva na 
realização de tarefas. 

A metodologia de trabalho foi uma pesquisa qualitativa colaborativa do tipo pesquisa-ação, segundo Thiollent 
(2011) e Fiorentini & Lorenzato (2009). Esta metodologia foi escolhida uma vez que na atividade realizada o pesquisador 
estava introduzido no ambiente a ser estudado. Existe uma cooperação entre o professor-pesquisador e os estudantes 
participantes do grupo. “Na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no equacionamento dos 
problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas.” 
(THIOLLENT, 2011, p. 21)

Diante disso, durante o ano de 2016, através de oficinas, que duraram oito meses, utilizando jogos de tabuleiros 
modernos, eles foram testados como uma ferramenta para o desenvolvimento de habilidades múltiplas. O total de 
participantes foi em torno de 30 alunos do ensino médio, sendo que 13 desses alunos formaram um grupo fixo e os outros 
eram participantes esporádicos. Para análise do desenvolvimento deles através dos jogos, sempre se buscou criar um 
ambiente de discussão para entender o que eles pensavam ou como raciocinavam, tentando verificando quais possíveis 
habilidades estavam se desenvolvendo. 

Também foi aplicado um questionário através de um formulário online, onde os participantes respondiam questões 
acerca das inteligências múltiplas. Obtivemos 40 respostas neste formulário, apesar de não ser um número elevado de 
respostas já foi possível obter algumas indicações das possibilidades do uso de jogos de tabuleiros modernos no ensino.

Quando solicitados que indicassem se determinado jogo desenvolvia alguma das sete inteligências múltiplas foi 
possível verificar que todos os jogos utilizados desenvolviam pelo menos uma das inteligências. Também foi possível 
verificar que as inteligências mais identificadas foram a Interpessoal e Lógico-Matemática. 

Outro dado interessante refere-se se é possível identificar conteúdos do currículo nos jogos, neste item obtivemos 
que 77,5% dos jogos apresentam algum dos conteúdos de disciplinas propedêuticas já conhecidos pelos alunos. 

É importante observar que os alunos que responderam ao questionário não têm domínio sobre a teoria que embasa 
a pesquisa realizada, logo pode haver momentos em que eles não souberam reconhecer certas Inteligências Múltiplas 
que estavam sendo desenvolvidas. E ainda que alguns estavam nos primeiros anos do ensino médio, sendo assim tiveram 
contato com conteúdos que nem haviam estudado, logo não os identificando. 

É possível observar a partir dessa pesquisa inicial, que os jogos de tabuleiros modernos têm forte potencial para 
ser mais uma ferramenta aliada ao ensino buscando desenvolver múltiplas habilidades nos estudantes. É importante 
continuar com a atividade e a pesquisa para que se possam obter mais dados a fim de tornar esses resultados mais 
conclusivos e confiáveis. 

Palavras-chave: Inteligências Múltiplas. Ensino de Matemática. Jogos de tabuleiro modernos.
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EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM GESTÃO ESCOLAR ENQUANTO MOMENTO DE 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL POR MEIO DO PROJETO 
DE INTERVENÇÃO

Gustavo Enrique Costa1

Samara Bianca Cerenza2

Andrea Jara Peralta Freitas3

Rita de Fátima da Silva4

INTRODUÇÃO – CONTEXTUALIZANDO
Discutir Gestão Escolar é essencial para se compreender como se organiza uma instituição de ensino, quem são os 

envolvidos neste processo, quais as diretrizes que os profissionais de educação seguem para desenvolverem suas práticas 
pedagógicas. Partindo dessa discussão, é preciso salientar que o Projeto de Intervenção (P.I) se materializou a partir 
da disciplina do Estágio em Gestão Escolar do 5º semestre do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul numa Escola da rede pública municipal da cidade de Ponta Porã – MS.

Nesse sentido, o Projeto de Intervenção teve como foco, sugerir via Projeto Político Pedagógico (PPP) a inclusão 
de previsão de ações de acolhimento às famílias afim de que estas desenvolvam o sentimento de pertença à comunidade 
escolar. Apontamos como uma possibilidade a construção de oficinas de culinária, especificamente fronteiriça com 
objetivo de trazer de fato os pais ou responsáveis para o “chão da escola” em momento descontraído e de criação de 
vínculos. O resultado esperado seria a maior integração da família, uma vez que seria promovido uma feira de culinária 
fronteiriça onde só poderia inscrever-se se houvesse pelo menos três membros da família participando. E, ainda, a 
integração interfamiliar da comunidade escolar e profissionais da escola. Dessa forma. O Objetivo geral foi sugerir 
à escola o delineamento no PPP de ações que efetivem a participação dos pais na escola foram objetivos de Plano de 
Intervenção.

Esses elementos adotados na disciplina e Estágio em Gestão Escolar estão em consonância com a organização 
exposta no Regulamento de Estágio Obrigatório de nossa instituição onde fica clara a natureza do mesmo:

Art. 1º. O Estágio Obrigatório, previsto na Estrutura do Curso de Pedagogia é: a) Um instrumento de 
integração do acadêmico com a situação educacional de seu país, estado e município através da análise das 
condições políticas e econômicas que sustentam a estrutura de seu Curso de Graduação; b) Um eixo unificador 
entre os conhecimentos científicos culturais adquiridos no Curso e a prática pedagógica realizada nos níveis de 
ensino da Educação Básica, na Educação de Jovens e Adultos na Educação Especial; c) Um instrumento de 
iniciação à reflexão sistematizada e ao aperfeiçoamento da prática profissional, além de introduzir a prática da 
pesquisa na formação de professores para a da Educação Básica, a Educação de Jovens e Adulto e a Educação 
Especial, como forma de um constante repensar da prática pedagógica nesta etapa de ensino. 

Todo esse proceder no estágio visa contribuir para a formação de um profissional comprometido com a construção 
coletiva, embasado nos princípios da gestão democrática. 

1 UFMS, Licenciatura Plena em Pedagogia, gustavo.pedagogia.ufms@gmail.com
2 UFMS, Licenciatura Plena em Pedagogia, samarabianca2@hotmail.com
3 Pedagoga, Mestranda, andreajpfreitas2@gmail.com 
4 Doutora, UFMS, rita_silva@gmail.com 
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DESENVOLVIMENTO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
O P.I se desenvolveu por meio da ficha de diagnóstico aplicada à escola, via entrevista com as Gestoras. Foi possível 

observar que o Projeto Político Pedagógico menciona a participação dos pais na vida escolar dos filhos, mas não prevê 
ações nesse sentido.

Portanto, o P.I teve por justificativa a necessidade de acolhimento e aceitação que todo ser humano tem para se 
sentir pertencente. Esse sentimento de acolhimento gera o outro sentido, o de empoderamento, tão importante nessa 
faixa de fronteira seca Brasil/Paraguai onde as relações ainda trazem latentes os ranços de uma guerra entre esses dois 
países. Outra questão importante a ser considerada é que grande parte da comunidade que frequenta a escola brasileira, 
reside no Paraguai e são de origem paraguaia. Lembra-se também que a escola é situada nessa linha de fronteira (Brasil 
– Paraguai) e os alunos trocam culturas, saberes, costumes, línguas, falando o Português, Espanhol e Guarani, entrelaça 
assim, uma rica diversidade cultural.

É imprescindível lembrar que o propósito de gestão democrática é a participação dos membros da comunidade 
nas decisões e ações contidas no interior da escola, são propostas ancoradas na LDB 9394/1996, no artigo 14: Art. 14:

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de 
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes. (VIEIRA, 2015, p. 72). 

Em consonância com a LDB, anteriormente citada, percebe-se que é primordial a participação da comunidade 
escolar nas tomadas de decisões. E, durante o Estágio Supervisionado em Gestão Escolar pode-se experienciar a riqueza 
gerada pela participação efetiva do outro.

METODOLOGIA
A metodologia do trabalho no P.I foi proposta em seis momentos, são eles: No primeiro momento, para a promoção 

dos pais na escola, seria necessário conhecer a realidade local de cada família, os espaços onde vivem, se moram no Brasil 
ou no Paraguai, se realmente são responsáveis pelos educandos matriculados; na sequência, com os educandos, organizar 
a sala em círculo, levar pesquisas sobre a cultura da fronteira, bem como elencar a partir da fala desses quais são as comidas 
típicas da região fronteiriça, solicitar que tragam as receitas, inclusive privilegiando os idiomas em que foram escritas, 
trazer imagens e vídeos. Segundo momento: foi proposto um diálogo com a gestão da escola e as famílias, enfim, toda a 
comunidade escolar por meio de uma roda de tereré (bebida gelada à base de erva mate) a fim de incentivar a participação 
maciça na proposta feita. Terceiro momento: Realização da Feira de Culinária Fronteiriça com premiação que poderiam 
ter como critérios: A família com maior número de participantes; O prato esteticamente mais bem apresentado; Respeito 
às raízes de origem do prato, entre outros. Quarto momento: premiação das famílias com as receitas mais típicas e 
saborosas e que conseguiram trazer para a oficina o maior número de familiares. Quinto momento: Avaliação por parte 
da gestão escolar sobre o P.I. Sexto momento: Reflexão e reelaboração do P.I a partir da avaliação da gestão da escola.

RESULTADOS
Cabe ressaltar que a experiência do Estágio em Gestão Escolar fez-nos refletir em um dos fenômenos da escola 

que se refere à não participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Dessa forma o P.I se fundamentou no sentido de 
buscar meios e estratégias para que aconteça verdadeiramente a real participação dos pais no chão da escola. 

Contudo, é importante lembrar que a devolutiva da escola sobre P.I foi de fundamental importância para que 
conectássemos nossa utopia com a realidade escolar, o que em nada feriu nossa ação intelectiva, bem pelo contrário a 
fortaleceu no sentido de revermos, relermos nossos fundamentos teóricos e readequarmos às reais necessidades daquele 
contexto escolar. (Seguem os apontamentos elaborados pela gestora da escola: a, b, c.). Na sequência as adequações 
realizadas pós análise da gestão escolar: a, b, c. 

Acreditamos que o Estágio Obrigatório em Gestão escolar cumpriu seus objetivos e especialmente tornou possível 
compreendermos o verdadeiro sentido do estágio – um mergulho na realidade afim de que se possa desde a formação 
conhecer como se constrói esse intricado contexto de interação, nesse momento, via a gestão escolar. E, corroborando 
para a qualificação necessária na formação e por toda vida, Costa e Silva, (2000, p.89) afirmam que “pretende favorecer 



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 496SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

dinâmicas de atualização e aprofundamento do conhecimento necessário para o exercício da profissão docente, bem 
como desenvolver intervenções inovadoras nos contextos de desempenho profissional”. 

Palavras-chave: Gestão Escolar. Fronteira. Estágio
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PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DE UMA UNIDADE 
DIDÁTICA DO CONTEÚDO LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA

Fernando Henrique Tamiozzo1

Julia Stiebbe Callai2

Bruna Maidana Freitas3

Ensinar esportes – principalmente os que apresentam interação entre adversários – de uma forma que propicie 
condições efetivas de aprendizagem aos participantes, permitindo-lhes um bom nível de desempenho, é um processo 
complexo e para isso o aprendizado teórico é importante, porém não o suficiente, principalmente no referido assunto, 
em que se encontra grande dificuldade de relacionar o conhecimento teórico com a prática (BORGES, 2014). Pensando 
nisso, no componente curricular Metodologia do Ensino das Lutas ofertado no 2° semestre de 2016 nos foi proposto, 
como forma de avaliação, o planejamento e a aplicação de uma unidade didática de ensino das Lutas, que teve uma 
duração de seis aulas, e foi desenvolvida de acordo com os temas estudados no componente curricular. 

O desenvolvimento da unidade foi pautado em ensinar aos alunos conhecimentos procedimentais (saber fazer), 
4através das vivências corporais dos jogos relacionados às lutas e conhecimentos conceituais, através da lógica interna das 
lutas. O presente relatório tem como objetivo apresentar o embasamento teórico para sua execução, a unidade didática 
planejada e uma análise individual sobre cada aula ministrada, reflexões sobre estas e seus resultados.

As lutas fazem parte da humanidade historicamente em diversos contextos, desde a era primitiva em função de 
disputas territoriais ou por alimentos. Falando em lutas corporais Rufino e Darido (2015) afirmam que elas fazem parte 
da cultura corporal do movimento, sendo não só presentes, mas também importantes peças da história e da cultura 
humana, fazendo parte do modo de ser das pessoas e das sociedades através do tempo. Assim, aprender sobre as lutas 
torna-se fundamental e deve ser contemplada como conteúdo da educação física escolar, devido à sua relevância social e 
histórica.

Rufino (2014) define as lutas corporais como práticas que

apresentam algumas características de enfrentamento físico direto entre pessoas, por meio de regras claramente 
estipuladas. (…) com objetivos voltados à oposição de ações entre indivíduos, nas quais o foco está no corpo da 
outra pessoa e as ações são de caráter simultâneo e imprevisível (p. 109).

As lutas possuem características específicas, que Rufino (2014) caracteriza como: enfrentamento físico direto (o 
fato das lutas exigirem um nível de contato entre pessoas, que varia de acordo com a modalidade); as regras, que garantem 
a segurança e a competitividade igualada entre os participantes; o objetivo centrado no corpo da outra pessoa, ou seja, o 
alvo das ações é o adversário; ações de caráter simultâneo, onde se realizam tanto movimentos de defesa quanto de ataque 
ao mesmo tempo; e a imprevisibilidade, decorrente da última característica apontada.

Existem diversas maneiras de classificar as lutas, Rufino e Darido (2015) compreendem as lutas para além das 
modalidades, utilizando-se da lógica interna da luta para organizá-las de acordo com as distâncias, ou seja, a proximidade 
entre os adversários dentro de uma luta é o fator que define as ações que os lutadores farão. Ainda de acordo com os 
autores, as distâncias dividem-se em quatro: 

• Distância curta: caracteriza-se pela ação de agarre, uma vez que o objetivo é agarrar, segurar, aproximar-se do 
oponente para enfrenta-lo, o que só possível se os adversários estiverem próximos um do outro. Exemplo: judô, jiu-jitsu.

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Educação Física, fernando.h.tamiozzo@hotmail.com
2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Educação Física, juliecallai@hotmail.com
3 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Educação Física, bruna-maidana2010@hotmail.com
4 GONZÁLEZ, Fernando J.; BRACHT, Valter. Metodologia do ensino dos esportes coletivos. Vitória: UFES, Núcleo de Educação 

Aberta e a Distância, 2012.
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• Distância média: caracteriza-se pelo toque, ou seja, para obter pontos é necessário tocar, encostar o corpo da 
outra pessoa, de diferentes modos, que variam de acordo com as modalidades, assim necessita-se uma proximidade entre 
os participantes, porém menor que nas lutas de curta distância. Exemplo: boxe, muay thai.

• Distância longa: assim, como na distância média, sua principal característica é o toque, porém aqui ele é 
intermediado por um implemento, que se constitui parte significativa da luta. Assim, necessita-se uma distância maior 
entre os oponentes, uma vez que o implemento não proporciona o contato direto entre os lutadores. Exemplo: esgrima.

• Distância mista: caracteriza-se pela combinação das ações de agarre e toque que variam de acordo com a situação 
empregada na luta e as regras das modalidades. Assim, a distância entre os oponentes varia entre curta e média. Exemplo: 
MMA.

Seguindo esta lógica é possível pensar o ensino das lutas através de jogos que possuam os elementos que caracterizam 
as lutas e suas distâncias, tornando a aprendizagem mais lúdica. Rufino (2014, p. 35) destaca que

É importante frisar que usamos os jogos como um meio, uma estratégia para ensinar as lutas, uma vez que é 
muito difícil, por questões de tempo, formação, entre outras, ensinar cada uma das modalidades existentes. Por 
isso, e também por acreditar no potencial pedagógico dos jogos, compreendemos que os jogos de luta podem 
ser uma das maneiras para o ensino dessas práticas corporais. 

Portanto, podemos considerar os jogos uma estratégia de ensino para as lutas devido a sua potencialidade para tratar 
de conhecimentos procedimentais e atitudinais, trazendo ludicidade para as aulas sem perder os elementos essenciais que 
compõem esta prática.

Quanto à unidade didática aplicada, o decorrer das aulas se deu a partir de um diagnóstico da turma para verificar o 
que os alunos sabiam sobre as lutas. Então foi contextualizado o assunto dentro dos temas de trabalho da educação física 
e realizada a diferenciação entre lutas e brigas, explicação sobre as distâncias das lutas, uma aula sobre o kabaddi (uma 
luta coletiva) e aplicada uma prova a fim de aferir o aprendizado dos alunos.

Grande parte das aulas planejadas foram aplicadas com sucesso, sem grandes adaptações. Tivemos alguns problemas 
relacionados ao cronograma da escola, em função de viagem do professor (causando o cancelamento da aula), e uma 
programação especial da escola, tendo assim dois diferentes dias no qual fomos até a escola e não foi possível realizar a 
aula.

Algo inesperado que tivemos que improvisar foi em relação à avaliação. Esta foi planejada de uma semana para a 
outra, mas o conteúdo cobrado foi sucinto com as aulas e apenas 5 alunos dos 22 tiraram menos que 5 pontos (metade da 
nota) na avaliação - ou em função de não estar nas primeiras aulas quando passamos o conteúdo, ou por falta de atenção 
enquanto fazíamos as explicações. Em relação aos pontos de participação, grande parte dos alunos que participaram, 
e colaboraram com o andamento das atividades tiraram nota máxima. A utilização de jogos para o ensino das lutas se 
demonstrou muito eficiente. Através deles conseguimos ter uma grande variedade de atividades, mantendo os alunos 
motivados durante as aulas e não tornando cansativas e entediantes. 

A unidade didática planejada foi rapidamente adaptada em função de horários na quinta aula onde resolvemos 
começar com uma atividade ainda com o assunto da aula anterior e na sexta aula com o acréscimo da avaliação, mas eficiente, 
conseguimos na primeira aula discutir um pouco em relação ao porquê trabalhar lutas e deixar claro sua importância. 
Na segunda aula discutimos o conceito de cada distância trabalhada e vivenciamos cada uma delas e nas demais aulas 
trabalhamos cada uma delas isoladamente, sendo que na última aula tivemos que incluir a avaliação, contemplando tanto 
o que foi solicitado pelo professor da disciplina como o que solicitado pelo professor da escola.

A utilização de jogos foi extremamente eficiente para o ensino de lutas. Com um bom planejamento prévio, com 
apoio tanto do professor como da coordenação da escola, encontramos poucas dificuldades para execução das aulas, 
apenas tendo que lidar com imprevistos, alguns alunos mais agitados e discussões que foram geradas durante as aulas. A 
experiência de aplicar essa unidade didática foi muito enriquecedora tanto para nós acadêmicos, como para os alunos que 
tiveram a oportunidade de vivenciar algo diferente em suas aulas e que, através do relato deles foram muito dinâmicas e 
divertidas. 

Palavras-chave: Lutas. Educação Física. Unidade Didática.
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(RE)VIVER PIBID: O EXERCÍCIO REFLEXIVO PARA A 
CONTINUIDADE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Inauã Weirich Ribeiro1

André Silveira2

Adriana Magedanz3

A experiência de bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBID proporciona ao 
estudante de licenciatura ampliar a sua formação docente. O licenciando pode conhecer diferentes contextos escolares, 
organizações curriculares, outros perfis de secundarista e experienciar diversas propostas pedagógicas. A dinâmica das 
atividades do programa também permite ao universitário refletir sobre essa aprendizagem através da escrita.

O acadêmico pode experimentar a iniciação à docência em distintos subprojetos. Iniciar em um novo grupo nos 
permite refletir sobre nossas vivências anteriores, também sobre sua carga nostálgica, daí recuperando-as reflexiva e 
eticamente. É o objetivo desse trabalho é refletir sobre outras experiências vinculadas ao Subprojeto de História, visando 
o exercício das narrativas reflexivas como proposto por ALARCÃO (2011).

O ato de escrita é um encontro conosco e com o mundo que nos cerca. Nele encetamos uma fala com o nosso 
íntimo e, se quisermos abrir-nos, também com os outros. Implica reflexões a níveis de profundidade variados. 
As narrativas revelam o modo como os seres humanos experenciam o mundo (p.57).

O contexto escolar no qual o pibidiano é inserido confere a ele uma experiência consistente para as futuras 
experimentações docentes. Os casos aqui foram de três escolas conhecidas. A primeira foi uma escola estadual de grande 
porte, cerca de mil alunos ao iniciar do ano, alta taxa de evasão escolar, ensino fundamental, médio e técnico. Equipe 
pedagógica por volta dos sessenta professores, três andares de salas, auditório amplo e a agenda escolar tinha eventos que 
já aconteciam a anos (gincana, show de talentos, etc).

A segunda escola era de uma rede municipal de ensino. Escola de porte médio para a região do Vale do Taquari/
RS. Equipe pedagógica unida e festiva. A comunidade escolar numerava por volta dos duzentos alunos, mas em turmas 
pequenas, com os pais participativos dentro do cronograma de atividades.

A terceira escola, estadual como a primeira, era apenas de ensino fundamental. Contava no máximo duzentos 
alunos, com turmas pequenas. A equipe pedagógica nem sempre conseguia se reunir no dia a dia, o que ocorria apenas 
nas reuniões pedagógicas. A comunidade externa e os pais se envolviam em eventos específicos, mas pouco aparecia.

Em três momentos observou-se realidades escolares muito diferentes. A infraestrutura e a organização dos 
alunos, a sistemática da organização de eventos, envolvimento das famílias e a prática pedagógica dos professores 
consequentemente eram diferenciadas. E isso é possível conhecer via PIBID, o que não ocorre nos estágios obrigatórias 
das licenciaturas, que acabam limitando-se a experiências muito específicas. Desse modo, a concepção de escola pode ser 
ampliada com a experiência tida diante dessas diferentes realidades escolares.

A escola não é só composta apenas pelas observações repassadas aqui. Outro elemento da educação básica que 
o pibidiano tem a oportunidade de conhecer é a estrutura curricular, com cada uma dessas escolas influenciadas parte 
por suas estruturas: pelo perfil da comunidade na qual estão inseridas, pelas equipes pedagógicas ou pela rede à qual 
pertencem, o que serve para modelar currículos diferenciados.

Leituras de planos pedagógicos e regimentos escolares ou a experienciação de estágio em uma turma específica, em 
si mesmos, não dão resposta igual à que a vivência do dia a dia na escola proporciona. O triedro apresentado aqui estava 
em dois níveis de ensino: um, ensino médio (composto também por ensino fundamental, anos iniciais e finais), o outro, 

1 Centro Universitário UNIVATES, liciencianda em Letras/Inglês, CAPES, iwribeiro@universo.univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, Licenciando em Letras/Inglês, CAPES, bluebusman@hotmail.com.
3 Mestre em Ciências Exatas, Centro Universitário UNIVATES, magedanza@univates.br.
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ensino fundamental (anos iniciais e finais). Contudo, das últimas, uma era municipal e outra estadual. Sua organização 
curricular se caracterizava por ser a das redes públicas, mas de níveis do governo diferentes.

Um conhecimento importante adquirido nessas três realidades foi sobre o perfil dos alunos. Uma escola era de 
uma região de colonização italiana, outra em região de colonização alemã, e a terceira, uma cidade de colonização mista, 
tinha uma clientela composta por pessoas de várias regiões do estado. Para um aluno do curso de história, perceber essas 
nuanças na vivência docente desperta para compreender o impacto das diferenças culturais e as relações dos diversos 
grupos sociais.

Em cada uma dessas escolas a prática pibidiana foi diferente. Na primeira escola, dado o tamanho e as variadas 
turmas, cada pibidiano desenvolvia suas atividades de forma individual e sempre em momentos muito específicos. A 
segunda escola, contudo, por ser menor, permitia que fossem desenvolvidos trabalhos em duplas. Na terceira escola, 
menor ainda, e devido a vários fatores, o trabalho em dupla permitiu o desafio de enfrentar um trimestre inteiro em uma 
só turma, trabalhando os conteúdos em blocos de assuntos e não por conteúdos distintos.

A possibilidade de re(viver) o PIBID permitiu retomar a reflexão sobre os conhecimentos e experiências 
adquiridos em diversas realidades escolares. O ato de escrita proposto por ALARCÃO (2011) autorizou desenrolar 
experiências pessoais com os colegas. O aluno que passa pela segunda graduação em licenciatura e busca ampliar as áreas 
de conhecimento para sua experiência docente através desse programa de iniciação docente pode partir de outro ponto 
de reflexão sobre o ensino, a sala de aula e a prática pedagógica, qualificando duplamente sua formação.

Palavras-chave: Experiência pedagógica. Segundo subprojeto. Diferentes realidades escolares.
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PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO 7° ANO REFERENTE 
AOS CONCEITOS DE ENERGIA RENOVÁVEL E NÃO 

RENOVÁVEL

Malena Senter1

Lisani Wietholder Stahlhofer2

Marta Maggi Guerizoli 3

Contextualização
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (2002), com o passar dos anos, as energias acabaram se tornando 

indispensáveis para a espécie humana, pois além de buscar alternativas de sobrevivência o homem tentou evoluir e achar 
formas melhores para viver. A energia elétrica acabou se tornando essencial para o desenvolvimento socioeconômico do 
país, sendo uma fonte muito utilizada atualmente (ANNES, 2002). 

O grande avanço da produção industrial e do próprio consumo desenfreado no mundo fez com que surgisse uma 
preocupação com o meio ambiente (IPEA, 2010). As energias renováveis começaram a ganhar força na sociedade, como 
importante alternativa para reduzir os efeitos das agressões ambientais (AGUILAR; OLIVEIRA; ARCANJO, 2012)

Segundo Medeiros et al. (2011), a educação ambiental na escola é um processo que deve começar desde os anos 
iniciais, sendo importante estar presente em todos níveis de aprendizagem, pois a partir desses conhecimentos formaremos 
cidadãos que saberão entender os problemas ambientais e criar uma visão detalhada sobre o meio ambiente e de como 
protegê-lo. O discente pode ser chamado de um agente transformador na sociedade, pois o aluno de agora, será o adulto 
de amanhã (MEDEIROS et at, 2011).

Objetivos
A escola tem como tema transversal a temática do meio ambiente, tendo que aparecer em toda prática educativa 

(MEDEIROS et al, 2011). Dessa forma, este trabalho teve como objetivos verificar se os alunos conheciam as diferenças 
entre energia renovável e energia não renovável, quais eram as energias mais utilizadas pelos discentes no dia a dia e 
promover a comoção dos mesmos, sobre o papel que cada ser humano tem na sociedade e sua real importância em 
selecionar a energia que prejudica menos o meio ambiente para utilizar no decorrer de suas atividades. 

Desenvolvimento 
A pesquisa foi realizada com 21 alunos do 7° ano do ensino fundamental de uma escola Municipal de Lajeado, RS. 

A turma de estudo possuía acompanhamento pelos bolsistas do PIBID - Programa Institucional de Bola de Iniciação à 
docência - Subprojeto Ciências Biológicas da UNIVATES durante dois anos, porém o estudo foi realizado durante três 
encontros com os alunos. 

No primeiro encontro foi entregue um questionário, que por meio de perguntas seria possível verificar o 
conhecimento prévio dos discentes sobre energias renováveis e não renováveis. Dessa forma, sendo abordadas sete 
perguntas envolvendo as energias. 

1 Univates, Licenciada em Ciências Biológicas, Pibid, Capes, malena_senter@hotmail.com
2 Univates, Mestre em Ciências Exatas, Capes, lisani.s@ibest.com.br
3 Mestre em Biociências, Univates, martaguerizoli@yahoo.com.br
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Figura 1. Questionário entregue aos alunos para a pesquisa prévia e a final. 

Fonte: Da autora.

No segundo encontro, foi realizada uma palestra interativa, com muitas imagens e vídeos que demonstraram de 
maneira prática os tipos de energias. No terceiro encontro, os discentes receberam novamente o questionário para assim 
verificar o que eles conseguiram captar de conhecimentos e que dúvidas ainda persistiam.

Resultados alcançados
No levantamento dos conhecimentos prévios obteve-se as seguintes respostas: Na primeira pergunta sobre o que 

entenderam por energia renovável e não renovável, todos os alunos erraram, nenhum deu uma resposta consistente. Na 
questão dois, foram apresentados 11 tipos de energias para que eles marcassem se eram renováveis ou não renováveis, 
sendo que o maior número de acertos foi em relação as fontes de energias renováveis, como hidrelétrica, eólica, solar, 
biodiesel e etanol. 

Quanto às fontes energéticas não renováveis a maioria errou, não considerando o petróleo, carvão, urânio, diesel 
e gasolina como sendo dessa classificação. Mas, ao serem questionados sobre qual fogão escolheriam para suas casas, 
se elétrico ou a gás, a maioria respondeu que elétrico. Na questão que perguntava se usavam alguma energia de fonte 
renovável em sua casa, a maioria respondeu que não, porque não consideraram a energia elétrica como podendo ser 
proveniente de uma fonte renovável, como hidrelétrica, por exemplo. Quando perguntados sobre qual energia eles usavam 
em casa, a maioria respondeu que era elétrica, sem saber referenciar a fonte. Sobre o que era o petróleo e qual sua origem, 
não sabiam responder. 

Já no segundo questionário que serviu para verificar o que os alunos entenderam durante a explicação das energias, 
alguns ainda tiveram algumas dúvidas. Na questão sobre a diferenciação das energias, a maioria conseguiu formular 
uma resposta completa, citando em vários momentos a problemática das energias não renováveis ambientalmente. Na 
pergunta referente ao que era energia renovável e energia não renovável com 11 exemplos, a maioria errou a questão do 
biodiesel e do gás natural. Já na questão da preferência deles em utilizar gás natural ou energia elétrica, a maioria agora 
tem como primeira opção fogão de energia elétrica. Porém, a maior parte dos alunos ainda não conseguiu entender que 
a energia elétrica que eles utilizam é uma energia renovável, sendo principalmente a hídrica e a eólica, poucos as citaram, 
porém todos afirmaram que sabiam de que lugar a energia vinha. Já na questão da origem do petróleo, a maioria dos 
alunos teve uma resposta satisfatória, citando em várias vezes que é formado a partir de fósseis no fundo do mar. 

A partir dessa pesquisa aplicada com alunos de uma escola pública, nota-se a falta de informação/de agregação de 
conhecimento por parte dos alunos, referentes à educação ambiental que deve ser algo obrigatório na escola vigente. Foi 
muito importante os alunos terem participado desse levantamento, pois puderam entender melhor a importância de se 
utilizar uma energia renovável ao invés de uma energia não renovável, e assim poderão repassar seu conhecimento aos 
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seus pais/responsáveis. A problemática ambiental causada pela poluição que várias formas de energias podem causar com 
seu uso desenfreado, pode ser minimizada caso cada escola transmita a importância do meio ambiente aos seus alunos e 
como protegê-lo. Quanto aos bolsistas do Pibid cabe agora aprofundar o assunto e tornar esta temática mais recorrente 
nas aulas.

Palavras-chave: Educação ambiental. Ensino fundamental. Energias. 
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UMA EXPERIÊNCIA DE MODELAGEM MATEMÁTICA 
DESENVOLVIDA NO ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO

Rosilene Inês König1

Italo Gabriel Neide2

Wolmir José Böckel3

Márcia Jussara Hepp Rehfeldt4

O ensino da Matemática no Ensino Médio, nem sempre está conectado à realidade tampouco ao cotidiano no 
qual a maioria dos alunos está inserida. Como consequência, os alunos afirmam que as aulas são monótonas, que pouco 
prendem sua atenção e, principalmente, que os professores raramente ilustram para que servem tais conhecimentos 
matemáticos. À luz deste cenário, um grupo de pesquisadores envolvidos na pesquisa intitulada Tendências no Ensino 
articula e explora diferentes situações-problemas, tendo como aportes teóricos autores que sugerem a Modelagem 
Matemática como metodologia de ensino. De acordo com Bassanezi (2015, p. 11), a Modelagem Matemática é a “arte de 
transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem 
do mundo real”. 

Neste contexto, o objetivo deste relato é descrever uma prática de Modelagem Matemática desenvolvida com 
alunos do 2º do Ensino Médio em uma escola pública do Vale do Taquari. A referida atividade foi explorada pelos 
professores pesquisadores – um de cada área das Ciências Exatas: Química, Física e Matemática – e pela professora de 
Matemática titular da turma. Ainda assistiram à prática, bolsistas de Iniciação Científica que fotografaram e filmaram os 
trabalhos realizados, realizando, posteriormente, as devidas transcrições. 

As atividades foram desenvolvidas em dois encontros. O primeiro deles ocorreu na escola e o segundo na Instituição 
de Pesquisa. Entretanto, o planejamento da prática, ocorreu anteriormente à execução das atividades. Este plano foi 
discutido em diversas reuniões e contou com a participação de toda a equipe de pesquisa. Nestas reuniões a professora 
titular informou quais eram os conhecimentos prévios dos alunos e a equipe explanou a metodologia da Modelagem 
Matemática. De forma conjunta, os envolvidos na prática construíram a proposta que teve como mote central descobrir 
os modelos matemáticos presentes nas contas da água cobrada pelo município. 

Para atingir o objetivo – a identificação de um modelo matemático que expressasse o valor a ser pago em função do 
número de metros cúbicos consumidos -, os alunos foram divididos em grupos de 3 a 4 alunos. Almeida, Silva e Vertuan 
(2013) sugerem que atividades de Modelagem Matemática sejam realizadas em equipes, haja vista que as discussões e 
trocas de opiniões realizadas entre os membros favorecem as reflexões, bem como a emergência de diferentes estratégias 
para representar os Modelos Matemáticos. 

Cada aluno trouxe contas de água já pagas pela sua família, sendo que estas foram compartilhadas por todos os 
grupos. Desta forma, rapidamente as equipes identificaram que todos os usuários que consumiram até 12m3 de água 
pagaram o mesmo preço. Posteriormente, compreenderam que para o consumo acima desta metragem cúbica, havia 
variação de valores, em reais, e isso estava relacionado com os valores que foram gastos, em m3. 

Cabe ressaltar que a emergência dos modelos matemáticos ocorreu nos grupos, com o auxílio da professora titular 
e dos pesquisadores que atuaram como mediadores do processo de ensino. Segundo Almeida, Silva e Vertuan (2013, p. 
24), “orientar é indicar caminhos, é fazer perguntas, é não aceitar o que não está bom, é sugerir procedimentos”. 

Para observar se haveria uma regularidade, os grupos iniciaram preenchendo uma tabela como a ilustrada na Figura 
1. Na primeira coluna (n) aparece a metragem cúbica gasta e na segunda coluna (an), os alunos inseriram os valores a serem 
pagos em função da metragem gasta. Cabe ressaltar aqui que os alunos não digitaram todos os algarismos encontrados 

1 Centro Universitário UNIVATES, rosilene@universo.univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, Mestrado em ensino de Ciências Exatas, ítalo.neide@univates.br.
3 Centro Universitário UNIVATES, Mestrado em Ensino de Ciências Exatas, wjbockel@univates.br.
4 Doutora em Informática na Educação, Centro Universitário UNIVATES, mrehfeld@univates.br.
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na segunda coluna, mas utilizaram as fórmulas que o software Excel permite programar. Em seguida, construíram gráficos 
como o que está posicionado ao lado da tabela (FIGURA1). 

Figura 1: Tabela e gráfico produzidos pelos alunos

Fonte: Pesquisadores, 2016

Somente após este gráfico os alunos explicitaram os modelos matemáticos que encontraram (FIGURA 2). 

Figura 2: Modelo matemático encontrado por um grupo de alunos

Neste caso, an será o valor a ser pago na conta final, r o valor a ser pago por m3 (acima de 12 m3) e an-1 é o valor fixo de R$ 27,94. 

Fonte: Pesquisadores, 2016

É interessante observar que o modelo matemático emergiu após análise da tabela e do gráfico. Se compararmos 
essa forma de explorar funções por partes, como é o caso dessa situação-problema, observa-se que a ordem de representar 
os fatos ocorre de forma inversa ao do ensino tradicional. Na forma habitual, primeiro mostra-se o modelo matemático 
(a função), depois se constrói a tabela e, por fim, o gráfico. Sendo assim, o modelo matemático expressa pouco a realidade 
vivenciada pelos alunos, diferentemente de como ocorre na Modelagem Matemática. 

A partir dessa prática explorada com alunos pode-se evidenciar que o assunto função por partes teve sentido para 
os alunos, pois mostrou uma situação real relacionada estreitamente com o cotidiano dos alunos. Também foi possível 
verificar a predisposição dos alunos em realizar a tarefa, pois requisitaram mais tempo para resolver a situação-problema, 
encarando-o como um desafio. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Ensino Médio Politécnico. Contas de água.
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GEOGEBRA NA FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS

Samuel Andrade1

Vinícius Weite Thomé2

Eduarda Santos de Oliveira3

Jaqueline Molon4

Segundo a Lei 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os profissionais da educação 
devem ter uma formação, de modo a contemplar as necessidades que sua profissão dispõe e terá como fundamento, dentre 
outros, a associação entre teoria e prática (BRASIL, 1996). Considerando esse contexto serão apresentadas, neste relato, 
as oficinas ministradas por estudantes do curso de Licenciatura em Matemática do campus Canoas do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), sob orientação de uma professora de matemática, 
destacando alguns pontos que foram relevantes à formação inicial desses licenciandos. 

As oficinas ministradas tiveram como tema central a utilização do software GeoGebra, uma aplicação voltada 
para o ensino/estudo de geometria, álgebra, estatística e probabilidade. O uso de tecnologias nas aulas de matemática 
tem sido apontado como um grande potencializador dos processos de ensino e aprendizagem. Segundo Gravina e Basso 
(2012, p. 13), “a tecnologia digital coloca à nossa disposição diferentes ferramentas interativas que descortinam na tela do 
computador objetos dinâmicos e manipuláveis”, ou seja, “coloca à nossa disposição ferramentas interativas que incorporam 
sistemas dinâmicos de representação na forma de objetos concreto-abstratos”(Ibid., p.14).

Dessa forma a utilização do software Geogebra é de grande valia por dinamizar os conteúdos matemáticos que, 
muitas vezes, ao utilizar apenas um quadro ou lápis e papel, não seriam tão facilmente visualizados. Por exemplo, para 
ensinar sobre triângulos semelhantes, é possível partir de uma abordagem histórica utilizando o fato de que quando Tales 
de Mileto (c. 640 a.C. - 564 a.C.) passou pelo Egito e visitou as pirâmides, calculou a altura da pirâmide de Quéops 
através da sua sombra, de um bastão verticalmente plantado na areia e de triângulos semelhantes (Garbi, 2006). A partir 
desta história é possível construir um jogo no GeoGebra para realizar a medição utilizando o procedimento adotado por 
Tales de Mileto e, posteriormente, adaptar esse procedimento a novas situações a serem representadas com auxílio do 
software. Essa possibilidade de aliar tecnologia e jogos vai ao encontro do pensamento de Dohme (2008, p. 95), ao dizer 
que “ao se propor um trabalho com jogos, visa-se também, desmistificar a matemática enquanto uma disciplina maçante, 
difícil, que envolve somente a memorização”. Nesse contexto, evidencia-se as possibilidades da utilização do software 
Geogebra nos processos de ensino e de aprendizagem de matemática.

Ao perceber a importância desse software e que muitos alunos da Licenciatura em Matemática do IFRS - Campus 
Canoas não estavam conseguindo acompanhar os trabalhos propostos em diferentes disciplinas que, de modo geral, 
procuravam incentivar os estudantes ao uso do GeoGebra, uma professora do referido curso, convidou alguns estudantes 
que demonstravam maior facilidade com o software, para que organizassem sob sua orientação, uma oficina de GeoGebra 
para ser ministrada na III Semana Acadêmica do Curso. O desafio foi aceito por três estudantes, autores deste relato, que 
buscaram aprofundar o conhecimento que possuíam acerca do software, conhecer todos os elementos de sua interface e 
boa parte das funções do aplicativo, o qual conta atualmente com mais de 600 funções. A etapa preparatória do grupo 
contou com consulta em variadas fontes entre elas cursos e grupos de estudo online bem como trocas de experiências com 
os professores do próprio campus, uma vez que além do conhecimento sobre o software os estudantes precisavam refletir 
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sobre como lidar com possíveis imprevistos e questionamentos diversos que poderiam ser realizados pelos participantes 
da oficina.

Durante o planejamento da oficina, foi necessário realizar um levantamento acerca dos assuntos matemáticos 
que seriam mais importantes, naquele momento, para os licenciandos. Essa etapa foi realizada em conjunto com os 
professores atuantes no curso. Verificou-se que os tópicos a serem priorizados seriam as construções e demonstrações de 
geometria euclidiana e geometria analítica, algumas construções relacionadas ao estudo de funções de primeiro e segundo 
grau e tópicos de Cálculo Diferencial. Porém pelas limitações de tempo para a realização da oficina na semana acadêmica 
o grupo optou por abordar as construções e demonstrações de geometria euclidiana plana.

Como material de apoio foi elaborada uma apostila que continha os passos detalhados para a utilização das 
ferramentas do software a qual foi disponibilizada no site do curso de Licenciatura em Matemática do IFRS - Campus 
Canoas. Para a realização da oficina utilizou-se uma prática dialógica para que tanto os ministrantes quanto os 
participantes pudessem aprender, uma vez que os questionamentos e observações poderiam desencadear pensamentos e 
reflexões não previstos inicialmente. Dessa forma, a proposta metodológica adotada fez com que a oficina representasse 
um desafio a todos os que ali estavam, pois os ministrantes se colocaram como aprendizes ao ensinar e os cursistas 
ensinavam enquanto aprendizes (FREIRE, 1996). 

A oficina foi uma experiência sobremaneira exitosa de modo que o grupo foi convidado para realizá-la nos campi 
Osório e Caxias do Sul do IFRS, o que para os ministrantes se mostrou como mais um desafio e uma nova oportunidade. 
Desafio, pelo fato de não conhecerem previamente os participantes, diferente da experiência realizada anteriormente. E 
uma oportunidade de desenvolvimento profissional enquanto docentes refletindo sobre a própria prática em diferentes 
contextos. Com a premissa de que para se ministrar uma boa aula deve-se, primordialmente, se preparar um bom professor, 
os ministrantes tinham convicção de que para que a oficina fosse exitosa também nesse novo contexto, precisavam estar 
preparados para além do que havíamos planejado, pois, de acordo com Lorenzato (2010), o professor precisa saber mais 
do que aquilo que irá ensinar.

Essa experiência pedagógica também foi desenvolvida em outras duas oportunidades, as quais também contribuíram 
para o aperfeiçoamento da prática docente dos licenciandos ministrantes. Na primeira, a oficina foi realizada na 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), em um evento organizado pela Secretaria Municipal da Educação e Cultura 
(SMEC) de Canoas com foco na formação continuada dos professores do município. Posteriormente, através do projeto 
Minicursos: Ensinar e Aprender Matemática no IFRS - Campus Canoas, mais uma vez a proposta foi aplicada e desta 
vez contou com a participação dos alunos do ensino médio da instituição.

Tendo em vista o rico aprendizado acerca da atuação docente obtido a partir da própria prática através das 
experiências aqui relatadas pode-se destacar que oportunizar aos licenciandos espaços de experimentação do fazer docente 
através da elaboração e ministração de oficinas, por exemplo, pode contribuir significativamente com a sua formação 
inicial, na medida em que os licenciandos são colocados em confronto com tarefas inerentes a sua futura profissão, tais 
como a elaboração de planos de aula, a aplicação e a avaliação das atividades, bem como o gerenciamento do tempo (de 
aula) e o desafio de lidar com diferentes questionamentos e dúvidas dos estudantes. 

Por fim, a repercussão dessas experiências pedagógicas permitiu aos envolvidos o contato com diferentes pessoas, 
tanto alunos quanto professores ou especialistas no software GeoGebra, o que ampliou a rede de contatos dos licenciandos 
e proporcionou, também, a ampliação dos próprios conhecimentos matemáticos, pedagógicos. 

Palavras-chave: GeoGebra. Aprendizagem. Matemática. Formação de Docentes. 
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CONTRIBUIÇÕES DO EVENTO APRENDER 
EXPERIMENTANDO PARA O DESPERTAR CIENTÍFICO 

DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS

Rafael Diogo Weimer1

Amanda Gabriele Rauber2

Andréia Spessatto de Maman3

Maria Madalena Dullius4

Marli Teresinha Quartieri5

Italo Gabriel Neide6

Miriam Inês Marchi7

Contextualização
O professor tem papéis importantes na vida dos estudantes, sendo um deles o de motivar os discentes a gostar de 

estudar e querer aprender. Porém, o que se percebe é que muitos estudantes se sentem desmotivados com o atual modelo 
de ensino e têm dificuldades em entender alguns conteúdos, em particular na área de Ciências Exatas (Matemática, 
Física e Química). Dessa forma, é necessário fazer uso de outras ferramentas que não apenas o quadro negro, tais como 
jogos, aplicativos computacionais e experimentos, para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas.

O ensino de Ciências muitas vezes envolve conceitos de difícil compreensão por parte dos alunos quando feito 
somente de forma teórica. A experimentação é uma maneira para que o aluno aprenda estes conceitos e estabeleça uma 
relação entre o que é visto em aula com o que é verificado na prática (BEVILACQUA E COUTINHO-SILVA, 2007). 
Além disso, ela permite que o estudante visualize fenômenos e participe de forma ativa de sua realização, motivando-o a 
buscar entender o que está sendo estudado (OLIVEIRA, 2010), contribuindo para a aprendizagem dos alunos.

Segundo Reginaldo et al. (2012, p.3), “o conhecimento dos procedimentos essenciais no planejamento de aulas 
experimentais, e também o conceito que se tem dessas aulas, poderiam ser considerados como aspectos fundamentais do 
ensino experimental de Ciências”. Dessa forma, cabe ao professor, no seu papel de mediador e detentor do conhecimento, 
conhecer maneiras de fazer uso da experimentação em suas aulas, despertando a curiosidade dos alunos e instigando-
os a questionar e levantar hipóteses. Porém, o que se verifica na prática é que, a maioria dos professores não utiliza 
tal ferramenta, permanecendo no campo teórico. Alguns dos fatores que impedem a sua utilização são a ausência de 
laboratórios e equipamentos; e, a falta de tempo para os professores prepararem as atividades de maneira adequada.

Nesse contexto, surge o projeto “Experimentos interativos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental oportunizando 
o despertar do espírito científico”, financiado pelo edital CNPq/INSTITUTO TIM nº 02/2015. Tal projeto tem como 
objetivo geral despertar o espírito científico, a curiosidade e o gosto pelas Ciências Exatas, nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, por meio de atividades que visem à difusão e popularização das Ciências, tendo como prioridade o tema 
luz. Para alcançar este objetivo a equipe de pesquisadores propôs três ações: oficinas para professores dos Anos Iniciais, o 
evento “Aprender Experimentando Junior”, produção de um livro paradidático com experimentos interativos.

1 Univates, Graduando em Engenharia Mecânica, CNPq, rafaweimer@hotmail.com.
2 Univates, Graduanda em Engenharia Mecânica, Fapergs, amanda.rauber@univates.br.
3 Univates, Doutoranda em Ensino, andreiah2o@univates.br.
4 Univates, madalena@univates.br.
5 Univates, mtquartieri@univates.br.
6 Univates, italo.neide@univates.br.
7 Univates, mimarchi@univates.br.
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Objetivo
O objetivo deste trabalho é socializar resultados decorrentes do evento “Aprender Experimentando Junior”, que foi 

realizado com o intuito de despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
pelas Ciências Exatas por meio de atividades experimentais interativas. 

Desenvolvimento
O Aprender Experimentando Junior ocorreu entre os dias 03 e 05 de outubro de 2016, nos períodos da manhã e 

tarde e foi destinado aos alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental com idades entre 7 e 10 anos. Num momento 
anterior ao evento, foram realizadas oficinas de formação continuada com professores da Educação Básica nas escolas 
da região do Vale do Taquari, durante as quais eram realizados alguns experimentos práticos, buscando estimular os 
professores a perceber a importância dessas atividades, além de divulgar de forma sistemática o evento. 

As atividades do Aprender Experimentando Junior ocorreram nos laboratórios de Física e de Matemática do 
Centro Universitário UNIVATES. Foram explorados 27 experimentos das áreas de Química, Física e Matemática, 
como por exemplo, a areia movediça, a torre de Hanói, o espelho antigravidade e o disco de Newton. Tais experimentos 
foram selecionados buscando permitir que os alunos participantes do evento pudessem interagir, de forma ativa com as 
atividades. Durante a visita, as turmas foram divididas em pequenos grupos que circularam por quatro salas por cerca de 
uma hora e meia. Nesse período, eles tiveram oportunidade de manipular, observar, experimentar, explorar, sempre com 
o auxílio de estudantes e bolsistas da graduação, que eram orientados a indagá-los a respeito do que observavam, por que 
tal fenômeno estava ocorrendo, sanando as dúvidas de uma maneira simples para o entendimento dos alunos. 

Ao final da visitação, os alunos realizaram a avaliação do evento, por meio de desenhos e escrita, destacando o 
que acharam do evento e qual foi o experimento que mais gostaram. O evento foi filmado para analisar a reação dos 
participantes frente aos experimentos, e juntamente com a avaliação efetivada dos alunos realizar a análise dos dados.

Resultados alcançados
Durante os três dias de realização do evento foram atendidas 19 escolas de 11 municípios da região, num total 

de 889 alunos participantes. Considera-se este número expressivo, uma vez que alcançou as expectativas da equipe 
proponente (a capacidade máxima de visitação proposta era de 900 alunos). 

Dentre todas as atividades realizadas, as que mais despertaram a curiosidade e animação dos alunos foi a experiência 
do vulcão, na qual era realizado uma pequena reação química que provocava a criação de uma coluna de espuma simulando 
a explosão de um vulcão. Outra atividade que chamou a atenção foi a do teste da chama, na qual diferentes tipos de sais 
foram queimados, modificando a cor da chama, demostrando como é criada a cor dos fogos de artifícios.

Durante a realização do evento, foi perceptível a empolgação dos alunos, que se mostravam muito curiosos com o 
que viam, fazendo perguntas sobre tudo e querendo realizar todos os experimentos. Ademais, os estudantes ficaram muito 
surpresos com alguns deles, pois não sabiam o que iria ocorrer e ficavam admirados com os resultados que observavam. 

Analisando as respostas dos alunos foi possível perceber que acharam os experimentos interessantes, motivaram-se 
e tiveram um novo olhar sobre o que é Ciência, conforme mostra o relato do aluno a seguir: “Eu gostei dos experimentos 
porque foi divertido, legal e show! Quando eu for maior eu quero ser um cientista. O experimento que eu gostei foi do 
fogo colorido, foi muito legal.”. A fala evidencia o quão animado o estudante estava com tudo o que viu, querendo se 
tornar um cientista futuramente. 

Destaca-se que os professores que acompanharam os alunos na visitação também ficaram curiosos e se sentiam 
desafiados durante os experimentos. Percebeu-se que os docentes tinham algumas dúvidas em relação aos conteúdos 
explorados o que auxiliou na aprendizagem também dos professores em relação aos conteúdos das três disciplinas 
envolvidas no evento. 

O evento foi muito significativo e cumpriu com o seu propósito o de despertar o interesse pela área de Ciências 
Exatas, bem como o gosto pelas disciplinas de Física, Química e Matemática. Acredita-se que com esta atividade estamos 
estimulando a difusão e popularização da Ciência e promovendo a melhoria da educação científica, em particular, com 
os alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Experimentação. Ciências Exatas. Anos Iniciais.
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DESPERTANDO O INTERESSE PELO SABER ATRAVÉS 
DE UM MINICURSO SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS E 

PRIMEIRO SOCORROS

Enilson da Silva Ferreira1

Thayane Bisognin2

Resumo expandido
Acidentes causados por animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública, sobretudo em países 

tropicais, devido sua ampla distribuição e sua capacidade de promover quadros clínicos graves que podem evoluir a óbito 
(BARRETO et. al, 2010). A população, em geral, tem pouco conhecimento sobre esses animais, sobre sua ecologia, 
habitat e comportamento. Isso reflete muitas vezes no ambiente escolar, pois os alunos recebem pouco conhecimento 
sobre essa temática ocasionando uma má interpretação sobre esses animais.

De acordo com BOCHNER (2003), existe uma relação cultural entre o aumento dos casos de acidentes com esses 
tipos de animais. A população apresenta costumes errôneos e falta de informação que contribuem com o aumento desses 
índices. 

Nessa perspectiva, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), de licenciatura 
em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha- Campus Júlio de Castilhos desenvolveram uma atividade 
diferenciada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Tupanciretã, na cidade de Tupanciretã – RS. 

Buscando informar e mediar o conhecimento, foi utilizado um minicurso sobre animais peçonhentos e primeiros 
socorros, com intuito de mostrar para os alunos participantes as diferenças e especificidades entre animais que possuem 
estrutura para inocular o veneno (peçonhentos) e animais venenosos sem esta estrutura (não peçonhentos). 

Através das observações das características morfológicas, os alunos puderam identificar as espécies mais recorrentes 
no estado do Rio Grande do Sul. Os mesmos foram alertados sobre medidas de prevenção e primeiros socorros. Saliento 
que os animais amostrados foram adquiridos no Laboratório de Biologia do IFFAR em Júlio de Castilhos.

O minicurso foi realizado com as turmas do sexto, oitavo e nono ano do Ensino Fundamental. No primeiro 
instante ocorreu uma problematização e diálogo acerca do conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto. 

Em seguida, foi passado um vídeo intitulado “Prevenção de acidentes com animais peçonhentos” que explicava a 
ecologia e importância desses animais na natureza e para todos os seres humanos. Posteriormente com a utilização de um 
estéreo microscópio, os alunos visualizaram uma lagarta (Lonomia obliqua) conhecida popularmente como taturana ou 
manduruva. Alguns detalhes puderam ser observados, como por exemplo, as cerdas. Estruturas estas que em contato com 
a pele provocam acidentes. Além destas também foram observados, outros animais como o escorpião-preto (Bothriurus 
bonariensis), aranhas de jardim (Lycosa sp.), caranguejeiras (Infraordem Mygalomorphae) e aranha-marron (Loxosceles sp.). 

As serpentes são um grupo altamente diversificado e têm-se distribuídas em todo o mundo, exceto nas regiões 
polares (VIIT E CALDWELL, 2009). Estarmos localizados numa região com intensa atividade rural e com uma grande 
incidência de acidentes ofídicos. Diante disso, surgiu à necessidade de levar alguns exemplares de serpentes conservados 
como: Coral-verdadeira (Micrurus altirostris), Cruzeira (Bothrops alternatus), Jararaca (Bothrops jararaca). 

Com a devida segurança as serpentes foram colocadas em um recipiente, onde os alunos puderam verificar as 
principais diferenças existentes entre elas, como o formato da cabeça, fosseta loreal, tipo de dentição, coloração e desenhos 
na pele. 

Por fim, foram explicados sobre medidas de prevenção que devem ser tomadas em caso de acidentes com esses 
animais e como os alunos devem proceder nesta situação. Além disso, foi debatido sobre curiosidades e crenças populares 

1 Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, Licenciatura em Ciências Biológicas, 
e-mail: enilson_52@yahoo.com.br.
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sobre esses seres vivos, assim podemos desmistificar fatos que foram criados com o tempo e alimentados pela cultura 
popular.

De acordo com (SOUZA, 2000), o ensino de ciências, está cada vez mais fragmentado, cuja transposição também 
acarreta um conceito de ciência concebida não como uma construção humana, mas como reflexo imediato da natureza, 
ampliando-se portanto, um tom de verdade definida e absoluta aos conhecimentos historicamente acumulados. 

Com a realização desta atividade foi possível verificar um grande interesse dos alunos pela temática. Outro fator 
importante foi que após o minicurso eles souberam diferenciar animais peçonhentos e venenosos. Também como se 
prevenir e proceder em caso de acidentes, levando esses conhecimentos adquiridos, para a sua comunidade.

De acordo com Freire (2003, p.13), “somos tão somente um dos seus milhares de seres que, certamente, se diferencia 
dos outros seres dela (natureza), simplesmente porque temos a faculdade de saber e de saber que sabemos e que podemos 
saber mais” nesse contexto utilizamos também a atividade para fazer os alunos refletirem sobre a importância destes 
animais na natureza, abordando questões sociais e de ordem cientifica, explicando suas relações ecológicas.

Para nós, futuros educadores, esta atividade foi importante, na medida em que podemos perceber que as práticas 
são uma importante ferramenta que contribui para orientar o ensino e a aprendizagem.

Assuntos teóricos são de difícil compreensão, portanto devem ser trabalhados de forma contextualizada, tornando 
a prática mais significativa e diminuindo a barreira entre professor e aluno. 

Palavras-chave: Atividades práticas. Ensino/Aprendizagem. Formação. Minicurso.
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AS FORMAS GEOMÉTRICAS E SUAS INFLUÊNCIAS NA 
SOCIEDADE

Stéfani Korb1 
Lídia Inês Allebrandt2

A proposta deste trabalho é relatar e analisar o processo de criação e desenvolvimento de um projeto pedagógico 
interdisciplinar. Surgido por meio do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/ Subprojeto 
Pedagogia) em consonância com o componente curricular Estágio Currículo e Docência nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental. Para tanto, fomos desafiadas a estudar, aprofundar conhecimento da turma e do plano de estudos da 
professora regente na turma em que estamos inseridos. Assim surgiu o projeto “As formas geométricas e suas influências 
na sociedade”, desenvolvido no quinto ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental Centenário. 

Iniciamos o projeto com a escolha do tema e dos conceitos a serem abordados, os quais foram propostos pela 
professora regente da turma, e que estão em consonância com os objetivos de aprendizagem para o quinto ano e constam 
na versão preliminar na Base Nacional Comum Curricular (2016, p. 254) como podemos observar:

(EFF1MT01) Usar conhecimentos matemáticos para compreender o mundo a sua volta.

(EFF1MT04) Reconhecer a existência de relações entre conceitos matemáticos da Geometria, Grandezas e 
Medidas, Estatística e Probabilidade, Números e Operações, Álgebra e Funções, bem como entre a Matemática 
e outras áreas do conhecimento.

(EFF1MT05) Comunicar-se matematicamente (interpretar, descrever, representar e argumentar), fazendo uso 
de diversas linguagens e estabelecendo relações entre elas e diferentes representações matemáticas.

Após a definição do tema e dos conceitos a serem abordados, começamos a constituir o nosso projeto, elaborando 
objetivos, justificativa e construindo as atividades que seriam desenvolvidas, bem como a metodologia empregada, as 
formas de registro/ documentação. O que foi realizado tanto na universidade quanto no diálogo com a professora. 

Demos início aos nossos trabalhos realizando uma dinâmica de sondagem diagnóstica a fim de questionar quais 
conhecimentos pertinentes à geometria as crianças já possuem, procuramos, assim, possibilitar uma escuta de nossos 
alunos, pois conforme destaca Lucchesi et ali (2007, p.77):

É importante observar que, usualmente não se dá oportunidade ao aluno de qualquer escolha. Não lhe cabe 
tomar decisões. Pesquisas em psicologia genética, sobre o desenvolvimento da inteligência e sobre o processo 
de aprendizagem evidenciam que pode haver ensino sem haver aprendizagem; que aprendizagem lato sensu se 
confunde com desenvolvimento; e desenvolvimento resulta em atividade operatória do sujeito, que constrói 
conhecimentos quando está em interação com o meio, com os outros sujeitos e com os objetivos de conhecimento 
que ele deseja se apropriar. 

Logo, faz-se necessário quebrar com o paradigma de que o aluno é uma “tábula rasa” esperando para ser preenchida 
e, sim, relacionar os conhecimentos que este já possui com o conhecimento matemático, pois nós nascemos inseridos 
em uma cultura, que também é uma cultura matemática. Faz-se necessário mais do que ensinar a matemática, mostrar o 
porquê a ensinamos, e qual a sua importância para os seres humanos. 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Pedagogia, bolsista PIBID/UNIJUI/
CAPES, subprojeto Pedagogia, stefanikorb96@gmail.com.

2 Graduação e especialização em Letras/UNIJUI, mestrado em Educação/UFSC, docente do Curso de Pedagogia da UNIJUI, 
coordenadora PIBID/UNIJUI/CAPES do subprojeto Pedagogia, lidia@unijui.edu.br 
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Conforme essa dinâmica foi sendo desenvolvida, começamos a introduzir conceitos sobre os elementos que 
compõem os objetos geométricos, tais como faces, arestas e vértices, tendo como fonte de exemplificação materiais 
concretos como caixas, bolas, entre outros objetos. Destacamos as diferenças e semelhanças existentes entre os poliedros 
e os corpos redondos, lembrando que os dois compõem um grupo, o grupo das figuras geométricas espaciais, realizando 
também um painel para lembrar-se destas informações. 

Estudamos o formato concreto dessas formas geométricas em seus diferentes planos, formatos e tamanhos, para 
isso abrimos uma caixa para visualização e análise, por meio dessa atividade observamos que a mesma aberta ou fechada, 
possui a mesma quantidade de vértices, arestas e faces, diferenciando-se apenas na forma como é apresentada. 

Realizamos também a planificação em papel do quadrado e do dodecaedro, na qual observamos que a planificação 
do quadrado se deu de forma da tranquila, e a planificação do dodecaedro foi mais complexa, pois esta é uma figura 
geométrica mais elaborada, que possui um número maior de faces, aresta e vértices comparado ao quadrado. Constatamos 
que as crianças também tiveram dificuldades em contabilizar o número dos mesmos, e identificar o seu nome, pois esta 
não é tão comumente utilizada em nosso dia a dia.

A fim de demonstrar as diversas possibilidades de utilização e expressão com as formas geométricas, realizamos a 
construção de um tangram, após este as crianças foram desafiadas a construir uma obra de arte utilizando suas peças, a 
conexão entre a disciplina de Matemática e as demais áreas do conhecimento foi o objetivo primordial de nosso projeto, 
pois conforme destaca os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.17): 

A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à apreensão do significado; aprender 
o significado de um objeto ou acontecimento pressupõem vê-lo em suas relações com outros objetos e 
acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos estanques e numa rígida sucessão 
linear deve dar lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da 
Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais disciplinas, entre ela e seu 
cotidiano e das conexões que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos. 

E foi assim que compreendemos a geometria está inserida em nosso cotidiano, que a forma com a qual nos 
articulamos em sociedade é também mediante formas geométricas, pois elas também são uma fonte de expressão. Assim 
continuamos nosso projeto, estudando as influências da geometria na arte, o período Cubista.

Estudando sobre Cubismo descobrimos que além de ser um movimento artístico foi também um movimento 
político, teve início entre as guerras mundiais. Surgindo como um movimento de vanguarda, e questionando os legados 
que o século XX deixava para seus descendentes (uma arte conservadora e enrijecida), este movimento veio a propor uma 
desconstrução, desmaterialização, tendo foco na simultaneidade das formas, o que nos permite compreender que existem 
várias formas de se ver a mesma coisa, vários ângulos. Alguns artistas aderiram ao movimento e ganharam destaque tais 
como Pablo Picasso (autor de obras abordadas no projeto). 

Após estudar a história deste movimento começamos a descobrir algumas pinturas, mostramos aos alunos diversas 
obras de Pablo Picasso, nas quais estavam presentes as construções com a ideia de simultaneidade, de desconstrução de 
cidades, do corpo humano. Uma obra em especial provocou risos e cochichos, “As senhoritas de Avignon” provocaram um 
grande espanto nas crianças, por revelar o corpo nu, desconstruindo de todos os preceitos até então construídos.

Solicitamos que os estudantes construíssem as suas obras cubistas, sendo que a grande maioria encontrou 
dificuldade, pois é difícil desconstruir aquilo que já está naturalizado, mas o aluno A construiu uma casa de um jeito 
inovador e diferente, utilizando-se de vários quadrados, círculos e triângulos.

[...] É importante que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na formação de 
capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização dor raciocínio dedutivo do aluno, na sua 
aplicação a problemas, situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção 
de conhecimentos em outras áreas curriculares (BRASIL/PCNS, 1997, p. 21).

Após compreender que a geometria exerce importante função em nossa vida, que nos comunicamos por meio 
dela e que a utilizamos em diversas situações, encerramos nosso projeto esperando ter tocado, e contribuído para uma 
singularização de todas estas apreensões, afinal como destaca Marques, (2006, p.21):
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Toda aprendizagem se inicia pela inserção do sujeito em se mundo de vida, de que não é ele o iniciador mas 
produto, em seu processo de socialização/ individualização e singularização, como primeiro passo objetivador. 
Mas toda aprendizagem só é efetiva e eficaz à medida que se finalize na tradução de seus conteúdos ao nível 
das práticas cotidianas dos indivíduos e grupos, pelas quais o mundo da vida se reconstrói no horizonte aberto 
das novas situações

Assim toda aprendizagem só é realmente efetiva, quando significada para vida, entendemos que no que se refere ao 
ensino da geometria, ainda há muito a ser estudado e que o mesmo não se acaba aqui, pois sempre estaremos a utilizá-lo 
mesmo que de maneira intrínseca e inconsciente.

Palavras-chave: Projeto Interdisciplinar. Formas geométricas. Ensino-aprendizagem. 
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“TRILHA DAS EQUAÇÕES”: O JOGO COMO ELEMENTO 
MOTIVADOR EM UMA APLICAÇÃO DO PIBID

Camila Gasparin Magnaguagno1

Kelen Berra de Mello2

Introdução
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) se desenvolve no Campus Caxias do Sul do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), há três anos, no curso de Licenciatura 
em Matemática, atuando nas três séries do Ensino Médio de uma escola parceira, localizada na região periférica da cidade. 

A partir da observação do perfil dos alunos que participavam das atividades, pôde-se perceber que os mesmos não 
dominavam o conteúdo de Equações do 1º Grau, assunto recorrente nas aplicações feitas pelos bolsistas. Além disso, 
eram bastante relutantes na realização das atividades, de forma que os bolsistas do PIBID buscavam realizar atividades 
lúdicas e diferenciadas, que poderiam motivá-los. Segundo BRASIL (2000, p. 52):

Se há uma unanimidade, pelo menos no plano dos conceitos entre educadores para as Ciências e a Matemática, 
é quanto à necessidade de se adotarem métodos de aprendizado ativo e interativo. Os alunos alcançam o 
aprendizado em um processo complexo, de elaboração pessoal, para o qual o professor e a escola contribuem 
[...] desenvolvendo atividades lúdicas, nos quais o aluno deve se sentir desafiado pelo jogo do conhecimento e 
não somente pelos outros participantes.

Assim, para ajudar a fortalecer os conhecimentos nessa área, melhorando o desempenho nas atividades, os bolsistas 
construíram o jogo “Trilha das Equações”, cujas cartas foram inspiradas no jogo “Samurai Jack e as Equações”, elaborado 
por bolsistas do PIBID da USP de São Carlos3. 

Metodologia
Esta aplicação foi feita em dois grupos de alunos atendidos pelo PIBID, em um mesmo dia, contando, no total, com 

a participação de 20 alunos. Inicialmente, foi feita uma revisão sobre o conteúdo trabalhado, tentando sanar dificuldades 
iniciais nos procedimentos necessários à resolução de equações do primeiro grau. Após, foi aplicado o jogo “Trilha das 
Equações”, as peças do jogo e o tabuleiro são mostrados na Figura 1a.

Os jogos, quando utilizados de forma adequada, permitindo que os alunos criem relações com os conteúdos 
estudados, atraindo sua atenção enquanto interiorizam as operações, funcionam como auxílios à aprendizagem dos 
alunos e ao trabalho do professor, como apresentam Selbach e Antunes (2010, p. 103):

Um bom jogo matemático representa uma variedade de exercício que apresenta motivação por si 
mesmo. É interessante que, às vezes, o aluno possa jogar, mas ao fim do mesmo consiga perceber a 
relação entre essa atividade e as noções básicas do conteúdo que estuda.

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Caxias do Sul. Licenciatura em 
Matemática. CAPES. camila.magnaguagno@caxias.ifrs.edu.br

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Caxias do Sul. Licenciatura em 
Matemática. CAPES. kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br

3 Jogo “Samurai Jack e as Equações”, disponível em http://pibiduspsc.blogspot.com.br/2012/12/jogo-samurai-jack-e-as-
equacoes.html
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Figura 1: (a)Tabuleiro, peças e cartas do jogo “Trilha das Equações. (b) Imagem de uma das cartas, mostrando frente e 
verso

Fonte: Arquivo pessoal.

Para iniciar o jogo “Trilha das Equações”, cada jogador deveria escolher a cor de suas peças entre as duas 
disponibilizadas e, no par ou ímpar, decidir a ordem de jogada. O primeiro jogador deveria tirar do monte uma carta 
contendo uma equação (como mostra na Figura 1b) e resolvê-la, em seguida verificando se o resultado por ele calculado 
se encontrava em uma das abas no verso da carta, depois abrindo-a em caso afirmativo.

Se ao abrir encontrasse a imagem da dupla Mario e Luigi, a resposta estaria correta, podendo posicionar uma das 
suas 9 peças no tabuleiro de Trilha. Caso mostrasse o vilão Bowser, a resposta estaria errada e ele passaria a vez. Após 
um dos alunos posicionar as 9 peças, segue o jogo de trilha normal, ganhando quem conseguisse deixar o adversário com 
apenas duas peças no tabuleiro.

Um questionário foi aplicado a 6 dos alunos atendidos neste dia, de forma a observar a atividade na ótica dos 
participantes do projeto e quanto essas aplicações são, de fato, importantes para os alunos. Os entrevistados foram 
nomeados por an, sendo n o número utilizado para identificá-los.

Resultados e discussões
Através dessas aplicações, constatou-se que alguns conteúdos do ensino fundamental que os alunos não dominavam 

interferiram na resolução das questões de equações, como multiplicação e divisão, além de não saberem como encontrar o 
Mínimo Múltiplo Comum nas questões com fração. Com a ajuda individualizada, proporcionada pelo número reduzido 
de alunos, pôde-se perceber um aprendizado mais significativo por parte dos alunos, já que a intervenção conseguia ser 
feita na hora em que a dúvida aparecia nos alunos. 

Questionados sobre a aplicação, os 6 alunos presentes no segundo momento de aplicação da atividade avaliaram-
na positivamente, tendo 4 deles mencionado que foi divertido, e um que foi difícil. Com relação ao material, as respostas 
também foram positivas, tendo o mesmo sido considerado educativo, além de estimular a curiosidade.

“Achei bem divertida e difícil.” a4

“Eu achei legal porque me diverti e porque aprendi bastante com os professores.”a5

“Achei interessante e divertido de aprender.” a6

“O material usado foi o que destacou e despertou mais a curiosidade.” a1

“[O material] Foi bastante educativo.” a2

Apenas um dos alunos afirmou já ter realizado uma atividade desse tipo, e quando solicitado que comparassem 
essa atividade com a aula que costumam ter, afirmaram terem aprendido mais na aplicação, além de ser mais divertida e 
de haver um número menor de alunos, propiciando um ambiente de concentração.

“Esta aula foi a mais evolutiva na minha opinião, aprendi algumas coisas que não havia aprendido hoje.” a1

“Essa aula foi mais divertida e mais fácil de aprender os cálculos pela maneira que é ensinada.” a4
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“Na aula de hoje eu aprendi muito mais do que as do meu dia a dia, acho que é pela quantidade de gente e por 
isso me concentrei mais.” a5 

Utilizando um caráter lúdico na aplicação, os alunos sentiam-se motivados pela competição, ao mesmo tempo em 
que os que possuíam maior domínio do conteúdo ajudavam suas duplas. O jogo também foi emprestado para outros dois 
docentes de turmas regulares da rede estadual de educação de Caxias do Sul e os resultados percebidos foram parecidos.

Conclusão
Mediante as grandes dificuldades encontradas nas aplicações do PIBID realizadas pelos licenciandos em 

Matemática do IFRS – Campus Caxias do Sul, surgiu a necessidade de realizar uma atividade que trabalhasse a temática 
Equações do 1º Grau, de forma que foi elaborado o jogo “Trilha das Equações”.

Aplicado com alunos dos três anos do Ensino Médio, durante seu desenvolvimento foi perceptível que os alunos 
tiveram falhas em alguns conteúdos do Ensino Fundamental, como a soma, divisão e operações com frações. Essas 
dificuldades eram maiores empecilhos do que o método resolutivo de equações, que os alunos dominavam.

Aliando uma atividade desafiadora, tanto pelo quesito competitivo quanto pela ludicidade do jogo, com uma 
mediação constante e rápida dos bolsistas, percebeu-se grande evolução nos conhecimentos dos alunos, que se sentiam 
motivados a ganharem ou a ajudarem seus colegas, felizes por terem compreendido. Percebeu-se que as atividades 
diferenciadas têm grande potencial para potencializar a aprendizagem dos alunos, quando têm relação com os conteúdos 
que são trabalhados.

Palavras-chave: Matemática. PIBID. Jogo. Equações.
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PESQUISA ALTERNATIVA NA “BIBLIOTECA DO 
PROFESSOR”: SELEÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 

CONTEÚDOS

Diógenes Gewehr1

Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen2

Contextualização
A cada ciclo de três anos o Ministério da Educação (MEC) renova os livros didáticos em todas as escolas brasileiras. 

Através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) são distribuídos livros didáticos aos alunos da Educação 
Básica, os quais são orientados a utilizá-los com cuidado e devolvê-los ao final do ano letivo, visto que serão utilizados 
por outros alunos nos dois anos subsequentes. 

Os livros didáticos são inscritos atendendo critérios estabelecidos em edital e avaliados por especialistas das 
áreas do conhecimento. Aqueles que forem aprovados compõem o Guia do Livro Didático, que orienta na escolha das 
coleções didáticas. Os livros são distribuídos às escolas e escolhidos pelos professores e equipe pedagógica, que recebem 
previamente exemplares de diversas editoras para avaliar e decidir pela coleção mais adequada a realidade (BRASIL, 
2017).

A distribuição dos livros didáticos aos alunos ocorre mediante projeções do censo escolar realizado em anos 
anteriores. Com isso, o número de livros enviados para distribuição costuma divergir do real número de alunos 
matriculados no ano seguinte. Para ajustar as variações entre o número de alunos e o número de livros didáticos, faz-se 
o remanejamento dos livros das escolas em que há excesso de material para aquelas que estão com maior número de 
alunos. As escolas podem também recorrer à reserva técnica de livros didáticos disponibilizados às Secretarias Estaduais 
de Educação (BRASIL, 2017).

Contudo, na prática, a maioria dos livros didáticos não dura o tempo previsto. O principal motivo é o descaso 
dos próprios alunos para com os materiais recebidos. Mesmo os professores os orientandos para cuidarem, muitos 
alunos riscam, rasgam, perdem ou levam para casa e não trazem mais para a escola, reduzindo a cada ano o número de 
exemplares disponíveis. Ainda que sejam solicitados novos exemplares à reserva técnica ou se faça o remanejamento entre 
as escolas, as coleções didáticas escolhidas divergem umas das outras dificultando o acompanhamento das atividades, 
quando baseadas em um determinado livro didático.

Diante do contexto apresentado, este trabalho vem relatar uma experiência vivida em 2016 em uma escola municipal 
do Vale do Taquari/RS em que, ao término do ciclo de três anos do livro didático, restaram apenas sete exemplares de 
livros de Ciências para serem utilizados por 69 alunos de três turmas do 7º ano do Ensino Fundamental. Como medida 
alternativa o professor de Ciências pensou em uma metodologia ativa aplicada à pesquisa, inspirado nos conceitos de 
Freiberger e Berbel (2010), utilizando com os alunos os diversos Livros do Professor distribuídos em anos anteriores 
pelas editoras.

Freiberger e Berbel (2010) conceituam metodologias ativas como aquelas que permitem um maior posicionamento 
e autonomia dos alunos frente a própria aprendizagem. Estas autoras sugerem que a educação pela pesquisa possa ser um 
meio favorável para desenvolver o intelecto dos estudantes, a partir da reconstrução do conhecimento pesquisado. 

Objetivo
Oportunizar aos alunos meios alternativos para a realização de pesquisa escolar, fazendo uso coletivo dos diversos 

exemplares dos Livros do Professor, socializando os conteúdos pesquisados.

1 Centro Universitário UNIVATES, Doutorado em Ensino, CAPES, diogenes.gewehr@gmail.com
2 Drª em Ecologia, Centro Universitário UNIVATES, aaguim@univates.br
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Desenvolvimento
Para trabalhar com os alunos os conteúdos pertinentes ao ano em questão, não se limitando a explanações e cópias 

do quadro e sim desenvolvendo as potencialidades dos alunos por meio da exploração de livros didáticos, imagens, 
leituras, compreensão e síntese de informações, o professor levou para a sala de aula os 65 exemplares do Livro do 
Professor (Ciências - 7º ano) existentes na escola. Estes livros estavam alojados em uma sala restrita aos professores, 
chamada de “Biblioteca do Professor”, sendo pouco utilizados e, com esta estratégia, tornaram-se fontes alternativas de 
consulta ao conteúdo. Ressalta-se que os Livros do Professor eram distribuídos e recolhidos ao final da aula, não podendo 
ser levados para casa, ao contrário do livro didático dos alunos que ficavam sob seus “cuidados”.

A metodologia desenvolvida foi elencar no quadro tópicos importantes relacionados ao conteúdo, previamente 
explicado pelo professor, e então solicitar aos alunos que explorassem informações complementares nos diversos 
exemplares dos Livros do Professor, anotando-as para posteriormente socializar e discutir as pesquisas com toda a turma.

Como atividade inicial foi solicitado aos alunos que explorassem com detalhes quais eram as características que 
definiam a classe das aves. Posteriormente, pediu-lhes que observassem as diferentes formas de bicos e patas, bem como, 
as adaptações ecológicas relacionadas a estas estruturas morfológicas, fazendo relação com o local em que vivem e os 
hábitos alimentares. Ainda, que fossem observadas quais das espécies citadas nos livros habitavam nossa região. 

Resultados alcançados
Através da metodologia ativa de busca e seleção de conteúdo, a qual colocou os alunos frente a diversas fontes 

bibliográficas com as quais precisavam pesquisar, julgar e selecionar as informações por conta própria, exercitando sua 
autonomia, foi possível contornar a situação precária da ausência de livros didáticos, oportunizando um meio alternativo 
de pesquisa. Nesta estratégia o professor figurou como um mediador, instigando os alunos a pensarem e refletirem sobre 
seus achados nos livros. A socialização das pesquisas fez surgir diversas dúvidas, muitas delas respondidas pelos próprios 
alunos, como as questões de dimorfismo sexual, corte e acasalamento, que chamaram a atenção daqueles que leram sobre 
o assunto.

Ao término da atividade o professor questionou oralmente os alunos sobre suas opiniões a respeito da prática. A 
perspectiva foi divergente: alguns gostaram por entrarem em contato com diversos livros e terem liberdade de selecionar 
o conteúdo a ser registrado no caderno. Outros relataram preferir estratégias tradicionais de ensino e aprendizagem, 
como abrir o livro e copiar de um parágrafo ao outro a partir do conteúdo selecionado pelo professor, demonstrando 
insegurança e maior dependência.

A atividade desenvolvida, que inicialmente seria apenas uma tarefa escolar, foi reaplicada por diversas vezes no 
decorrer do ano de 2016, incentivando a busca autônoma pelo conhecimento e a capacidade de selecionar informações 
relevantes. Julgou-se a prática positiva, pois oportunizou diálogo e troca de informações entre os envolvidos a partir de 
distintas fontes bibliográficas, o que enriqueceu o vocabulário e a compreensão do conteúdo.

Palavras-chave: Livro didático. Metodologia ativa. Pesquisa. Autonomia. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DA PRODUÇÃO E APLICAÇÃO 
DA OFICINA “FILOSOFIA DA LINGUAGEM: FAZENDO 

FEITIÇARIA”

Jonathan Dalla Vechia Bugs1

Este relato de experiência versa sobre o processo de construção e aplicação da Oficina Filosofia da Linguagem: 
Fazendo feitiçaria, elaborada por quatro Bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
da Licenciatura em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entre abril e setembro de 2016.

O PIBID-Filosofia tornou-se um espaço indispensável na formação docente, como espaço de contato entre a 
universidade e a escola, dá aos Bolsistas de Iniciação à Docência (BID) condições de ao aprender os conteúdos específicos 
nas aulas da universidade direcioná-los - conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 2000 e as Orientações 
Curriculares Nacionais (OCN) de 2006 para o ensino de Filosofia que estabeleceram o propósito da disciplina - para 
a prática do ensino de Filosofia no ensino médio, criando sua identidade de professor e sua perspectiva de ensino – sua 
Filosofia de ensino.

Para tanto, o grupo PIBID-Filosofia/UFSM desenvolve seus trabalhos em três momentos: (1) na construção, 
que geralmente se realiza em pequenos grupos e qualificação, no grande grupo, das oficinas (na universidade) junto ao 
professor coordenador e supervisores, (2) em seguida, os BID vão à escola realizar a Oficina, aqui cada escola determina 
sua metodologia de aplicação, geralmente os BID vão à sala de aula sozinhos ou em duplas, (3) posteriormente, retornam 
ao grande grupo para avaliação do contraste entre o plano e a prática. É esse movimento – referente a Oficina mencionada 
- que pretendo descrever e comentar neste relato. 

Este trabalho contou com dois grandes objetivos: (1) produzir em grupos de quatro BID um plano de Oficina, (2) 
em seguida, aplicar o plano em aulas nas turmas de ensino médio das escolas vinculadas ao programa. A produção em 
grupo objetiva nos possibilitar a mínima compreensão das benesses e dificuldades que o trabalho - interdisciplinar ou da 
elaboração das provas do Seminário Integrado, por exemplo - entre professores na rede pública apresenta. Já a aplicação 
da Oficina tem como objetivo desenvolver, além da capacidade de estar em sala de aula como professor, certa habilidade 
de avaliação do sucesso parcial ou total de um plano de aula – no caso, do plano da Oficina em questão.

Tendo como base teórica as obras Introdução à lógica de Irving M. Copi e Quando dizer é fazer: Palavras e ação de John 
Austin, fixamos como Objetivo Geral (OG) do plano da Oficina Filosofia da Linguagem: Fazendo Feitiçaria, investir no 
processo de ensino e aprendizagem dos usos e funções da linguagem, bem como desenvolver certa capacidade/habilidade 
de identificar no uso ordinário da linguagem suas diferentes funções. Isto, para que o aluno tenha maior autonomia 
de compreensão dos discursos que circulam em seu cotidiano, tendo condições de se posicionar com maior segurança 
e razoabilidade. A fim de corresponder ao OG, dividimos a Oficina em três momentos com objetivos específicos. No 
primeiro momento: tornar claro os aspectos da linguagem - comunicação e pensamento; bem como os diferentes tipos 
de linguagem - oral, escrita, gestual, etc. No segundo momento: tornar claro os usos\funções da linguagem – Informativa, 
Expressiva, Diretiva, bem como o uso misto dessas funções de linguagem. No terceiro momento: tornar claro o quarto 
uso da linguagem - o uso performativo.

A construção do plano da Oficina exigiu dois meses de seguidos encontros, neles delimitamos o tema, definimos os 
objetivos, recursos didáticos e uma metodologia. O desenvolvimento da atividade teve como pano de fundo a concepção 
de Filosofia como um movimento de criação conceitual que se incomoda com os problemas e se desloca no pensamento 
a fim de resolvê-los. Ensinar Filosofia significa ensinar aos alunos esse mesmo movimento. Isto é, “[...] cada aluno e todos 
os alunos precisam fazer a experiência de lidar com a filosofia. É por isso que essa aula deve ser como um laboratório, 
lugar de experimentação, ou como disse antes, uma oficina, lugar de atividade prática.” (GALLO, S. 2010, p. 93). Assim 
como o aprendiz de sapateiro aprende a fazer sapatos, o aluno aprenderá com o professor, e os textos filosóficos, mais do 
que assimilar conceitos, a recriá-los. 

1 Universidade Federal de Santa Maria, Filosofia – Licenciatura Plena, jonathandbugs@hotmail.com
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Da aplicação da Oficina, trabalhei com o bolsista Guilherme Morais Corrêa nas seis turmas da escola, primeiro 
nas três séries do ensino médio do matutino, depois nas três séries do noturno. No dia 15/08 passamos no 1º A e 3º A. 
No dia 22/08 retornamos à escola para trabalhar a Oficina de linguagem com o 2º A, aqui, Guilherme fez sua primeira 
intervenção dirigindo um momento da atividade. Seguimos o plano da oficina respeitando os momentos e as ferramentas 
didáticas. No dia 24/8 retornamos à escola para trabalhar a Oficina com o 3º B, 1º B e no dia 12/09, com o 2º B - turmas 
do noturno. 

Os trabalhos seguiram o mesmo padrão de desenvolvimento nas seis turmas mencionadas: dividimos a Oficina 
em três momentos, cada momento apresentando uma problematização seguida da tentativa de resolução, que seria algo 
próximo a investigação e conceituação em termos de Silvio Gallo, lançando mão de algo parecido com a maiêutica 
socrática: - um movimento de perguntas e respostas partindo das problemáticas apresentadas; contamos também com 
o auxílio de fragmentos de textos. 

No primeiro momento, propomos um jogo (O Jogo do Nada) com o objetivo de que o aluno perceba o lugar que 
a linguagem ocupa na construção do que entendemos por Ser Humano. A turma foi dividida em grupos. Em seguida 
entregamos a cada grupo uma frase, correspondente a uma, ou mais, das funções de linguagem a serem apreendidas. Ao 
entregar a frase anunciamos o problema disfarçado de desafio e objetivo do jogo: Vocês devem comunicar aos outros grupos 
o conteúdo da frase sem usar linguagem! Aqui o grande desafio foi implica-los na atividade, fazer com que se interessassem 
pela resolução do problema – afinal, não há comunicação sem linguagem.

No segundo momento, retomamos uma das frases do Jogo do Nada a fim de problematizar, investigar e conceituar 
os três usos tradicionais da linguagem: informativo, expressivo e diretivo. Para isso escrevemos a frase “Estou com fome” 
no quadro e perguntamos o que o sujeito que profere a frase quer comunicar. A resposta vinda dos alunos foi óbvia: 
informar que está com fome. Então complicamos a questão propondo situações em que a frase não cumpre a função 
de informar um estado do corpo. Com isso apresentamos o problema: o mesmo enunciado pode ter diferentes funções, 
como saber a que função o enunciado serve? Então partimos para a investigação, com o auxílio de fragmentos de texto, e 
seguida conceituação das definições de usos de linguagem.

No terceiro momento trabalhamos o uso performativo da linguagem. Perguntamos à classe se seria possível fazer 
algo apenas falando. A pergunta serviu para instigá-los a pensar sobre a possibilidade de “feitiçaria” com a linguagem. 
Partindo das respostas deles e suas justificações, seguimos para a investigação e conceituação fazendo uso de fragmento 
de texto. Ao final, oferecemos exemplos de usos performativos da linguagem, como: “Eu juro solenemente que não vou 
fazer nada de bom.” - Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O final do terceiro momento, na maioria das vezes, foi 
apressado pelo término da aula, sem, no entanto, prejudicar a atividade. 

Dos resultados alcançados, a produção em grupo do plano da Oficina nos possibilitou a troca de experiências e 
conhecimentos teóricos e práticos entre BID e a partir disso planejar a atividade prevendo algumas situações corriqueiras 
em sala de aula tendo em vistas o perfil dos alunos com quem trabalharíamos, culminando na construção de um excelente 
plano de Oficina. No entanto, a maior dificuldade nesta etapa foi a compatibilidade de horários entre os quatro BID 
responsáveis pela Oficina em questão. Dificuldade esta que, imagino, reflete a realidade da escola no que concerne a 
atividades interdisciplinares, conjugadas. O trabalho em grupo é um grande desafio, mas tem potencial de gerar grandes 
resultados, como foi o caso desta Oficina.

A aplicação da aplicação da Oficina obteve sucesso. Transcorreu tal qual o planejado e os objetivos foram cumpridos. 
A forma pela qual avalio isto foi pelos feedbacks advindo dos alunos na interação com a oficina. O Jogo do Nada (mais 
do que o jogo em si, a ideia por trás dele: servir como ponde do não Filosófico para o Filosófico instigando os alunos a 
atravessá-la), creio eu, foi, em grande parte, responsável pelo interesse e envolvimento dos alunos na Oficina. 

Palavras-chave: PIBID. Oficina. Ensino de Filosofia.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO “MINHA PEQUENA 
RODA DE LEITURA”

Dara Ribeiro Ramos1

Ricardo Reis Dos Santos Nastácio2

Diego Buffolo Portinho3

A presente pesquisa vem relatar sobre a experiência proporcionada pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID/CAPES, em parceria com o Centro Universitário São Camilo-ES, por meio do Projeto 
“Minha Pequena Roda de Leitura”, aplicado aos alunos do Ensino Fundamental I, de uma escola pública do município 
de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

O referido projeto teve como objetivo principal tratar sobre a necessidade da escola, de forma intencional e 
sistematizada, em desenvolver as habilidades necessárias ao letramento dos alunos, por meio de eventos e práticas escolares 
voltadas para essa finalidade, como salienta Soares (2003). O projeto se desenvolveu na intenção de proporcionar aos 
alunos atividades lúdicas e inovadoras que possibilitem o contato dos mesmos com um acervo literário diversificado. A 
ideia inicial foi de se trabalhar a leitura como ponto de partida para a construção do pensamento lógico, explorando a 
capacidade do aluno em construir suas relações diante do mundo, descobrindo novos rumos por meio da leitura. 

O que se verifica atualmente é que há uma falta de conscientização das pessoas em dar importância para a leitura 
e adquirir esse hábito tão necessário, esquecem também do valor que a prática da leitura exerce na vida do indivíduo, 
pois como afirma Silva (2003, p. 24) “nunca é demais lembrar que a prática da leitura é um princípio de cidadania, ou 
seja, leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar sabendo quais são as suas obrigações e também pode 
defender os seus direitos”. E esse ponto é um do qual a escola deve focar, promovendo práticas aplicadas que ultrapassem 
o processo mecânico de simplesmente ler.

Nesse sentido, o Projeto “Minha Pequena Roda de Leitura”, aplicado aos alunos do Ensino Fundamental I, de 
uma escola pública do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, surgiu com a ideia de se trabalhar a leitura por meio 
de um trabalho com as diversidades culturais, sendo esse aplicado de forma dinâmica e interativa, para que os alunos 
pudessem conhecer novas expressões culturais, novas formas de representações. O que reforça a ideia de Lajolo (1995) 
quando menciona que “como fonte de prazer e de sabedoria, a leitura não esgota seu poder de sedução nos estreitos 
limites da escola”.

No decorrer da aplicação do referido projeto pode-se observar que a maior dificuldade dos alunos da escola 
pesquisada estava na leitura, tornando necessária a aplicação de assessoramento, atividades e conteúdos mais reforçados, 
firmando-se discussões e rodas de conversas sobre diversificados livros e assim traçando uma linha de reflexões e 
questionamentos sobre os temas tratados nas literaturas trabalhadas.

Freire (1981) afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, dessa forma, em diálogo com os alunos 
foi possível absorver que eles necessitavam que se fosse trabalhado primeiramente o conhecimento de mundo que eles 
já detinham. Sendo possível com isso estabelecer maior contato com a realidade dos alunos, que de alguma forma 
conseguiram se concentrar, principalmente por se tratar de leitura e escrita no cotidiano.

O que se pode observar é que no contexto pesquisado, muitos dos alunos ainda não codificavam e decodificavam e 
nem mesmo interpretavam textos, por isso o Projeto optou por priorizar o trabalho de leitura em suas diversas manifestações, 
contextos e pontos de vistas, ou seja, a roda de leitura foi além da exposição oral de livros, ocorrendo a contação de 
história de forma discursiva e reflexiva, incitando o aluno a se tornar protagonista do seu fazer e proporcionando aulas 
que se diferem do habitual, promovendo a produção coletiva no espaço.

1 Centro Universitário São Camilo, Pedagogia, dararamos862@gmail.com.
2 Centro Universitário São Camilo, Pedagogia, ricardo2014reis@hotmail.com.
3 Especialista, Centro Universitário São Camilo, diegoportinho@saocamilo-es.br.
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Nesse trabalho faz-se importante destacar ainda o apoio dado ao PIBID pela escola, o que permitiu com que 
os bolsistas trabalhassem com e não para o professor regente de Língua Portuguesa, fazendo assim um trabalho em 
conjunto, permitindo a aplicação de um projeto contextualizado, desenvolvendo o estudo e o interesse dos alunos para a 
leitura, contribuindo efetivamente na a alfabetização e letramento.

Além de desenvolvimento dos alunos pode-se notar também a familiaridade deles com a literatura, o que antes era 
tortuoso virou prazeroso e questionador. Ao mesmo tempo, o projeto também proporcionou aos professores o trabalho 
com a leitura em atividades extra fora de aula, pois os professores iam solicitando que os alunos levassem livros para casa 
e compartilhassem suas leituras em plenária na sala de aula no dia seguinte.

Com a aplicação do projeto foi possível verificar os benefícios do estímulo à leitura para os alunos, pois o trabalho 
com as práticas de leituras envolveu o teatro, música, pintura, desenhos, proporcionando com isso um aprendizado 
prazeroso e diversificado para os alunos. Além disso, pode-se verificar ainda que o PIBID muito ajuda na promoção do 
bolsista de iniciação à docência para uma visão global da prática enquanto docente, permitindo-o fazer a perfeita conexão 
entre teoria e prática.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. PIBID.
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O USO DE MÚSICA COMO RESCURSO DIDÁTICO NAS 
AULAS DE LÍNGUA ESPANHOLA

Poliana Rode1

Flávia Zanatta2

A música faz parte da vida das pessoas em qualquer parte do mundo, e por isso é uma forma de aproximar 
os aprendizes de uma língua estrangeira de outros contextos culturais, ao mesmo tempo em que aprendem aspectos 
linguísticos do novo idioma. É consenso entre aqueles que trabalham com ensino/aprendizagem de LE que as canções 
se configuram em si mesmas como meios autênticos de informação linguística e que permitem a exploração em aula de 
distintos níveis gramaticais, desde o fônico até o sintático e o léxico-semântico, sem esquecer o textual, que deveria ser o 
ponto inicial para o estudo da língua. De acordo com Castro Yagüe (2003, p. 2), 

una canción es un texto auténtico y por lo tanto se puede convertir en un instrumento didáctico para la 
observación y enseñanza de contenidos comunicativos, lingüísticos y culturales, así como para la práctica de 
destrezas lingüísticas. Es decir, las canciones nos sirven para enseñar usos y funciones de la lengua, contenidos 
culturales, gramática y vocabulario, práctica de la comprensión auditiva y lectora, práctica de la pronunciación, 
entonación y acento, práctica de la expresión escrita, etc.

Não há dúvidas de que os contextos de uso linguístico mais ricos são os materiais autênticos, definidos por 
Montalbán (2007, p. 2) como “cualquier texto producido sin una explícita intención didáctica”. Esses materiais permitem 
o desenvolvimento das quatro habilidades no processo de aprendizagem de um língua estrangeira (ler, escrever, ouvir e 
falar) e são de fácil adaptação ao nível dos estudantes.

As canções, quando não criadas com propósito didático, se configuram como material autêntico e, portanto, são 
uma excelente opção para trabalhar em sala de aula. A partir delas, o professor pode estimular nos alunos a oralidade, a 
leitura, a escrita e a audição de uma maneira mais dinâmica, o que pode auxiliar no processo de aprendizagem da língua 
estrangeira.

Partindo deste ponto, sabemos que ao trabalhar com jovens, é sempre um desafio despertar seu interesse e se 
aproximar de seus gostos. Em se tratando de música, geralmente adolescentes têm preferências bem definidas, e cabe ao 
professor ter objetivos claros em relação à aprendizagem da língua estrangeira quando quiser fazer uso de canções nas 
aulas.

Neste trabalho, apresentaremos uma experiência com uso de música nas aulas de língua espanhola em uma escola 
do interior do Vale do Taquari, desenvolvida no âmbito do Subprojeto Letras Espanhol do PIBID. O objetivo do 
planejamento elaborado foi buscar expandir os conhecimentos culturais dos alunos sobre a América Latina, além de 
propiciar a aprendizagem de aspectos linguísticos de uma forma mais contextualizada e, portanto, significativa. Nesse 
sentido, a escolha da música Latinoamérica, da banda porto-riquenha Calle 13, não foi aleatória.

Partimos de um trabalho que vinha sendo desenvolvido por três bolsistas sobre o estudo da cultura de seus países 
de origem, Argentina e Colômbia. Anteriormente, elas haviam feito apresentações contando um pouco sobre a cultura, as 
semelhanças e as diferenças de seus países em comparação com o Brasil. Como esses momentos de troca com os alunos 
foram bem aceitos e muito produtivos, decidimos dar continuidade ao trabalho utilizando música, promovendo uma 
espécie de fechamento do projeto.

A proposta foi desenvolvida com os alunos do 2º ano do Ensino Médio. Elaboramos um plano de aula baseado 
na música Latinoamérica que permitisse reforçar destrezas como escutar, falar e escrever, ademais de promover uma 
ampliação dos conhecimentos culturais dos alunos sobre a América Latina, de modo que tivessem outras visões sobre os 
países latinos, já que a letra da música é um bloco intertextual que mostra diversas realidades e fatos históricos.

1 Centro Universitário UNIVATES, Letras, Capes, polyanabbg@gmail.com
2 Mestre em Estudos da Linguagem, Centro Universitário UNIVATES, flavia.zanatta@univates.br
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A proposta de trabalho consistiu em atividades de audição, compreensão e interpretação de texto. Primeiro, a 
música foi posta para tocar e os alunos tinham que completar a canção; depois, deviam selecionar as palavras que não 
conheciam e pesquisar seu significado, a fim de escolher o verso da música que lhes causou mais impacto. Outra atividade, 
de cunho mais cultural, levou os alunos a, de acordo com o contexto, explicarem a que se referiam determinadas expressões 
como “Soy la fotografía de un desaparecido” e “El amor en los tiempos del cólera, mi hermano”. Por fim, foi proposta a 
escrita de um pequeno texto em que os alunos deveriam apresentar sua opinião sobre a música. 

Todas as atividades foram realizadas em sala de aula, com a turma dividida em pequenos grupos. Os alunos 
participaram ativamente de todas as atividades propostas e demonstraram terem gostado bastante do projeto. Acreditamos 
que esse engajamento ocorreu porque o trabalho com a música possibilitou a criação de uma atmosfera mais descontraída 
e prazerosa, que instigou a curiosidade dos estudantes em compreender o que dizia a letra da música trabalhada e 
incentivou suas contribuições nas discussões empreendidas. Como resultado, os alunos ampliaram seus conhecimentos 
sobre questões culturais, históricas e sociais da América Latina, o que nos leva a considerar que nossos objetivos ao 
desenvolvermos um plano de aula baseado na canção Latinoamérica foram integralmente alcançados. 

Palavras-chave: Língua espanhola. Música como recurso didático. Material autêntico.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PIBID/PEDAGOGIA: 
FAMÍLIA/IDENTIDADE

Gabriela Bianchin Mallmann1

Jilvane Schimitd Göhl2

Danise Vivian3

Através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID vinculado ao Centro Universitário 
UNIVATES, as bolsistas do subprojeto Pedagogia 1, iniciaram as suas práticas pedagógicas em uma turma do 2º ano do 
Ensino Fundamental de uma escola da rede estadual, localizada na região do Vale do Taquari-RS, durante o ano de 2016. 
As práticas desenvolvidas visavam contribuir com a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes 
e determinadas no Regulamento do PIBID, Portaria no. 096-13, aprovada no dia 18 de julho de 2013, buscando dar 
qualidade às ações acadêmicas dos futuros licenciandos. Segundo esta Portaria, 

Art. 2º O Pibid é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de 
docentes em nível superior e para a melhoria da qualidade da educação básica pública brasileira (BRASIL, 
2013, p.2).

Com a turma de atuação definida e já conhecida a partir de outras práticas, percebeu-se que as crianças gostavam de 
escrever, de ler e de contar o que haviam realizado. Todavia, constatou-se que estas crianças possuíam pouco conhecimento 
sobre a gramática, pois estavam ainda em processo de alfabetização. 

Em conversa com a professora titular desta turma, foi sugerido que se trabalhasse sobre o tema da família/
identidade com o objetivo de proporcionar momentos de reflexão acerca das diferenças familiares, no que envolve os 
aspectos da moradia, da quantidade de pessoas que habitam o mesmo espaço, refletindo, assim, que nem todos possuem 
uma família igual e perfeita aos “olhos” da sociedade. O estudo relativo à temática da identidade estendeu-se ao objetivo 
de compreender e conhecer os diferentes sobrenomes existentes na sala de aula, sua origem, o porquê e a importância 
de se ter um nome e um sobrenome, além da exploração e conhecimento dos documentos de identidade: carteira de 
identidade e certidão de nascimento. 

Desta forma, com a promoção deste trabalho estaria se aproximando o que as crianças gostam, como ler, contar 
e escrever, com o que a professora sugeriu (família e identidade). Assim, surgiu a seguinte problemática referente à 
construção da sequência didática sobre o tema indicado pela professora: “Como explorar diferentes gêneros textuais a 
partir da temática da identidade com crianças do 2º ano do Ensino Fundamental?”.

De acordo com Marcuschi (2002, p.19): “[...] gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados 
à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades 
comunicativas do dia-a-dia”. Os gêneros textuais estão nos acompanhando quando estamos em casa, na rua, no trabalho, 
através de e-mail’s, mensagens de texto (SMS), redes sociais, escritas de artigos e resumos durante todo o tempo de 
comunicação, o que promove escritas pessoais e sociais com determinadas características aproximadas. 

Uma das primeiras oportunidades de escrita dos alunos ocorreu após a hora da leitura, em que as pibidianas contaram 
a história “Rosita Maria Antônia Martins da Silva”, de Ana Terra. Essa prática incentivou os alunos a representarem a 

1 Acadêmica do Curso de Pedagogia de um Centro Universitário do interior do Rio Grande do Sul e integrante do PIBID subprojeto 
Pedagogia desta mesma instituição, fomentada pela CAPES. Contato: gabriela.mallmann@universo.univates.br 

2 Pedagoga com Habilitação em Orientação Educacional pela Universidade Luterana do Brasil/ULBRA. Supervisora do PIBID 
subprojeto Pedagogia, fomentada pela CAPES de um Centro Universitário do interior do Rio Grande do Sul e Professora da Rede 
Pública Estadual de Lajeado/RS. Contato: jilgohl@gmail.com 

3 Pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Professora de um Centro 
Universitário do interior do Rio Grande do Sul e Coordenadora do PIBID subprojeto Pedagogia desta mesma instituição, 
fomentada pela CAPES. Contato: dvivian@univates.br 
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sua família, a partir do desenho e da escrita do seu próprio sobrenome, por exemplo, “Família Silva”, “Família Costa”. 
Contudo destaca-se o jogo construído pelas bolsistas, o bingo dos nomes, que teve como objetivo reconhecer as letras 
do seu próprio nome, marcando-as quando sorteadas. Estas são importantes estratégias pedagógicas que envolvem a 
temática da identidade associadas à exploração da alfabetização e do letramento, campos presentes e necessários a esta 
etapa de formação. Estas atividades também visam a percepção do indivíduo dentro da sociedade, sendo um sujeito que 
tem nome e sobrenome e que compreende essa necessidade desta escrita, assim como descreve o Pacto Nacional pela 
alfabetização na idade certa (PNAIC):

Reconhecemos que a imersão dos alunos nas práticas de linguagem contribui para a sua apropriação, porém, 
acreditamos que é preciso ir além das vivências. É necessário um trabalho progressivo e aprofundado com os 
gêneros textuais orais e escritos, envolvendo situações em que essa exploração faça sentido (PNAIC, 2012, p. 6-7).

Para que as práticas pudessem se aproximar mais do cotidiano dessa atual geração, na qual se percebe estar mais 
conectada e mais interessada no mundo digital, propôs-se em um dos momentos na escola atividades realizadas no 
laboratório de informática com o intuito de utilizar os computadores da escola. Nesta prática, solicitou-se aos alunos a 
criação de um desenho virtual de sua família. Destaca-se a importância da utilização do computador como uma atividade 
de auxílio diferente a que os alunos estão acostumados o que lhe proporciona uma maior interação com a tecnologia. 

Para Marcuschi:

Hoje, em plena fase de denominada cultura eletrônica, com o telefone, o gravador, o rádio, a TV e, particularmente 
o computador pessoal e sua aplicação mais notável, a internet, presenciamos explosão de novos gêneros e novas 
formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita (MARCUSCHI, 2002, p. 19).

Alguns momentos foram trabalhados oralmente com as crianças, como em rodas de conversas, em que se questionou: 
Como era nosso lar? Quem morava conosco? Todas as nossas famílias são iguais? No decorrer dessas atividades, percebeu-
se que as crianças tinham curiosidades quanto ao fato de alguns de seus colegas morarem com os avós, ou sobre outros 
que não conheciam o próprio pai. Esta conversa coletiva tornou-se uma importante forma para que os alunos pudessem 
se conhecer melhor, compreendendo a realidade das suas vidas fora das propriedades da escola. 

Como forma de compreender melhor a formação de cada família, as bolsistas solicitaram aos alunos uma atividade 
para ser desenvolvida em casa, em um final de semana com a família. O objetivo era discutir e descobrir quem faz parte 
desta família e como ela começou. Para isso, foi necessário uma explicação sobre a árvore genealógica e também uma 
pesquisa realizada pelos próprios alunos, sobre a origem de cada sobrenome. As pibidianas envolvidas, também realizaram 
uma pesquisa dos sobrenomes de cada criança para que pudessem chegar preparadas para o dia dessa atividade, caso 
surgisse alguma dúvida.

A pesquisa dos alunos aconteceu de forma livre, todavia para eles foi entregue uma folha contendo um desenho 
da árvore genealógica, na qual puderam preencher com o nome de seus familiares. Foi-se explicando para cada um o que 
seria importante descobrir sobre os integrantes de sua família, descrevendo de sua maneira e que seria apresentado na 
prática seguinte. 

Para Marcuschi (2002):

Tendo em vista que todos os textos se manifestam sempre num ou noutro gênero textual, um maior 
conhecimento do funcionamento dos gêneros textuais é importante tanto para a produção como para a 
compreensão. Em certo sentido, é esta ideia básica que se acha no centro dos PCN (Parâmetros Curriculares 
Nacionais), quando sugerem que o trabalho com o texto deve ser feito na base dos gêneros, sejam eles orais ou 
escritos (MARCUSCHI, 2002, p. 32).

Durante os planejamentos, tentou-se pensar em outras maneiras de inserir os gêneros textuais às práticas elaborados 
para os estudantes. Desta forma, foi decidido elaborar um documento de identidade, sendo esta uma réplica exata de 
um documento legal. Explicou-se aos alunos que este documento é importante para o reconhecimento da sociedade, 
enfatizando que cada um é diferente, por isso que, para completar os dados deste documento, cada um escreve de 
uma maneira e possuem números de identificação. Também conversou-se sobre a certidão de nascimento, questionando 
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aos alunos qual a sua utilidade, o que continha neste documento, ressaltando sua importância. Nesta prática teve-se a 
participação dos alunos muito ativa, demonstrando curiosidade e interesse em construir o documento de identidade. 
Destacou-se neste momento, o por quê os alunos tiveram que se desenhar e registrar seu polegar no carimbo/almofada 
com tinta para recolher digitais. 

Após todas as práticas propostas na sequência didática elaborada fez-se uma avaliação do aprendizado dos alunos 
e percebeu-se que tiveram um avanço significativo em suas escritas, leituras e interpretações. O aprendizado da turma 
com a participação do PIBID foi favorecido pelo fato de que as bolsistas eram esperadas com muito entusiasmo pelos 
alunos. Além disso, cada prática diferenciada necessitava mais atenção e empenho dos alunos participantes, tendo em 
vista também, que, por se tratar de um grupo de bolsistas, havia mais responsáveis nas práticas para dar atenção aos que 
precisavam de auxílio com mais frequência.

Contudo, conclui-se que o aprendizado dos alunos que puderam participar dessas práticas desenvolvidas pelas 
bolsistas do PIBID, ocorreu de forma mais interativa, com uma dimensão mais ampla. Afinal, estes alunos, puderam, 
além do conhecimento da sua própria identidade, compreender um pouco sobre si e incentivar a participação da família 
nas atividades escolarizadas.

Com o propósito de aumentar a compreensão de gêneros textuais, percebemos que os alunos tiveram um 
conhecimento mais abrangente e diversificado por desenvolvermos práticas diferentes das que eles estão acostumados na 
sala de aula. Os gêneros textuais são muitos, o que nos fez planejar diferentes maneiras de apresentá-los aos alunos sem 
ser de maneira monótona, do mesmo jeito. Diversificando e envolvendo novas práticas os alunos aprendem mais e se 
interessaram em conhecer os próximos gêneros a serem estudados.

Palavras-chave: Gênero textual. Identidade. Alfabetização. PIBID.
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BASQUETEBOL E TREINAMENTO FUNCIONAL PARA 
ESCOLARES DA REDE PÚBLICA

Bruna Solange Rauber1

Fernanda Maria Bratti Volken2

Mara Lucia Schneider Klein3

Alessandra Brod4

O presente trabalho foi realizado pelas bolsistas do PIBID/UNIVATES, integrantes do subprojeto Educação 
Física numa escola do município de Lajeado. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. As 
temáticas escolhidas para o segundo semestre de 2016 foram Basquetebol e Treinamento Funcional (T.F.).

As escolhas foram feitas através de observações e de conversas, nas quais se constatou a carência de conteúdos 
conceituais e procedimentais sobre o Basquete e o Treinamento funcional (T.F.). Salienta-se que este último foi inédito 
para o grupo escolar. Como objetivo do Basquetebol, destacamos a ampliação dos conhecimentos da história e das regras, 
além do aprimoramento de habilidades específicas através de processos pedagógicos para o manejo de bola, drible, passe 
e jogo propriamente dito. Já no Treinamento Funcional, o objetivo foi ampliar os conhecimentos fisiológicos e as relações 
aeróbias e anaeróbias através da promoção da disponibilidade corporal.

A educação física é componente curricular escolar, fazendo parte da formação integral do aluno. De acordo com 
Falcão (2003), é muito importante que o profissional, na figura de professor, saiba escolher a melhor metodologia a ser 
utilizada visando à construção do conhecimento de forma prazerosa e lúdica. 

Exercitar-se regularmente e de forma correta traz benefícios físicos, psicológicos e espirituais; colaborando com 
o aumento da saúde e da qualidade de vida de seus praticantes, independente da faixa etária. Em âmbito escolar, a 
Educação Física possui grande relevância no desenvolvimento de atividades motoras e na promoção de atividades físicas 
(GONÇALVES; VILARTA, 2004).

Nesse contexto, Andrade e Santana (2013) destacam que a iniciação de esportes, incluindo o basquetebol, deve 
ser apresentada aos alunos de forma lúdica para que possibilite o desenvolvimento das habilidades de forma espontânea. 
Dessa forma, ao realizar os movimentos e fundamentos, os alunos estarão aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo, 
sentindo-se motivados e, consequentemente, facilitando o desenvolvimento das habilidades motoras. 

De acordo com Graber e Woods (2014), é necessário que sejam estruturadas aulas que visem ao condicionamento 
físico, o aumento de força e de resistência dos escolares. Segundo as autoras, até mesmo um aumento mínimo na força 
resultará em maior facilidade e prazer durante as atividades cotidianas e menor cansaço. Ainda destacam que, ao trabalhar 
o condicionamento físico de forma divertida e lúdica, estamos oportunizando aos alunos desenvolver hábitos saudáveis.

Reis Filho e colaboradores (2008) e Foureaux e colaboradores (2006) explicam que os exercícios anaeróbios, 
quando realizados com maior intensidade, geram força através da utilização de ácidos graxos livres, o que provoca maior 
estresse metabólico e aumenta a taxa metabólica pós-exercício; tornando o tecido muscular mais ativo, estimulando a 
função celular e a respiração mitocondrial.

Graber e Woods (2014) acrescentam que se na escola as crianças adquirem habilidades motoras e adquirem 
certo condicionamento físico, elas se sentirão motivadas a participarem de atividades físicas fora da escola. O papel da 
Educação Física escolar deveria ser focalizar formar indivíduos que adotem um estilo de vida ativo.

As aulas transcorreram nos meses de agosto a novembro com as turmas do 8º ano e a turma do 9º ano; sendo 
trabalhado o Treinamento Funcional com os alunos da 81 (um período semanal) e o Basquetebol com os alunos da 92 

1 UNIVATES, Bolsista Educação Física, CAPES, brunasrauber@hotmail.com
2 UNIVATES, Bolsista Educação Física, CAPES, volken.fernanda@gmail.com
3 UNIVATES, Educação Física, CAPES, maralsklein@hotmail.com
4 UNIVATES, Educação Física, CAPES, alessandra@univates.br
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e da 83 (ambas com dois períodos semanais). No total foram realizadas 11 intervenções no semestre; sendo 7 com o 
desporto e 4 com o T.F.

Assim sendo, no decorrer das aulas percebeu-se que houve grande aderência por parte dos alunos a esta prática, sobre 
a qual os escolares se mostraram curiosos e interessados em saber mais a respeito do conteúdo, fazendo questionamentos 
e ligando a mesma às academias de ginásticas que frequentam. Observou-se que a maioria dos alunos teve facilidade na 
realização das atividades propostas sobre o treinamento funcional, no que diz respeito ao desempenho motor, bem como 
grande envolvimento nas atividades recomendadas. As atividades foram propostas em forma de circuitos com diversas 
estações e aula de step (ginástica de academia), ambas as atividades acompanhadas de música. 

Em relação ao basquetebol, constatou-se que os alunos tinham um conhecimento prévio sobre a prática, no entanto, 
as técnicas não haviam sido ampliadas. Trouxemos atividades de aprimoramento envolvendo os fundamentos de manejo 
do corpo e da bola, recepção, giro, finta, passe, drible, rebote e arremesso, além de jogos propriamente ditos, procurando 
promover a diversão ao realizar as práticas.

Para Fletcher e Kunst (2003), a diversão é considerada um motivador fundamental para participar de atividades 
físicas. Por esta razão, os autores defendem a importância do desenvolvimento de habilidades tanto físicas como sociais 
no ambiente escolar. Os autores apontam que alunos com habilidades limitadas, falta de autoconfiança e hesitação em 
correr risco são fatores desmotivacionais tanto na escola como para adotarem um estilo de vida ativo.

Os alunos responderam de forma positiva às práticas propostas nas aulas, participando de forma ativa das mesmas 
e demonstrando esforço em executar de forma correta os gestos motores necessários para a modalidade. O conteúdo 
foi abordado através de atividades lúdicas, que gerassem confiança ao aluno ao realizar as tarefas, sem temer erros e 
julgamentos por parte de colegas e professoras. Além disto, constatou-se que houve evolução no desempenho motor 
e aumento da autoconfiança dos alunos em si mesmos a partir das atividades propostas na prática do basquetebol no 
decorrer do semestre.

Avaliamos nossas aulas de forma positiva, pois obtivemos um retorno importante dos alunos, que mostraram 
interesse nas aulas e foram muito participativos em ambos os temas abordados. Foi possível ter a percepção da importância 
de buscar mais informações, curiosidades para levar às nossas aulas a fim de deixar o conteúdo esclarecido para os alunos. 
Desta forma, podemos destacar o valor de uma aula bem planejada previamente, pensando no interesse e motivação dos 
alunos para participar das aulas. 

Palavras-chave: Basquetebol Escolar. Treinamento Funcional. Treinamento Aeróbio. Treinamento Anaeróbio. 
Educação Física Escolar.
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VOLEIBOL E FORMAÇÃO PESSOAL: PROPOSTAS 
PEDAGÓGICAS COMO INTERAÇÃO PARA 

ADOLESCENTES

Bruna Solange Rauber1

Fernanda Maria Bratti Volken2

Mara Lucia Schneider Klein3

Alessandra Brod4

Resumo
O presente trabalho foi realizado pelas bolsistas do PIBID/UNIVATES, integrantes do subprojeto Educação 

Física numa escola do município de Lajeado. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. As 
temáticas desenvolvidas foram o voleibol e a formação pessoal.

Os conteúdos foram escolhidos através de observações realizadas durante as aulas, as quais nos direcionaram ao 
objetivo de melhorar o convívio entre os alunos, alunos e professores, além de aprimorar a prática esportiva. Sendo assim, 
destacamos a estimulação das relações interpessoais entre os alunos e professores como objetivo específico da formação 
pessoal e, do voleibol, o aprimoramento da prática através de processos pedagógicos das habilidades específicas.

As aulas transcorreram nos meses de abril a junho, e as intervenções foram realizadas com a turma do 9º ano, tendo 
dois períodos de aula com 24 alunos. No voleibol foram realizados 4 planos de aula, buscando atividades de toque, de 
manchete, de saque e o jogo propriamente dito. Já na formação pessoal foram 4 planos de aula com atividades de contato 
corporal, de reflexão a partir de textos, de diálogo, de improvisação, entre outros.

Sabe-se que é na escola que se estabelece as relações com o esporte. O voleibol é uma modalidade que é trabalhada 
em grupo, estimulando os alunos a praticá-lo. No artigo 217 da Constituição Federal de 1988, o esporte aparece como 
prioridade educacional. De acordo com Daiuto (1991), o esporte é uma necessidade individual e social que evidencia as 
atividades humanas e é capaz de preservar a integridade física e moral do homem. Para Pizzolato (2004), o voleibol está 
crescendo cada vez mais no país, tornando-se a segunda modalidade mais praticada.

Desenvolver o voleibol como conteúdo da educação física escolar, significa possibilitar aos alunos a iniciação ao 
esporte, independente da sua idade. Através do movimento, o indivíduo vivencia novas experiências. Nesta modalidade 
esportiva, desenvolvem-se as habilidades motoras (auxiliam na aprendizagem, na criatividade e na socialização), a noção 
espaço-temporal (importante para determinar a coordenação precisa dos alunos e a rapidez com que o seu corpo irá 
responder às exigências externas), a competição (desperta nos alunos a busca pelo seu melhor desempenho), as habilidades 
motrizes – velocidade, flexibilidade, força e resistência aeróbica- e as habilidades pessoais e sociais (FRANCO, 2002; 
SUVOROV;GRISHIN, 2002; WEINECK, 2000).

A formação pessoal torna-se um desafio para as pessoas, pois ela exige adaptação e aceitação às mudanças, 
reconhecer e assumir as suas fragilidades e tornar-se forte para encará-las (AUCOUTURIER; colaboradores, 1986). 
Para Negrine (1998), a formação é considerada muito dolorosa, pois aprende-se a conviver com situações difíceis e a 
enfrentar os fantasmas do passado.

No decorrer das aulas de formação pessoal, percebemos que através das atividades propostas, os alunos não se 
disponibilizavam às práticas por não estarem habituados a elas. Sabe-se que os adolescentes trazem consigo uma maior 
dificuldade de exposição corporal.
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Durante a realização das atividades, alguns alunos sentiram-se constrangidos sendo necessário bastante diálogo 
entre professores e alunos para refletir sobre os objetivos das atividades. A partir destas conversas, notou-se uma melhora 
na participação das atividades propostas

Nesta turma havia uma aluna incluída, que mantinha um comportamento mais reservado. Durante as aulas não se 
disponibilizava totalmente às práticas, sendo que se notou evolução em relação à sua participação através das atividades 
de formação pessoal, que trabalharam bastante o respeito para com o colega. 

Segundo Wagner e Falkenbach (2009), a formação pessoal faz com que o indivíduo reconheça e conheça os 
conflitos e os prazeres que os acompanham, colaborando, assim, com a evolução pessoal. Ainda de acordo com os autores, 
saber lidar com sensações de medo, de tristeza, de dificuldade, de alegria, de prazer, entre outras, gera aprendizagens e 
entendimento de si.

Nas aulas de vôlei percebeu-se que a maioria da turma possui dificuldade nas habilidades específicas da modalidade. 
Notamos também, a carência de envolvimento nas aulas, o que dificultou o aprendizado do objetivo proposto. No entanto, 
foi possível ampliar o conhecimento e habilidades dos alunos em relação ao desperto.

Já na Formação Pessoal, o objetivo de promover a disponibilidade corporal a partir de vivências corporais que 
possibilitem a conscientização das dificuldades, facilidades e potencialidades que cada indivíduo apresenta na relação 
consigo mesmo, com os objetos e com os demais, também foi alcançado.

Através das nossas intervenções, foi possível desenvolver um ambiente de aprendizagem e de respeito. E, para 
isso, foi fundamental despertar o interesse dos alunos através de manifestações corporais e de atividades diferentes e 
inovadoras. Os resultados obtidos foram positivos e gratificantes, destacando-se uma grande evolução por parte dos 
alunos em relação ao respeito para com o seu corpo e para com o corpo do colega.

Para nós bolsistas, o resultado foi positivo, motivou e valorizou o nosso trabalho deixando-nos satisfeitas e realizadas. 
Palavras-chave: Educação Física escolar. Voleibol. Formação Pessoal.

Referências

AUCOUTURIER, B. DARRAULT I. EMPINET J. L. A prática psicomotora: reeducação e terapia. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1986.

DAIUTO, M. Basquetebol: metodologia do ensino. São Paulo: Hemus, 1991.

FRANCO, V. O. A influência da educação física escolar no desenvolvimento psicomotor de crianças de 6 a 8 anos. Monografia, Efisc, 
2002.

NEGRINE, A. Terapias corporais: a formação pessoal do adulto. Porto Alegre: Edita, 1998.

SUVOROV, Y. P; GRISHIN, O. N. Voleibol Iniciação. 3. Ed., Rio De Janeiro: Sprint, 2002.

PIZZOLATO, E A. Profissionalização de organizações esportivas: estudo de caso do voleibol brasileiro. Pontifica Universidade 
Católica. Rio de Janeiro; 2004.

WAGNER, P; FALKENBACH, A P. As vivências de formação pessoal e suas repercussões na formação dos acadêmicos do curso 
de Educação Física da UNIVATES. 2009

WEINICK, J. Biologia do Esporte. São Paulo: Manole, 2000.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 537SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

MOSTRAS CIENTÍFICAS ITINERANTES: DIFUNDINDO 
AS CIÊNCIAS EXATAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA
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Um ensino de qualidade está atrelado a uma aprendizagem significativa e integradora, que aproxime cada vez 
mais os alunos do objeto de estudo. Em muitas situações identifica-se que, apesar das Ciências Exatas permitirem as 
mais variadas metodologias, se destaca a experimental, em que o aluno interage com o conhecimento e vai formulando 
conceitos com o passar do tempo. Trabalhar com a curiosidade e o espírito investigativo, segundo Moreira (2014), 
poderia ser uma maneira de o estudante aprender significativamente. E aprender significativamente, de acordo com 
o mesmo autor, implica em pensar, que envolve imaginar, fazer analogias, aproximações, comparações, informatizar, 
analisar, argumentar, tudo isso para que este mesmo estudante construa novos conhecimentos por meio da modelagem.

Com o objetivo principal de problematizar o ensino de Ciências Exatas e difundir o conhecimento científico e 
tecnológico nas escolas de educação básica, o projeto de extensão intitulado “Redes Interdisciplinares: desvendando as 
Ciências Exatas e tecnológicas”, que é desenvolvido no Centro Universitário UNIVATES desde 2016, oferece diversas 
ações pedagógicas, que são realizadas tanto na Instituição de Ensino Superior (IES) como em escolas da região e arredores.

Dentre as ações citadas acima, neste relato de experiência terá destaque as chamadas “Mostras Científicas 
Itinerantes”, ou MCIs. Elas ocorreram ao longo de 2016 e podem ser resumidas como um laboratório de aprendizagem 
que se desloca por diferentes instituições, selecionadas conforme interesse averiguado em ficha de inscrição específica.

As MCIs configuram-se como um espaço de alfabetização científica, que é compreendida como o domínio de 
conhecimentos científicos e tecnológicos necessários para o cidadão desenvolver-se na vida diária (SANTOS, 2007). 
Portanto, pressupõe um compromisso da educação como prática social transformadora. Neste sentido, inicialmente, 
os estabelecimentos interessados em sediar uma MCI devem efetuar uma espécie de cadastro, que habilita o mesmo a 
participar do processo de seleção. Tal procedimento se tornou necessário uma vez que são muitos os pedidos para sediar 
uma MCI, somente em 2016 foram recebidas 18 fichas de inscrição e selecionadas nove escolas, de municípios do Vale 
do Taquari e do Vale do Rio Pardo.
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Como nas MCIs as oficinas acontecem no próprio ambiente escolar, há uma preocupação inerente em poder 
flexibilizar conteúdos, bem como conceitos a serem explorados por meio das atividades. O histórico vivenciado pela 
equipe que compõe o projeto Redes permite atentar para a grande variedade de realidades escolares, tanto no que se 
referem aos níveis de ensino quanto ao conhecimento por parte do público alvo a ser atendido. Por exemplo, numa oficina 
experimental de Ciências, são separados de seis a nove experimentos diferentes, sendo que, normalmente, realizam-se 
de quatro a cinco por turma, ou seja, é mantida uma flexibilidade na execução das atividades, respeitando os diferentes 
contrastes. Além disso, o discurso dos bolsistas, que assumem a posição de monitores das oficinas, também é adaptado, 
isto é, um mesmo experimento pode ser apresentado para uma turma do ensino fundamental ou para uma turma do 
ensino médio, modificando-se apenas o teor da explicação que acompanha a prática, adequando ambos, teoria e prática, 
a realidade local, em conformidade com o cotidiano escolar e os conteúdos trabalhados em sala de aula.

É importante ressaltar também outro ponto levado em conta na realização das atividades durante cada uma das 
Mostras, trata-se da capacidade de reprodução do trabalho desenvolvido pela equipe do projeto Redes. Por isso, são 
utilizados materiais de fácil acesso e baixo valor, esperando-se que os professores possam repetir alguns experimentos 
demonstrados durante a itinerância, bem como serem porta-vozes da proposta, reproduzindo as mesmas atividades com 
outros alunos e em outros locais.

Seguindo a mesma metodologia das oficinas experimentais de Ciências, as MCIs contam ainda com outras 
duas. Uma de raciocínio lógico, que consiste em analisar e resolver de maneira lúdica e interativa questões retiradas de 
diferentes edições da Olimpíada Matemática da Univates (OMU), construindo resoluções de forma empírica, a partir 
de material concreto pré confeccionado, e não necessariamente utilizando fórmulas matemáticas. E outra envolvendo 
aplicativos computacionais, onde é proporcionado aos alunos o contato com diferentes softwares, sites e outras ferramentas 
tecnológicas educativas, que auxiliam no aprendizado de Matemática, Química, Física e Astronomia, permitindo a 
resolução de problemas através de jogos e uso de diferentes programas de computador. 

Além das três oficinas supracitadas, outra atividade oferecida na Mostra é o planetário móvel. Um mecanismo 
composto por uma cúpula de lona inflável, a qual possui no seu interior um projetor para representar a imagem do 
firmamento estrelado, as constelações e outros objetos, como planetas, sondas, meteoros e cometas. A partir de um 
sistema de som, são narradas histórias e, com auxílio do movimento de luzes, é simulada uma viagem espacial.

Os resultados numéricos referentes às ações realizadas nas MCIs ao longo de 2016, apresentados na Tabela 1 
abaixo, corroboram o objetivo apresentado no início desta escrita, fortalecendo a difusão do conhecimento científico e 
tecnológico nas escolas de educação básica.
Tabela 1 – Oficinas realizadas nas MCIs

 Oficinas realizadas nas MCIs

Nível OMU Planetário Ciências Aplicativos Alunos Atendidos

Ensino Fundamental
1º ao 4º ano 10 22 11 11 698

5º ao 9º ano 38 36 39 33 842

Ensino Médio 1º ao 3º ano 11 8 10 8 451

Fonte: Os autores, 2016.
Por fim, os quantitativos apresentados permitem também visualizar o expressivo número de atendimentos nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Cabe aqui ressaltar que, inicialmente, as MCIs foram planejadas para atender 
apenas as séries finais do ensino fundamental e o ensino médio. Em função da demanda de muitas escolas, que possuem 
ensino fundamental completo, a equipe do projeto Redes sentiu-se desafiada em propiciar a alfabetização científica e 
tecnológica também para crianças a partir de seis anos. Desta forma, a proposta das Mostras vem conquistando espaço 
dentro do ambiente escolar e costurando importantes redes interdisciplinares nas ações já consolidadas.

Palavras-chave: Mostra Científica Itinerante. Ensino. Aprendizagem. Experiência pedagógica.
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CONSTRUINDO CONCEITOS DE BOTÂNICA ATRAVÉS DE 
UMA ATIVIDADE DIFERENCIADA

Thayane Bisognin1

Enilson da Silva Ferreira2

“Numa época de mudanças aceleradas, na qual convivemos com os resultados e os produtos dos avanços tecnológicos, 
a necessidade e a importância de se ensinar e de se aprender ciências parecem evidentes ” (ZANCUL, 2011, pág. 63). 
Ainda mais, porque, “A cultura cientifica se apresenta, nos dias de hoje, como o alicerce do conhecimento humano. A 
grande ferramenta para a transformação do mundo contemporâneo é, sem dúvida, a apropriação e o uso inteligente do 
conhecimento cientifico” (MOURA e VALE, 2010, p. 135).

Segundo Silva et al (p. 2), 

A escola no atual cenário educacional constitui-se como um ambiente de desafios a serem vencidos e barreiras 
ultrapassadas. É na escola que os discentes se deparam com diversas situações que fazem parte de seu cotidiano. 
Nesse processo de construção de conhecimentos e senso crítico, podemos citar a intervenção de métodos e 
técnicas de ensino que estimulam e aguçam a curiosidades dos alunos. A utilização de diferentes modalidades 
didáticas, sejam elas, experimentação ou modelos didáticos, assume sua principal característica, que é seu 
potencial de desencadear problematizações e estimular a procura por respostas, uma vez que as atividades 
experimentais oportunizam aos discentes, situações de investigação, gerando um confronto com o desconhecido, 
com o inusitado e inesperado.

Nessa perspectiva, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), subprojeto 
biologia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha – Campus Júlio de Castilhos, realizaram 
na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dolores Paulino, no município de Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 
um minicurso voltado a botânica para as turmas de sexto à nono ano. No qual, objetivando a interação entre alunos e 
o incentivo ao conhecimento cientifico, buscou-se utilizar materiais disponíveis na instituição de estudo do bolsista, 
tais como estéreo microscópio, microscópio óptico e modelos anatômicos de célula animal e vegetal, desta forma 
proporcionando aos alunos uma atividade diferenciada, unindo a teoria com a prática.

Primeiramente, os bolsistas entregaram aos alunos um bloco de notas confeccionado pelos mesmos e uma folha 
contendo alguns conceitos sobre o que são os vegetais, seus vasos condutores e a diferenciação da célula animal para a 
vegetal. Posteriormente, os alunos puderam observar os dois modelos de células animal e vegetal, diferenciando com o 
auxílio da bolsista, as organelas e estrutura de cada uma delas. 

Logo após o termino dessa atividade, os alunos pediram para que fossem escritos no quadro os conceitos que não 
haviam sido contemplados na folha entregue a eles e questionaram sobre os processos de mitose e meiose. Seguidamente, 
foi realizado uma prática, na qual os alunos observaram a montagem de uma lâmina e analisaram as células e estômatos 
de uma folha de angiosperma nos aumentos de 4X, 10X e 40X. Sucessivamente, foi analisado no estéreo microscópio o 
gametófito feminino de uma briófita, não podendo observar o esporófito por não estar na época de reprodução. Por fim, 
os alunos receberam uma imagem de célula vegetal para colorir e dar nome as organelas. 

Através dessa atividade diferenciada, notou-se que os alunos demonstraram maior interesse pelo conteúdo 
trabalhado, tirando dúvidas, trocando conhecimentos com a bolsista e dialogando com os colegas. A atividade foi 
dada por satisfatória, pois Zimmermann (2011, p. 47) alega que, “o diálogo auxilia a compreensão, a criatividade e o 
conhecimento”, desta forma, diversas vezes, são organizados os conhecimentos científicos (SASSERON 2013, p. 43). 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha-Campus Júlio de Castilhos, licenciatura em ciências biológicas: 
thayanebisognin1@gmail.com

2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha-Campus Júlio de Castilhos, licenciatura em ciências biológicas: 
enilson_52@yahoo.com.br



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 541SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Pode-se concluir que a atividade levada pelo Pibid, subprojeto biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia Farroupilha-Campus Júlio de Castilhos, auxiliou e permitiu unir teoria e pratica pedagógica percebendo a 
importância dessas atividades diferenciadas no ambiente escolar que trazem novas perspectivas aos alunos e aplicabilidade 
do que o bolsista aprende em sua graduação.

Palavras-chave: Pibid. Criatividade. Aprendizagem. Compreensão. Prática pedagógica.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NOS PRIMEIROS ANOS 
DE VIDA: FORTALECENDO O VÍNCULO E AS CONEXÕES 

CEREBRAIS

Francieli da Silva Alves1

Grasiela Kieling Bublitz2

Leitura nos primeiros anos de vida
O presente trabalho é um projeto de estágio que está em andamento. O estudo se iniciou no semestre de 2016B, 

na busca por embasamento teórico, com o objetivo pesquisar a importância da leitura nos primeiros anos de vida de um 
bebê, desde a gestação até aos 36 meses de idade. Como se sabe, através de estudos e pesquisas realizadas por especialistas 
na área, as crianças que têm contato com os livros desde os primeiros anos de vida fortalecerão o vínculo com o adulto 
e também as conexões cerebrais. Isso se comprova pela ação recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem o 
objetivo de propagar à sociedade que os primeiros anos de vida são cruciais para a arquitetura do cérebro, por isso é de 
extrema importância oferecer cuidados afetivos e estímulos, em outras palavras, criar um momento para ler uma história 
ao bebê, que pode, inclusive, estar no útero materno ainda.

A importância da leitura
Os primeiros anos de vida de uma criança são o momento mais propício para o desenvolvimento das conexões 

cerebrais. Esse período inicia na gestação e vai até os cinco anos de idade. A estrutura cerebral se dá a partir das experiências 
vivenciadas, por este motivo é de extrema importância oferecer à criança muitos cuidados e estímulos, um dos principais 
estímulos que os pais e cuidadores podem oferecer é a leitura, quanto mais cedo melhor, conforme é salientado no livro 
”Receite um livro” (2015).

De acordo com o médico pediatra Ricardo Halpern (2015), quando o bebê nasce já vem pré-disposto a escutar, 
sendo assim, no momento em que se lê com uma voz diferente (entonação elevada), a criança naturalmente já se põe em 
posição de escuta, ou melhor, automaticamente está arquitetando significações. Então, quanto mais os pais estimularem 
os seus filhos, melhor será a compreensão dos significados. 

Precisa ser criado um momento em que os pais e filhos sentem lado a lado para compartilhar uma história lida só 
tende a aumentar o vínculo afetivo entre eles. Este estímulo fortalecerá a estrutura emocional e psíquica da criança e o 
efeito da leitura fará com que ela se sinta mais segura para erigir seu próprio caminho com autonomia e tenha um bom 
relacionamento com o outro. Para o especialista em leitura Evelio Cabrejo Parra (2015), “quando a criança está escutando 
com toda a liberdade, ela pensa no que pode e como pode, e apreende o que necessita”.

O que acontece no cérebro do bebê no momento da leitura?
O cérebro é, provavelmente, o órgão com a maior função do corpo humano, ele é o principal controlador desde a 

respiração até as emoções e, principalmente, da aprendizagem. Quem defende esta ideia é a psicopedagoga e especialista 
em neurofisiologia humana Marta Relvas (2010). 

Segundo essa autora, quanto mais o ser humano aprende sobre algo, mais conexões neurais se formam no cérebro, 
ou seja, aprender é proporcionar novas conexões. “Um ambiente rico em oportunidades, vivências e experiências é crucial 
para garantir um bom desenvolvimento cerebral” (RELVAS, 2010) e ainda defende que o cérebro sozinho não é capaz de 
produzir nada, ou seja, ele só funciona no momento que se interconecta com outros sistemas, recebendo e respondendo 
aos estímulos do restante do corpo, como no momento em que um bebê olha para a sua mãe, ele precisará da visão e a 
partir dessa cena transmitirá a imagem ao cérebro e só assim reconhecerá que é a sua mãe. Isso quer dizer que o cérebro 

1 Univates, Letras, fran.alvestk@hotmail.com
2 Doutora em Letras, Univates, gkib@univates.br 
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é capaz de modificar, de se adaptar e de se transformar de acordo com cada situação, mas claro sempre com a ajuda de 
outro órgão. 

A plasticidade cerebral é a capacidade do sistema nervoso alterar o funcionamento do sistema motor e perceptivo 
baseado em mudanças no ambiente, através da conexão e (re) conexão das sinapses nervosas, organizando e 
(re) organizando as informações dos estímulos motores e sensitivos, sendo controladas por grupos especiais de 
neurônios (células glias) (RELVAS, 2010).

Segundo o neurocientista francês Stanislas Dehaene (2012), no momento em que os pais estiverem lendo ou 
narrando uma história, o cérebro da criança está em constante trabalho, pois no momento que o ser humano estiver 
falando, precisa, inicialmente, imaginar o significado das palavras para depois inserir no discurso. Mas, tudo isso não 
passa de um equivoco, pois o acesso à informação está ligado ao significado da fala, ou seja, no momento em que a criança 
estiver aprendendo a contar as suas histórias, automaticamente, irá relacionar o significado das palavras juntamente com 
a fala. Com isso, no momento da pronúncia, o falante consegue chegar diretamente ao significado das coisas que estiver 
falando.

Imaginemos, com efeito, um leitor que estivesse reduzido a passar pela pronúncia das palavras. Como chegaria 
a distinguir as palavras homófonas como “cela” e “sela”? o próprio fato de podermos, quase instantaneamente, 
acessar o significado destas palavras bem prova que não nos contentamos em calcular a pronúncia – nós 
tomamos em consideração igualmente a ambiguidade, para chegar diretamente ao significado. (DEHAENE, 
2012, pág. 43) 

Porém, no momento em que a criança estiver começando a compreender as histórias, ou até mesmo escutando 
os seus pais narrarem algum acontecimento a eles, o pequeno não conseguirá compreender o acontecimento se não 
converter a trama para as imagens acústicas. 

Outros pesquisadores como Barbante (2008) e Relvas (2010) defendem que a leitura na primeira fase da vida é 
fundamental para a ativação e para o desenvolvimento de algumas regiões do cérebro, desde a gestação até a pré- escola. 
Segundo estudos de Relvas (2010), nos primeiros dois anos de vida de uma criança, a leitura exerce a função de estimular 
uma parte do cérebro (o hemisfério esquerdo) que é responsável pela atenção, por isso se pode concluir que, se esta 
atividade estiver presente no dia a dia de uma criança, ela terá mais chances de ter a atenção, o raciocínio e também a 
memória mais apurada. “Todo o desenvolvimento e aprendizagem começa na infância, pois é a fase em que a maioria das 
conexões neurais são formadas, fortalecidas e consolidadas” (RELVAS, 2010).

Segundo o neurologista Barbante (2008), cada parte do cérebro tem um papel fundamental para a aquisição da 
leitura, quanto mais os pais lerem aos seus filhos mais palavras serão adquiridas em seus vocabulários, com isso mais 
fluente será a fala/leitura dos pequenos. Este processo de armazenamento pode ser associado à prática de repetições: o 
ouvir, o falar “repetir” e o armazenar. 

[...] Inicialmente a criança adquire um vocabulário ao ouvir as pessoas ao seu redor e praticar através da 
repetição. A criança em idade pré-escolar passa a identificar uma correlação entre determinados sons como 12 
representativos de determinadas letras, que aos poucos vão sendo lhes apresentadas. A percepção do fato que a 
fala é composta na verdade da associação dos diferentes sons, que são os fonemas e que estes são representados na 
escrita pelas letras, em última análise é o princípio alfabético e corresponde ao início da consciência fonológica, 
fundamental para o aprendizado da leitura e que de modo geral precisa ser ensinado (BARBANTE, AMARO 
JR, COSTA. 2008. p.25).

Como ler para um bebê
Muitos pais têm dificuldades de saber qual o modo correto de ler para uma criança, alguns até se questionam 

“Quando posso começar a ler para o meu filho? Mas ele não é muito pequeno ainda?”.
Em 2014, A American Academy of Pediatric (AAP) divulgou uma recomendação aos pediatras que alertassem os 

pais à importância da leitura nos primeiros meses de vida até a pré-escola, isto é, ofertar livros infantis e ler em voz alta 
aos seus filhos. Esta execução conecta o ouvinte e quem está narrando a história, o que fortalece o vínculo afetivo. Mesmo 
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que não saiba o significado dos acontecimentos da narrativa e das palavras, o bebê se deterá nas expressões faciais, nos 
gestos e no tom da voz. Segundo a professora, doutora do Departamento de Metodologia do Ensino USP, Maria Letícia 
Nascimento “Mais do que preparar para uma outra fase, a leitura cria expectativa, encantamento, provoca hipóteses sobre 
a história, cria mistério. Tornar-se leitor, mesmo sem saber ler, causa prazer” (NASCIMENTO, 2015).

Como se procederá a pesquisa?
Investigou-se até então em que medida as conexões cerebrais e o vínculo afetivo se reforçam por meio da leitura de 

histórias. Segundo Relvas (2010), “um ambiente rico em oportunidades, vivências e experiências é crucial para garantir 
um bom desenvolvimento cerebral”. A partir da leitura desses e de outros autores que seguem a mesma linha, pretende-
se prosseguir a pesquisa. No semestre de 2017 A, será realizada uma análise nos planos de ensino em três EMEIS, do 
munícipio de Taquari, com o intuito de investigar como a leitura está inserida nos planos de ensino, especificamente no 
berçário. 

Através de análises comparativas, o pesquisador diagnosticará como as obras literárias estão apresentadas nos 
planos, de que modo estão inseridas e se cada EMEI tem o seu próprio plano de ensino ou se são iguais.

Logo depois, será aplicado um questionário, especificamente aos professores que atuam no berçário. A proposta do 
projeto não é diagnosticar o que é certo ou errado, mas perceber de que maneira a leitura está inserida na vida das crianças 
e ressaltar a importância de estimular esse hábito logo nos primeiros anos de vida da criança, pois “quando a criança está 
escutando com toda a liberdade, ela pensa no que pode e como pode, e apreende o que necessita” (PARRA, 2015). 

Por fim, será proposta, ao diretor de uma das três creches, uma roda de conversa aos professores, momento em 
que a pesquisadora pode evidenciar a importância do hábito de ler na vida de uma criança e os seus benefícios tanto 
às conexões cerebrais como ao fortalecimento dos laços afetivos. Além disso, a pesquisadora também pretende sugerir 
algumas obras literárias.

Palavras-chave: Leitura. Primeira infância. Cérebro.
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GINCANA “TROPEÇANDO NAS PALAVRAS”: 
INTERAGINDO COM A LÍNGUA PORTUGUESA
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Magali Beatriz Baierle5 
Marina Hofstätter Eidelwein6

Sabrina Crisóstomo da Silva7

Suzinara Strassburger Marques8

Clarice Marlene Hilgemann9

Os alunos estão acostumados a estudar a gramática e a ortografia da Língua Portuguesa com uma certa resistência, 
já que esse ensino sempre foi pautado nas mesmas atividades: explicação das regras que regem a língua, atividades 
direcionadas a essas regras com aplicação em frases e expressões isoladas e, em algumas situações, a utilização desses 
conhecimentos em textos produzidos pelos alunos, como se pode perceber nas palavras de Antunes (2004):

Como a tradição era seguir à risca, lição por lição, os livros didáticos, o professor “aprendeu” a não “criar”, a não 
“inventar” seus programas de aula. O conhecimento que ele “passava” e “repassava” era sempre produzido por 
outra pessoa, não por ele mesmo (ANTUNES, 2004, pág.108).

Por isso nós, bolsistas do subprojeto Letras-Português do PIBID Univates, programa fomentado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, elaboramos a gincana “Tropeçando nas palavras”, com 
o intuito de incentivar uma forma alternativa de aprendizado, objetivando que os discentes entendessem o conteúdo 
de Língua Portuguesa e resolvessem em conjunto suas dúvidas, de forma descontraída e lúdica. A atividade abordou 
questões ortográficas e gramaticais que já haviam sido trabalhadas durante o ano.

Utilizar gincanas no processo de ensino e aprendizagem possibilita fortalecer os conhecimentos adquiridos 
anteriormente. “Na concepção piagetiana, os jogos consistem numa simples assimilação funcional, num exercício das 
ações individuais já aprendidas gerando, ainda, um sentimento de prazer pela ação lúdica em si e pelo domínio sobre as 
ações” (MORATORI, 2003, p. 5).

Com a gincana objetivou-se integrar a turma e incentivar o trabalho em grupo; reconhecer os sinônimos e 
antônimos, relacionando-os ao uso cotidiano; fixar a ortografia de palavras comumente utilizadas pelos alunos por meio 
de desafios que exigem agilidade e atenção; e adotar uma postura respeitosa com os demais colegas, uma vez que se 
encontram em uma competição.

1 Centro Universitário Univates, Letras Português-Inglês, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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Geralmente esses conteúdos normativos da Língua Portuguesa são entendidos como algo muito rígido e preso a 
metodologias baseadas na repetição. Porém, assim como são pensadas atividades diversificadas a partir de temáticas mais 
amplas, a gramática também precisa receber novos incentivos, devido à sua importância para o domínio da variedade de 
prestígio da Língua Portuguesa. 

Portanto, o ensino de uma língua exige muito trabalho e dedicação do professor ao definir os objetivos da 
aprendizagem e ao escolher o que apresentar aos alunos. “A questão [...] não é, portanto, [...] “ensinar ou não ensinar 
regras de gramática. A questão maior é: quais regras ensinar e em que perspectiva ensinar” (ANTUNES, 2004, p. 93). 

Sabe-se que o ensino da gramática deve ser contextualizado, entretanto, tendo como objetivo relembrar com os 
estudantes aspectos já estudados e tirar suas dúvidas em forma de competição, uma gincana pode ser muito válida e 
apropriada.

Inicialmente, os alunos foram divididos em duas equipes para a realização da gincana. Cada equipe recebeu uma 
cópia com uma lista de palavras que deveria ser preenchida com o sinônimo de cada uma delas. Exemplos de palavras 
selecionadas com possíveis respostas: ganhar (receber); divertido (engraçado); calmo (tranquilo); longe (distante); 
residência (casa); caminhar (andar); amplo (grande); residir (morar); amar (gostar); desejar (querer). Na segunda tarefa 
proposta, os alunos deveriam completar com os antônimos das palavras selecionadas. Palavras escolhidas: mal (bem); 
ausência (presença); fraco (forte); claro (escuro); subir (descer); cheio (vazio); possível (impossível); alegre (triste); grande 
(pequeno); comprido (curto); horizontal (vertical).

Nas duas primeiras atividades, os alunos do sexto ano não demonstraram dificuldades, já os do sétimo confundiram 
o conceito de sinônimo com o de antônimo, o que foi constatado durante a correção.

A terceira atividade proposta instigou os alunos a completarem as palavras com U ou L, conforme lista de palavras 
que está abaixo. Notou-se que a fala coloquial influenciou muito nas respostas dos alunos, que ficaram em dúvida em 
relação a muitas palavras. Exemplos:

1. aço__gue
2. ana__fabeto
3. astrona__ta
4. ba__conista
5. ba__de
6. ba__nilha
7. bo__sa
8. ca__çada
9. ca__do
10. ca__le

A atividade seguinte, denominada “Soletrando”, foi a brincadeira mais esperada pelas crianças em função do 
equipamento semelhante aos utilizados em programas televisivos. “O jogo educativo deve proporcionar um ambiente 
crítico, fazendo com que o aluno se sensibilize para a construção de seu conhecimento com oportunidades prazerosas 
para o desenvolvimento de suas cognições” (MORATORI, 2003, p. 1).

Para a realização da tarefa, os integrantes de cada equipe deveriam posicionar sua equipe em fila única na frente 
da sala e soletrar, cada um em sua vez, as palavras proferidas pelas bolsistas, representando o grupo em busca de pontos. 
Para definir qual equipe soletraria a palavra, foi disponibilizado o equipamento de sinal luminoso desenvolvido pelo 
subprojeto Letras-Português em anos anteriores. O aluno que apertasse o sinal em primeiro lugar teria a chance de 
soletrar a palavra; se a resposta não estivesse correta, o integrante da outra equipe poderia soletrá-la também e, caso 
acertasse, teria direito aos pontos para a equipe que ele representava. 

Exemplos de palavras soletradas: compreensão, demissão, dezesseis, autópsia, sanguessuga, consciência, 
paralelepípedo, imprescindível, plebiscito, engraxate, enxoval, exceção, estrangeiro, exame, estratégia, exceto, felicíssima, 
gorjeta, fascinante, guincho.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo
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Na quinta tarefa, as equipes deveriam listar o maior número de palavras corretamente escritas com dois ‘esses’ (SS) 
em 2 minutos. Nas duas turmas, mas principalmente nas equipes do sexto ano, surpreendeu o número de palavras escritas 
em tão pouco tempo, o que demonstra que eles possuem vocabulário, só precisam exercitar mais a escrita. Segundo 
Gomes e Filho (2008), as atividades lúdicas proporcionam às crianças um aprendizado diferenciado, no qual o aluno se 
sente motivado a aprender, pois os jogos ensinam sem que ele perceba que está aprendendo.

Na última atividade, cada grupo recebeu uma placa com a letra “S” inscrita em um lado e “Ç” no lado oposto. 
As bolsistas leram cada uma das palavras escolhidas previamente para toda a turma e cada grupo deveria mostrar um 
lado de sua placa, a fim sinalizar a letra presente na grafia correta da palavra. Exemplos de palavras escolhidas: pança; 
compreensão; canção; sensacional; cansado; cobrança; dimensão; diferença; atenção; aliança.

Após a aplicação dos jogos, durante as aulas de Língua Portuguesa, a professora titular constatou que os alunos, 
ao realizarem atividades escritas e orais, relembravam a grafia e pronúncia das palavras utilizadas nas tarefas da gincana, 
demonstrando que a atividade ajudou os discentes a revisarem seus textos e prestarem mais atenção nas suas falas e 
escritas, auxiliando também os colegas que solicitam ajuda.

Para nós do PIBID e para os alunos das turmas, trabalhar a Língua Portuguesa de uma forma mais lúdica e 
interativa foi de grande valia, pois todos se engajaram na proposta e aprenderam brincando, auxiliando uns aos outros e 
desmistificando regras da língua que pareciam não estar tão claras.

Palavras-chave: Gincana. Ortografia. Soletrando. Língua Portuguesa. 
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DO HAITI PARA O BRASIL: O DIÁLOGO ENTRE DUAS 
CULTURAS
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Clarice Marlene Hilgemann9

Não é raro ouvir professores da Educação Básica relatando a dificuldade do fazer pedagógico com estudantes 
dos Anos Finais do Ensino Fundamental, período escolar em que estão passando pela adolescência, idade marcada pela 
rebeldia e discordância em relação às regras e ao comportamento adulto. 

Durante o ano de 2016, no subprojeto Letras-Português do PIBID Univates, programa fomentado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, produzimos materiais com o intuito de 
desenvolver diferentes atividades com estudantes do 6º e 7º anos de uma Escola de Ensino Fundamental da rede municipal 
de Lajeado/RS. Ao longo do processo de planejamento e aplicação, no entanto, encontramos algumas dificuldades e 
desafios com uma das turmas.

Em um exercício relacionado ao Modo Subjuntivo, no qual os estudantes deveriam formular um parágrafo sobre o 
que fariam caso fossem super-heróis, a turma vivenciou uma cena de xenofobia. Um dos estudantes leu sua resposta em voz 
alta, afirmando que, se fosse um super-herói, salvaria todas as pessoas do Haiti. Imediatamente, outro estudante caçoou 
da resposta, como se fosse uma atitude ridícula, e a turma começou a rir, constrangendo aquele que havia formulado a 
resposta. Logo, uma das bolsistas questionou a atitude e convidou-os a uma reflexão sobre a atual situação da população 
haitiana após as catástrofes naturais que assolaram o país e a necessidade de emigração.

Da breve reflexão suscitada por uma atitude xenofóbica surgiu a ideia de alterar o planejamento das aulas seguintes 
e elaborar uma atividade especial: a troca de correspondência entre estudantes haitianos que assistem a aulas de Português 
como Língua Adicional, oferecidas pelo projeto de extensão Veredas da Linguagem, da Univates, e os estudantes da turma 
da escola parceira.

João Wanderley Geraldi (2015), em seu livro “A aula como acontecimento”, enfatiza a importância de inversão 
dos papéis de estudante e professor. Enquanto antes o professor era o único detentor do saber e deveria transmiti-lo ao 
estudante, o que se propõe, atualmente, é que esse conhecimento seja construído em conjunto, levando em consideração 
o que foi vivido pelo professor e pelos estudantes.

1 Centro Universitário Univates, Letras Português-Inglês, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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Nesse sentido, é necessário o olhar atento do professor para que ele seja capaz de ouvir os seus estudantes e, a partir 
de suas falas, questionamentos e posicionamentos, transformar suas inquietações em aprendizagem. O fato ocorrido na 
sala de aula do sétimo ano, referente à situação em que vive o povo haitiano, provocou discussões e certo desconforto na 
turma.

De acordo com Geraldi (2015), a aula como acontecimento se dá a partir do momento em que o professor utiliza 
episódios ocorridos em sala de aula para produzir conhecimento. Sob essa perspectiva, o que move a aprendizagem é a 
pergunta, e não a resposta.

Partindo desse pressuposto, optamos por trabalhar com o tema da imigração haitiana, indo ao encontro das 
inquietações dos estudantes em relação a esse assunto. Para tanto, foram planejadas duas aulas com o objetivo de fazer 
com que os estudantes conhecessem a realidade dos imigrantes haitianos, demonstrassem empatia pela questão e 
descontruíssem o pré-conceito sobre estrangeiros evidenciado na sala de aula.

Na primeira aula, ao receberam as cartas escritas por imigrantes haitianos, os estudantes demonstraram muito 
interesse pela leitura e, posteriormente, pela escrita em resposta a essas cartas, que foram enviadas novamente aos haitianos.

Por se tratar de uma aula de português, que tem como um de seus objetivos garantir, através da linguagem, 
a mobilidade social, optou-se por trabalhar com um gênero textual que pode proporcionar aos alunos uma situação 
comunicativa real, com finalidade e interlocutores definidos, o que já está proposto pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa:

É nas práticas sociais, em situações lingüisticamente significativas, que se dá a expansão da capacidade de uso da 
linguagem e a construção ativa de novas capacidades que possibilitam o domínio cada vez maior de diferentes 
padrões de fala e de escrita (BRASIL, 1998, p. 34).

Assim, através da escrita de cartas, os estudantes foram inseridos em uma atividade linguística significativa que, ao 
mesmo tempo em que trabalha a prática de produção textual, reforça aspectos gramaticais estudados e serve como um 
meio de interação através da língua.

Além do trabalho com as cartas, outro gênero textual que esteve a serviço da aprendizagem dos estudantes foi 
o folder. Na aula seguinte, após terem contato com diferentes exemplos de folders e assistirem a um vídeo sobre as 
catástrofes naturais ocorridas no Haiti, os estudantes foram convidados a produzirem folders com o objetivo de informar 
à comunidade escolar o que haviam aprendido sobre a imigração haitiana.

De acordo com Marcuschi,

[...] os gêneros se configuram de maneira plástica e não formal; são dinâmicos, fluindo um do outro e se 
realizando de maneira multimodal; circulam na sociedade das mais variadas maneiras e nos mais variados 
suportes. Exercem funções sociocognitivas e permitem lidar de maneira mais estável com as relações humanas 
em que entra a linguagem (MARCUSCHI, 2012, p. 23).

Foi justamente através do trabalho com gêneros textuais que a relação entre os estudantes e a língua foi estreitada. 
A partir do momento em que estava definida uma intenção comunicativa e foram estabelecidos os interlocutores, 
os estudantes passaram a demonstrar mais interesse pela produção textual e se esforçaram por aprimorar seu texto, 
adequando-o ao destinatário. 

Ao mesmo tempo, além do trabalho com aspectos linguísticos, as situações de aprendizagem propostas contribuíram 
para a formação social dos alunos. Após os estudos sobre a realidade do Haiti, a turma do sétimo ano demonstrou ter 
compreendido os reais motivos da imigração e as dificuldades enfrentadas pelos haitianos no Brasil, um país que possui 
uma cultura distinta, mas está aberto ao diálogo.

Palavras-chave: Gênero Textual. Ensino Fundamental. Preconceito.
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INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA E O USO DA 
CALCULADORA: UMA PROPOSTA DE ENSINO PARA OS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Mara Oliveira de Azevedo1 
Marli Teresinha Quartieli2

Resumo Expandido: Neste artigo relata-se uma prática pedagógica, desenvolvida com uma turma do 5º ano em 
uma escola pública do Vale do Taquari – RS. Esta proposta foi elaborada a partir de discussões realizadas no Projeto 
“Observatório da Educação” do Centro Universitário Univates, com apoio financeiro da CAPES (Coordenação e 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Durante os estudos foi abordada uma das tendências educacionais que 
é problematizada no Observatório da Educação, a mesma intitula-se Investigação Matemática.

Além desta tendência também se discutem outras duas tendências: Modelagem Matemática e Etnomatemática. O 
presente trabalho evidencia, portanto, uma ação desta pesquisa: o planejamento de uma prática pedagógica - tendo como 
aporte teórico a Investigação Matemática. A prática contempla questões que abordam o uso da calculadora e as quatro 
operações fundamentais (adição, subtração, divisão e multiplicação).

Pretendeu-se investigar como alunos desenvolvem alguns cálculos que usualmente não constam nos livros didáticos, 
destacando a autonomia dos alunos nas resoluções, fazendo-os pensar e mostrar as estratégias utilizadas na resolução. 
Os encontros aconteceram durante os meses de agosto e setembro, em dias alternados. Nesses encontros a professora 
bolsista juntamente com a professora da turma realizou as atividades envolvendo a Tendência em foco - Investigação 
Matemática. A turma envolvida na investigação era constituída de 20 alunos, 10 meninas e 10 meninos. De acordo 
com a caracterização feita pela professora, trata-se de uma turma bastante unida, participativa, normalmente com bom 
comportamento, e em geral, organizados com os materiais escolares. 

No entanto, os alunos, aqui citados, foram escolhidos para realizar a atividade, pois apresentam restrições quanto a 
alguns conteúdos, em especial, com relação à resolução de problemas matemáticos, que necessitem de interpretação, além 
de dificuldade na escrita e na oralidade. A partir disso, observou-se a necessidade de propor atividades diferenciadas que 
abordassem essas dificuldades. Desta forma, algumas atividades de Investigação Matemática poderiam ser favoráveis para 
a construção do conhecimento matemático em questão. Segundo Ponte (2009), apresentar exercícios que necessitem de 
investigação matemática faz com que o aluno tenha a oportunidade de conhecer algo novo. Assim no desenvolvimento 
dessas tarefas, todos - alunos e professor - são convidados a pensar em situações nem sempre trabalhadas em sala de aula.

Numa aula em que os alunos realizam investigações matemáticas, é muito provável, e desejável, que o professor 
raciocine matematicamente e de modo autêntico. Dada a natureza desse tipo de atividade, é muito natural que 
os alunos formulem questões em que o professor não pensou. (PONTE 2009, p. 49 – 50).

Contudo, percebemos que, apesar dos alunos passarem a desempenhar o papel de maior destaque durante o 
desenvolvimento de atividades de caráter investigativo, o professor não deixa de executar um papel importante em sala de 
aula para o bom desenvolvimento das tarefas de caráter investigativo. Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2009, p. 23) 
uma investigação matemática envolve quatro momentos principais. O primeiro abrange o reconhecimento da situação 
problemática, a sua exploração e a formulação de questões. O segundo momento refere-se à organização dos dados e ao 
processo de formulação de conjecturas. O terceiro inclui a realização de testes e o refinamento das conjecturas. E a última 
etapa diz respeito à justificação de uma conjectura e a avaliação do raciocínio ou do resultado do raciocínio.

Tendo como pressupostos os aportes teóricos mencionados, objetivou-se com este trabalho, motivar os alunos a 
explorarem novas formas de pensamento matemático a partir da realização das atividades posteriormente enunciadas, 

1 1 Licenciada em Matemática – Ulbra. Mestranda no Programa de Pós Graduação em Ensino - Centro Universitário Univates. 
Bolsista com taxa PROSUP- CAPES. maraazevedors@hotmail.com 

2 Orientadora. Licenciada em Matemática – Univates. Doutora em Educação – Unisinos.
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destacando aquelas que dão ênfase ao uso da calculadora e as quatro operações nos processos de ensino e de aprendizagem 
da Matemática no Ensino Fundamental. 

A proposta aqui apresentada contou com questões retiradas de publicações na área, sendo discutidas, adaptadas 
e problematizadas antes de serem exploradas em nossa prática pedagógica. As atividades foram estruturadas de acordo 
com a proposta da Investigação Matemática, podendo ser desenvolvidas com os alunos em qualquer sequência. A partir 
delas, podem ser priorizados questionamentos, alguns dos quais serão explicitados após cada atividade proposta. Durante 
o desenvolvimento das atividades os alunos foram instigados a escrever suas conjecturas, em pequenos grupos, e após esta 
etapa, socializar suas hipóteses com toda a turma. Ponte, Brocardo, Oliveira (2009, p. 30) preconizam:

A situação de trabalho em grupo potencia o surgimento de várias alternativas para a exploração da tarefa, o que 
numa fase inicial pode ser complicado em termos de autogestão do grupo. Muitas vezes, um ou dois alunos 
tomam a liderança e levam o grupo a centrar-se em certas ideias, facilitando, assim, o trabalho conjunto.

As atividades foram realizadas em grupos de dois a três alunos, para incentivar o trabalho em conjunto, pois se 
percebia que os mesmos não se sentiam seguros ao escrever e preferiam colocar no papel o mínimo possível. Inicialmente 
foi realizada uma conversa com os alunos, explicando como funcionam atividades envolvendo Investigação Matemática, 
expondo que, deveriam ler as atividades com atenção e pensar em estratégias para resolvê-las. Após deveriam escrever, 
de forma detalhada, o que pensaram e a que conclusões chegaram, para posteriormente socializar suas descobertas com 
o restante da turma. Na sequência, apresenta-se a análise dos resultados de uma das atividades desenvolvidas durante a 
prática pedagógica.

Atividade 1: “Parcelas iguais” (Quadro 1) foi a primeira a ser disponibilizada para a turma, com o intuito de 
levar o aluno a identificar a operação de multiplicação como uma adição de parcelas iguais, mas, como se trata de uma 
atividade de investigação o objetivo também foi identificar quais estratégias eles utilizariam para efetuar essa adição e a 
escrita das conjecturas. 
Quadro 1. Parcelas iguais

Calcule 26 + 26 + 26 + 26 + 26
Como você poderia facilitar esse cálculo procurando apertar o menor número possível de teclas, qual delas você 

digitaria? Registre o que você fez.
Fonte adaptado de Giongo: www.sbembrasil.org.br/files/ix_enem/.../MC44696868087T.doc. 

Na realização desta atividade destaca-se inicialmente, a dificuldade de alguns alunos associarem a soma de um 
mesmo número com a operação de multiplicação, mas, após alguns questionamentos eles conseguiram relacionar ambas 
as operações. A seguir, a transcrição das falas de alguns alunos do grupo durante a socialização da atividade.

Grupo 1: Prof.! Na matemática existe outra operação que facilita os cálculos quando isso acontece... 
Grupo 2: Para resolver apertamos no 2 e no 6 para dar 26. Depois no vezes e no cinco e finalizando no igual 
para dar = 130.

Observou-se também que os alunos não apresentaram dificuldades em trabalhar em grupo, discutindo suas dúvidas 
com os colegas. Entretanto, ficou evidente a dificuldade de registrar as suas conclusões, demonstrando assim insegurança 
com a escrita das palavras, mesmo que, durante a atividade os alunos foram incentivados a redigirem suas conjecturas/
hipóteses. Contudo, apresentam-se algumas considerações. 

A prática pedagógica desenvolvida em sala de aula permitiu a constatação de que a aprendizagem de um estudante, 
não se dá isoladamente, isto é, sem possibilidade de interagir com seus colegas e professores. Mas sim, em uma vivência 
coletiva com a intenção de compartilhar com os outros, o que pensa e as dificuldades que enfrenta. Assim, a investigação 
matemática, apresentada neste relato, proporcionou aos alunos uma relação diferenciada com a matemática, destacando 
o trabalho em grupo e concordando com Brunheira e Fonseca (1995, p. 4):

As atividades de Investigação constituem uma boa oportunidade para os alunos trabalharem em grupo. Deste 
modo, mais facilmente se conjugam ideias e se ultrapassam dificuldades. O grupo aumenta também a confiança 
em enfrentar novos problemas e promove a discussão entre alunos.

http://www.sbembrasil.org.br/files/ix_enem/.../MC44696868087T.doc
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Outro ponto importante foi a dinâmica de troca de informação que a atividade propiciou aos alunos, oportunizando 
uma aprendizagem reflexiva, pois teriam que analisar as hipóteses, testá-las, justificar suas escolhas e registrar as conjecturas 
encontradas. 

Como a investigação matemática propõe estimular o discente a investigar, foi perceptível a mudança na autoestima 
dos alunos que apresentavam dificuldades com relação à disciplina de matemática. Percebemos também, que muitos 
alunos ao realizarem as atividades desenvolveram a sua capacidade de estabelecer relações, conjeturar, testar, justificar e 
argumentar, mostrando ser criativos.

Palavras-chave: Investigação Matemática. Ensino Fundamental. Práticas Pedagógicas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA: IMPLICAÇÕES NO 
COMPORTAMENTO MOTOR AO LONGO DA VIDA

Jéssica Tamiozzo1

Fabiana Ritter Antunes2

Contextualização
O comportamento motor é uma das áreas de estudo da Educação Física que se subdivide em aprendizagem 

motora, controle motor e desenvolvimento motor. No entendimento de Gallahue, Ozmun e Goodmay (2013, p. 32-33), 
“comportamento motor é um termo genérico referente a mudanças no controle do aprendizado e do desenvolvimento 
motor e que abrange fatores de aprendizado e processos de maturação”, deste modo o desenvolvimento motor é 
compreendido como um processo contínuo, que nos acompanha desde o nascimento até o último dia de nossas vidas. 

O processo do desenvolvimento motor ao longo da vida pode ser entendido como fase/estágio, e conceituado a 
partir do modelo de ampulheta triangulada. É possível, através deste, fornecer orientações, descrição e explicação do 
comportamento motor, sendo deste modo possível pensar em tarefas para melhorar o desempenho do sujeito que está em 
tal fase/estágio. De acordo com os autores supracitados (2013, p. 67), “o movimento motor observável pode ser agrupado 
em três categorias funcionais”. Neste viés, o movimento pode ser de estabilização, locomoção e manipulação.

O período da infância é divido em início da infância, dos dois aos seis anos, e fim da infância, de seis a dez anos 
de idade. No início da infância, a criança tem como “trabalho” o brincar, e é através desta atividade que ela aprende 
sobre seu corpo. Segundo Gallahue, Ozmun e Goodmay (2013, p. 192), “o brincar das crianças é o modo primário pelo 
qual aprendem sobre seus corpos e potencialidades de movimento”. Dessa forma, utilizar as brincadeiras é uma das 
ferramentas para ensinar sendo em aspecto cognitivo, psicomotor ou afetivo.

A psicomotricidade está diretamente ligada aos movimentos, a partir de habilidades motoras, como estabilização, 
locomoção e manipulação. Para o seu desenvolvimento, é preciso levar em consideração as experiências, limitações e o 
potencial de cada criança, respeitando seu nível de conhecimento. Neste sentido, as crianças no início da infância são bem 
vulneráveis, exigindo de seus educadores conhecimento e sensibilidade ao trabalhar. 

O professor deve influenciar a criança de forma positiva por meio de estímulos e atitudes que propiciem uma 
melhoria constante. Deve-se valorizar sempre a tentativa e o esforço do educando, contribuindo, assim, para a valorização 
desse indivíduo. 

Objetivo 
Este trabalho teve como finalidade analisar de forma criteriosa uma criança em seu desenvolvimento motor, 

possibilitando adquirir uma melhoria no desempenho de habilidades motoras de estabilização e manipulação. A análise 
se deu por meio de atividades orientadas, realizadas de forma individualizada, utilizando gravações das mesmas como 
instrumento. De acordo com a ampulheta de Gallahue, Ozmun e Goodmay (2013), crianças de 6 a 7 anos se encontram 
na fase motora fundamental, podendo estar em um estágio inicial, elementar ou maduro, dependendo de suas experiências 
e estímulos vivenciados.

Desenvolvimento
A pesquisa foi realizada com uma criança de seis anos de idade, matriculada no 1º ano das séries iniciais do ensino 

fundamental de uma escola municipal da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.
No primeiro encontro com Tulipa (nome fictício), foi solicitado à participante que realizasse três movimentos: 

saltar, chutar, lançar. A primeira tarefa foi um arremesso com uma das mãos, no qual ela segurou a bola e lançou-a a sua 

1 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Educação Física, CAPES, je_tamiozzo@hotmail.
com

2 Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Curso de Educação Física, CAPES, fabi.25.antunes@gmail.
com 
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frente; após, foi solicitado a Tulipa que desse um chute para frente com uma bola de vôlei; e, por fim, que realizasse um 
salto horizontal objetivando ultrapassar duas linhas desenhadas no chão.

O segundo encontro iniciou com a técnica do chute em que primeiramente houve uma demonstração de como 
se executa, em seguida a criança realizou repetidamente chutes, ora com o pé direito, ora com seu pé esquerdo. Depois 
caminhou em cima de uma linha reta, saltou por cima de uma corda estendida horizontalmente no chão e por fim 
realizou arremessos consecutivos com a bola, intercalando a mão direita e a esquerda. No decorrer das execuções dos 
movimentos, a criança foi sendo orientada sobre a posição correta de seu corpo (tronco, membros inferiores e superiores) 
para a realização de cada movimento.

O terceiro encontro iniciou com movimentos de saltos horizontais por cima da corda, sendo com os dois pés 
unidos, com apenas um pé (ora com pé esquerdo ora com pé direito), voltou-se a realizar o primeiro movimento de salto 
desenvolvido no dia. Em relação ao movimento do chute, Tulipa escolheu começar utilizando seu pé direito, sendo este 
seu pé de preferência. Após algumas execuções, pedi para que revezasse um chute com pé direito, outro com o esquerdo. 
Ao final, foram realizados arremessos com a bola (mão direita e esquerda), relembrando sempre a posição do seu corpo 
em relação ao movimento.

O quarto encontro iniciou com saltos horizontais por cima de uma corda, após caminhar em cima de uma linha 
reta e outra curva, sendo essas ações repetidas, seguiu para a próxima tarefa, em que Tulipa executou o movimento do 
chute com a bola parada e bola rolando. Por fim, os arremessos foram executados e direcionados ora para baixo, ora para 
cima.

No quinto encontro, foram realizadas atividades de chutes (bola parada, rolando e quicando), seguidas de atividades 
de arremessos tentando acertar um alvo colocado a sua frente. Também foram realizados saltos horizontais por cima de 
uma corda estendida no chão, e, com o mesmo objeto utilizado anteriormente (corda), solicitou-se que o torneasse e 
saltasse por cima, sendo agora saltos de ordem vertical.

Salientamos que, ao fim de cada movimento executado, corrigido verbalmente, foi realizado um feedback positivo, 
para que Tulipa continuasse a participar das tarefas dando confiança e consequentemente empoderamento, a fim de 
melhorar seu movimento.

O último encontro foi semelhante ao primeiro, no qual Tulipa executou os movimentos: arremesso, salto e chute 
sem nenhuma interferência ou correção, a fim de registrar a evolução dos movimentos.

Resultados Alcançados
Nesta pesquisa obtivemos como resultado mudanças no comportamento motor, sendo estas registradas em forma 

de vídeos gravados no decorrer do processo. A criança que participou das atividades melhorou sua técnica de forma 
gradativa.

Podemos perceber que, no movimento saltar, Tulipa não realizava movimentação em seus membros superiores. 
Após a intervenção, ela movimenta os braços melhorando sua impulsão e se dando mais equilíbrio ao entrar em contato 
com o chão novamente. Ao chutar, posiciona correto seu corpo em relação à bola, porém ainda tem dificuldades em 
flexionar as pernas no ato do chute, prejudicando assim a execução. Na execução do arremesso, ainda tem dificuldade no 
movimento do tronco, porém suas pernas e braços estão posicionados melhor se comparado com o primeiro encontro. 
Sendo assim, observou-se melhora em todas as habilidades praticadas, porém um programa motor para apresentar uma 
melhora significativa no movimento deve ser organizado em mais encontros e com continuidade de no mínimo um 
semestre.

Propor um programa motor para melhorar o desempenho de um sujeito não é uma tarefa fácil, mas é papel 
fundamental do professor de Educação Física. Antes de propor qualquer atividade motora, deve-se observar a fase e 
o estágio em que o indivíduo se encontra. Ao desenvolver atividades com crianças, devemos oferecer uma gama de 
atividades que proporcionem trabalhar uma variedade de habilidades motoras, pois toda experiência trará aprendizado e 
consequentes mudanças no comportamento motor.

Na medida em que foi se desenvolvendo o trabalho, criaram-se inúmeras situações que contribuíram na formação 
acadêmica, entre elas compreender as fases e os estágios em que Tulipa se encontra para então, a partir desta, organizar 
atividades que pudessem superar ou melhorar o desempenho nas habilidades motoras de arremessar, chutar e saltar. Com 
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esta prática observou-se que é necessário desenvolver as atividades através de brincadeiras, pois exercícios e repetições 
não incentivam a continuar a praticar. Sendo assim, o lúdico tem um papel fundamental ao se rabalhar com crianças 
nessa faixa etária.

Palavras-chave: Criança. Educação Física. Comportamento Motor.
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MULTIPLICANDO SABERES ATRAVÉS DO REGISTRO DO 
JOGO

Iasmim Martins Noro1

Gabriela Fontana Gabbi2

Ana Luiza Golin3

Diaine Susara Garcez da Silva4

Rochele Ribas de Oliveira5

Thais Rigão Dias6

Anemari Roesler Luersen Vieira Lopes7

O conceito matemático está presente em diferentes momentos do cotidiano. Com isso, nosso trabalho tem por 
objetivo apresentar a organização de uma situação de ensino referente aos nexos conceituais do conteúdo de multiplicação, 
através do registro feito pelos alunos. Buscaremos analisar a compreensão do conceito trabalhado, de forma coletiva e 
individual. Inicialmente, apresentaremos um estudo sobre o registro desenvolvido pelos alunos do terceiro ano de uma 
escola estadual da cidade de Santa Maria/RS, com o propósito de perceber como o registro pode contribuir para a 
percepção do professor sobre o processo de aprendizagem dos alunos. Como referencial teórico para embasamento 
do nosso Projeto PIBID - Interdisciplinar “Educação Matemática do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental” (PIBID/
InterdEM), utilizamos o conceito da Atividade Orientadora de Ensino (AOE), proposta por Moura et.al., o qual tem 
por intencionalidade 

A organização da atividade de ensino e aprendizagem, que sustentada pelos pressupostos da teoria histórico 
cultural, se apresenta como uma possibilidade para realizar a atividade educativa, tendo por base o conhecimento 
produzido sobre os processos humanos da construção de conhecimento (2010, p. 83).

A AOE é uma proposta teórico-metodológica que auxilia o professor no processo de ensino e aprendizagem. 
A Síntese Histórica do Conceito, em que acontece o estudo, por parte do professor sobre o conceito matemático, 
historicamente constituído pelo homem conforme sua necessidade, é a primeira etapa dessa organização. Após, a Situação 
Desencadeadora de Aprendizagem propõe aos alunos uma situação de ensino apresentada de diferentes maneiras, 
podendo ser uma situação emergente do cotidiano, história virtual ou jogo, e tem por objetivo desencadear o processo 
de apropriação do conteúdo matemático por parte dos alunos. Por fim, é proposta uma Síntese da Solução Coletiva, em 
que os alunos demonstram o conhecimento adquirido. Sendo assim, a pesquisa a ser apresentada trata do processo de 
ensino aprendizagem através do lúdico, o qual Nascimento, Araújo e Migueis (2010, p. 127) descrevem que “[...] o jogo é 
a forma principal de a criança vivenciar seu processo de humanização, uma vez que é a atividade que melhor permite ela 
apropriar-se das atividades (motivos, ações e operações historicamente elaborados)”. Então, para que houvesse material 
de pesquisa e o registro acontecesse, propomos um circuito de jogos envolvendo o conceito de multiplicação pela soma 
consecutiva das parcelas, sendo eles: boliche, roleta da multiplicação, basquete, pega vareta. Cada jogo tinha regras e uma 
tabela para ser feito o registro. Segue, abaixo, a explicação dos jogos.
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Jogo Objetivo Registro

Boliche

A partir do arremesso de uma bola, derrubar a maior 
quantidade de garrafas, onde cada garrafa continha 4 
bolinhas de gude e, dependendo de quantas garrafas 
derrubou, terá que descobrir quantos pontos marcou.

Roleta da 
Multiplicação

Obter o maior número possível de copos e canudinhos, 
que resultarão na maior pontuação. O aluno deverá 
lançar o dado para obter o número de copos que 
utilizará no jogo. Após, rodará a roleta para saber o 
número de canudinhos que deverá colocar nos copos. 
Vence o aluno que obtiver mais pontos após 4 rodadas.

Pega Vareta

Pegar varetas de diversas cores, sem mexer nas demais. 
Cada vareta terá um valor determinado por sua cor, e 
para iniciar o jogo as varetas serão lançadas em uma 
superfície plana e o jogador deverá tentar retirar a 
maior quantidade possível sem mover as demais, caso 
contrário, passa a vez ao jogador seguinte. Ganha 
aquele que fez a maior pontuação.

Como forma de estudo, escolhemos o registro dos jogos, pois, segundo Nacaratto, Mengali e Passos (2009, p. 
63), “o registro, muitas vezes, sinaliza para a professora conhecimentos matemáticos escolares que foram apropriados de 
forma equivocada pelos alunos e que necessitam de intervenção para ser superados”. Dessa maneira, escolhemos dois 
registros, feitos pelos alunos, para exemplificar a citação acima.
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Registro 1 

Fonte: Acervo GEPEMat.
Ao estudarmos os registros, observamos que alguns alunos compreenderam o conceito de multiplicação através 

da soma consecutiva de parcelas, pois não demonstraram dificuldades em preencher as tabelas. Outros apresentaram 
dificuldades em registrar o processo do jogo nas tabelas, assim, podendo interpretar que não ficou claro o conceito proposto 
para estes alunos, mas, com a reorganização de algumas ações e a nossa mediação, estes começaram a compreender 
melhor e fizeram seus registros adequadamente. 

Compreendemos que o registro é uma maneira de observar o aprendizado do aluno, conhecer, sanar as dúvidas, 
realizar a verificação da compreensão do conteúdo, e por isso a importância dele, tanto para o aluno que estará colocando 
em prática o que aprender, quanto para o professor que estará usando-o como objeto de estudo, para investigar o processo 
de ensino e aprendizagem, sendo essa uma ferramenta para organizar, analisar e reavaliar a prática em sala de aula. 
Portanto, o registro pode ajudar a esclarecer dúvidas e colaborar no processo de aprendizagem do aluno, bem como na 
organização de ensino do professor.

Palavras-chave: PIBID/InterdEM. Multiplicação. Jogos. Registro. Avaliação.
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OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO NO SUBPROJETO 
LETRAS- PORTUGUÊS DO PIBID/UNIVATES

Anelise Ehlert Becker1

Cristiane Antonia Hauschild2

Jane Herber3

Clarice Marlene Hilgemann4

Entendendo a linguagem como conjunto de práticas sociais condicionadas pelo contexto cultural e assumindo 
que ler e escrever são formas de agir em sociedade, a proposta do curso de Letras para o PIBID/UNIVATES, programa 
fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, centra-se na leitura, 
interpretação e produção de textos, tanto orais quanto escritos, contemplando a diversidade de gêneros discursivos. O 
objetivo é o letramento dos alunos da Educação Básica, ou seja, torná-los aptos a compreender e a se expressar nos mais 
diferentes gêneros, até porque a sociedade exige leitores competentes, que sejam capazes de atuar no mundo letrado, 
contribuindo, dessa forma, para a elevação da qualidade da escola pública. 

No ano de 2016, o PIBID Letras-Português realizou muitas intervenções na sala de aula, em duas turmas, no 6º 
e 7º anos do Ensino Fundamental de uma Escola do Vale do Taquari/RS. Constituem objetivos deste trabalho: relatar 
algumas atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016; refletir sobre a validade das atividades em relação à formação 
dos bolsistas de iniciação à docência, bem como em relação aos alunos da escola parceira.

Um dos projetos desenvolvidos com os alunos do sexto ano foi “A música e seus contextos”, em que as bolsistas 
trabalharam com músicas relacionadas a temas sociais, englobando outros gêneros textuais, explorando a gramática e 
a ortografia na produção de textos. Na primeira atividade, denominada “Coisas que eu sei”, foi utilizada como ponto 
de partida a música com o mesmo título, de Danni Carlos. Os alunos sentaram em roda e foram questionados sobre 
seus interesses e expectativas em relação às aulas. Realizou-se a interpretação coletiva da música, concomitante com a 
motivação para reflexões acerca do tema abordado, ou seja, o conhecimento de cada pessoa e sua finalidade para a vida. 

Outra atividade teve como ponto de partida a música “Que país é esse?”, da banda Legião Urbana. As bolsistas 
entregaram a letra da canção aos alunos para realizarem a leitura em conjunto e posteriormente conversaram sobre a 
canção, a fim de entender o uso de expressões que não fazem parte do cotidiano e o significado das frases levando em 
consideração o contexto atual vivenciado no Brasil. Logo após, assistiram aos clipes das músicas para responderem 
questões sobre cidadania e adjetivos utilizados na canção. É importante ressaltar que muitos alunos não compreendiam 
termos como “corrupção, cidadania”, mas com esse planejamento passaram a repensar o papel e o lugar de cidadão na 
sociedade em que vivem.

No mês de outubro, a fim de retomar os conteúdos abordados no ano de 2016 ou anteriormente, integrando a 
Semana da Criança, as bolsistas organizaram uma gincana para o sexto e o sétimo ano, denominada “Tropeçando nas 
palavras”. O objetivo principal dessa atividade foi relembrar questões gramaticais e ortográficas de uma forma mais leve 
e divertida, em que o aluno aprende sem perceber.

Todas as tarefas da gincana, como o “Soletrando”, atividades de grafia com “U” ou “L”, “S” ou “Ç”, antônimos e 
sinônimos, entre outras, transformaram a sala de aula em um ambiente de competição e aprendizagem, pois cada equipe 
queria fazer o seu melhor. 

1 Centro Universitário UNIVATES, Supervisora do Subprojeto Letras/Português do PIBID/UNIVATES, CAPES, ane.1becker@
hotmail.com 

2 Centro Universitário UNIVATES, coordenadora institucional do PIBID/UNIVATES, CAPES. crishauschild@univates.br 
3 Centro Universitário UNIVATES, coordenadora de gestão de processos educacionais do PIBID/UNIVATES, CAPES. jane.

herber@univates.br 
4 Mestra em Letras, Centro Universitário UNIVATES, orientadora e coordenadora de área do subprojeto Letras/Português do 

PIBID, CAPES. clariceh@univates.br 

mailto:ane.1becker@hotmail.com
mailto:ane.1becker@hotmail.com
mailto:crishauschild@univates.br
mailto:jane.herber@univates.br
mailto:jane.herber@univates.br
mailto:clariceh@univates.br


Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 561SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

No sétimo ano foi desenvolvido o projeto “O Mundo ao meu redor” e, devido ao andamento de uma das aulas, 
em que alguns alunos demonstraram preconceito e uma postura desrespeitosa com relação às dificuldades do Haiti, as 
bolsistas do PIBID decidiram replanejar as atividades e incluir um trabalho sobre a realidade haitiana, mostrando aos 
alunos as dificuldades enfrentadas nesse país. 

Para tanto, entregaram aos estudantes do sétimo ano cartas escritas pelos alunos haitianos nas aulas de Língua 
Portuguesa para Estrangeiros, oferecidas pelo projeto de extensão Veredas da Linguagem, da UNIVATES. Cada grupo 
leu a carta de um aluno haitiano do projeto e, em seguida, foram apresentados os passos para a escrita do gênero textual 
carta.

Assim que os alunos estavam familiarizados com o gênero, as bolsistas propuseram a escrita de uma carta em 
resposta aos haitianos, o que foi muito bem aceito pela turma. Na aula seguinte, assistiram a um vídeo sobre o Haiti com 
ênfase nos desastres naturais ocorridos no país com o intuito de, por meio dos saberes adquiridos, construírem fôlderes 
para divulgar o que aprenderam sobre a realidade dos imigrantes haitianos na comunidade escolar. Após a visualização de 
exemplos de fôlderes, eles construíram os deles em grupos com ilustrações e informações sobre o país estudado. 

As atividades desenvolvidas propiciaram momentos importantes de interação pela linguagem e, consequentemente, 
de aprendizado. A atividade das músicas proporcionou aos alunos uma reflexão sobre suas vidas, sua escola, sobre a 
família, amizades e sobre a vida. Percebeu-se a dificuldade que eles apresentam em falar em público, o medo de errar e 
de alguém rir ou contrariar. Entretanto, somente oferecendo-lhes essas oportunidades é que eles terão a oportunidade de 
expor seu pensamento e, pela interação com o outro, usar a linguagem adequando-a à situação. Em relação ao conteúdo 
“Artigos definidos e indefinidos”, foi possível constatar que os alunos sabiam empregá-lo corretamente, porém não 
dominavam a nomenclatura e, por isso, sentiam-se inseguros. Após a interferência e exemplos variados proporcionados 
pelas bolsistas, os alunos compreenderam o conteúdo. Mas é importante ressaltar que eles dominavam o uso, e é este uso 
que devem dominar para compreender o que leem e também saber empregar adequadamente no momento da escrita, 
pois, ao estudar a língua, importa a função dos vocábulos na construção de sentidos do texto, e não a nomenclatura.

A gincana realizada constituiu uma atividade lúdica, mas propiciou aprendizagem. As atividades ortográficas 
foram definidas após constatações de dificuldades apresentadas pelos alunos, em momentos de produção escrita, no 
decorrer das atividades do ano. Segundo Gomes e Filho (2008), as atividades lúdicas proporcionam às crianças um 
aprendizado diferenciado, no qual o aluno se sente motivado a aprender, pois os jogos ensinam sem que ele perceba que 
está aprendendo.

A partir da gincana, puderam rever o que havia sido estudado. Vale destacar que, mesmo após o término da 
gincana, os alunos continuaram repassando mentalmente algumas das tarefas no momento de escrever um texto ou 
resolver alguma atividade de Língua Portuguesa. Os alunos auxiliavam seus colegas, fazendo referência às atividades 
da gincana para sanar questões gráficas. A intenção era ajudar os colegas, não julgá-los devido às suas dificuldades, o 
que vai ao encontro do que destaca Moratori (2003, p. 1): “O jogo educativo deve proporcionar um ambiente crítico, 
fazendo com que o aluno se sensibilize para a construção de seu conhecimento com oportunidades prazerosas para o 
desenvolvimento de suas cognições”.

É importante comentar o resultado da experiência com as cartas enviadas pelos haitianos. Não foi uma simples 
troca de correspondência: foi uma interação que permitiu aos alunos o acesso a conhecimentos não apenas linguísticos, 
mas também culturais. A atividade realizada com o gênero textual carta entusiasmou a turma para a sequência das 
atividades, porém, devido ao término do ano letivo, não foi possível continuar a correspondência.

Cabe aqui destacar a importância de o docente estar atento às manifestações dos alunos e aproveitá-las para 
serem trabalhadas, mesmo que isso implique reformular um planejamento. Isso também vai ao encontro do que propõe 
Geraldi (2015): o professor não é o único detentor do conhecimento, o qual deve ser construído em conjunto, levando 
em consideração o que foi vivido pelo professor e pelos alunos.

O ano de 2016 possibilitou a troca de conhecimentos entre os alunos da escola parceira com as bolsistas do 
PIBID/Letras-Português. Além de um momento de enriquecimento de saberes, 2016 abriu horizontes para 2017, pois 
houve reflexão e problematização sobre o ensino da língua materna nos tempos atuais. 
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Espera-se que, em 2017, o PIBID possa continuar propiciando reflexão e colaborando na formação docente das 
bolsistas e dos alunos da escola parceira. Que 2017 seja o ano de questionamentos com o intuito de contribuir para um 
mundo melhor.

Palavras-chave: PIBID. Formação docente. Aprendizagem. Atividades.
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DIFERENTES ABORDAGENS NO ENSINO DE SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS

Alana Blum Saraiva Nunes1

Guimara Bulegon2

Sandra Denise Stroschen3

Desenvolvida pelas bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID Subprojeto 
matemática, juntamente com a coordenadora e a supervisora, esta oficina4 foi realizada nos dias 13/09/2016 e 27/09/2016, 
no contra turno escolar, com alunos dos sétimos anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria 
Margarida Zambon Benini, na cidade de Bento Gonçalves – RS. 

O tema escolhido para essa atividade foi sólidos geométricos, proposto pela supervisora do projeto e também 
professora dos alunos participantes, a qual percebeu a necessidade de uma atividade complementar para melhor 
compreensão do conteúdo. Desta forma, priorizou-se o estudo de quatro sólidos, sendo eles o cubo, o paralelepípedo, o 
tetraedro e a pirâmide quadrangular.

No planejamento prévio, buscou-se organizar atividades que despertassem o interesse dos alunos. Durante este 
momento, percebeu-se a importância da utilização de material concreto para aprimorar a abordagem já desenvolvida pela 
professora titular. 

Buscando maior valia da oficina, no primeiro dia propiciou-se a retomada dos conteúdos a fim de identificar as 
maiores dúvidas e levantar questionamentos do assunto a ser abordado. Como recurso pedagógico utilizou-se o Datashow 
com a descrição das atividades que estavam sendo desenvolvidas no decorrer da aula, bem como explorando exemplos do 
cotidiano e imagens que exibiam os elementos posteriormente trabalhados.

Primeiramente, foram entregues atividades em que o aluno deveria relacionar a figura plana ao seu respectivo 
nome. Em seguida, utilizaram-se sólidos de acrílico, questionando seu nome, quais e quantas figuras planas possuíam e 
que outros elementos poderiam ser identificados nesses sólidos.

Outro material didático utilizado foi um cubo de madeira, elaborado pelo projeto LaPEC – Laboratório de 
Prototipagem para o Ensino de Ciências, composto por dobradiças e ímãs que poderiam abrir e fechar, evidenciando suas 
faces na planificação. Dessa forma era possível obter uma melhor visualização e entendimento da planificação do sólidos.

Na sequência, baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais, pensou-se em explorar o uso de recursos tecnológicos, 
o que é sugerido como uma ferramenta educacional para o desenvolvimento das competências especialmente nas aulas 
de matemática. Para isso, utilizou-se o software Poly, que possibilita a exploração dos sólidos geométricos na construção, 
planificação e transformação em 2D ou 3D. Esse software está disponível gratuitamente para download e é de fácil 
manuseio.

Concluindo a retomada desses conceitos, por solicitação da professora regente, que se preocupou com o registro 
do tema abordado, foi entregue uma folha de exercícios que deveria ser preenchida com os elementos dos sólidos bem 
como o número de arestas, vértices e faces que cada um possui. E, por último, os alunos receberam uma folha A4 para 
representar a planificação do sólido de sua escolha.

No segundo dia foi elaborada uma gincana com a finalidade de promover um momento mais dinâmico, cooperativo 
e colaborativo, pois dessa forma o aspecto de sala de aula tradicional modifica-se e os alunos têm a chance de construir 
seu conhecimento em conjunto. Também buscou-se atrair o interesse dos envolvidos, instigando-os a participar mais 
ativamente. Segundo Carvalho:

1 IFRS – Câmpus Bento Gonçalves, licenciatura em matemática, PIBID – Sub projeto Matemática, alana.saraiva@bento.ifrs.edu.br.
2 IFRS – Câmpus Bento Gonçalves, licenciatura em matemática, PIBID – Sub projeto Matemática, guimara_gb1993@hotmail.com.
3 Mestre em matemática aplicada, IFRS–Câmpus Bento Gonçalves, sandra.stroschen@bento.ifrs.edu.br
4 http://bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20161022211534869elementos_dos_solidos_geometricos.pdf
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A Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia na qual estudantes trabalham juntos em grupos heterogêneos 
para resolver um problema, concluir um projeto ou algum outro objetivo pedagógico. (CARVALHO, 2015, 
p.46)

Pensando nisso, os alunos foram divididos em três equipes para realizar as sete tarefas elaboradas e descritas abaixo, 
envolvendo o assunto já mencionado anteriormente. 

Na primeira tarefa, utilizando somente lápis e caderno, cada equipe deveria calcular o número de vértices e arestas 
dos sólidos geométricos: cubo, paralelepípedo, pirâmide quadrangular e tetraedro, podendo representar livremente as 
formas citadas. 

Na atividade seguinte, um aluno de cada equipe deveria selecionar os elementos necessários para formar cada 
sólido, utilizando arestas feitas de canudinhos e vértices de biscuit, desenvolvidos pelas bolsistas. Nessa atividade os alunos 
puderam manipular os materiais concretos e identificar os elementos de forma palpável, relacionando esse momento 
como uma forma de aprendizagem visual, cognitiva e exploratória por meio do tato.

Em seguida, cada equipe recebeu a planificação dos quatro sólidos em folha A4, e analisando, deveriam identificá-
lo e montá-lo. Após, foram aplicadas tarefas de perguntas e respostas feitas oralmente, envolvendo identificação da 
planificação correta, correlação das características e citando exemplos do cotidiano dos sólidos geométricos. Por fim, um 
aluno de cada equipe teve seus olhos vendados e foi separado dos demais. As equipes não visualizavam qual sólido o 
colega de equipe estava recebendo em suas mãos, e esse deveria contar os seus elementos e discriminar para sua equipe, 
que por sua vez citava o nome do sólido. Os resultados destas atividades dependeriam da integração das equipes para que 
chegassem a um consenso sobre a resposta correta, oportunizando um momento de diálogo em que poderiam expor suas 
ideias aos colegas, perdendo o receio de se expressar e desenvolvendo suas capacidades.

Oportunidades para os alunos falarem nas aulas faz com que eles sejam capazes de conectar sua linguagem, seu 
conhecimento e suas experiências pessoais com a linguagem da classe e da área do conhecimento que se está 
trabalhando (SMOLE e DINIZ, 2001, p.17).

Analisando a aplicação, percebeu-se que, no primeiro dia, a turma realizou todas as atividades propostas com 
interesse, interagindo com os materiais propostos, sentindo-se desafiados, até mesmo, a contar os elementos dos sólidos 
geométricos, inclusive os mais complexos.

O software Poly complementou a exposição do tema, possibilitando a visualização e reprodução de cada etapa da 
planificação dos demais sólidos geométricos. Nele também foram explorados, por interesse dos alunos, sólidos diferentes 
dos trabalhados na aula, como o icosaedro e o dodecaedro, que possuem grande número de faces, arestas e vértices.

A utilização do cubo de madeira foi de extrema importância para o entendimento das faces, arestas e vértices, além 
da planificação do mesmo. Os alunos puderam manusear, observar os elementos citados, participando, questionando e 
sanando dúvidas.

No segundo dia, verificou-se a apropriação dos alunos quanto ao conteúdo abordado na aplicação anterior, através 
de questionamentos realizados no início da aula, tais como “O que são vértices? Arestas? Faces? Quais os nomes dos 
sólidos que recordavam?”.

O resultado da primeira tarefa foi surpreendente, já que não teriam material concreto para os ajudar com a 
contagem dos elementos e assim deveriam usar a imaginação e criatividade para alcançar o objetivo. Todavia, cada equipe 
usou uma estratégia para encontrar os resultados da tarefa, como, por exemplo, o desenho dos sólidos geométricos e o uso 
das mãos para formar um sólido e juntos contar os elementos. 

Na segunda atividade pôde-se perceber que a maior parte dos erros não estava na contagem dos elementos, mas na 
atenção com a coleta das arestas e vértices, na qual o número de elementos selecionados não correspondia à quantidade 
já calculada anteriormente. Além disso, houve o descuido na seleção das arestas e vértices corretas para os sólidos 
mencionados, como, por exemplo, a pirâmide quadrangular que deveria ter arestas de dois tamanhos.

Na terceira tarefa, todas as equipes identificaram o sólido a partir da sua planificação, porém o que mais se observou 
foram os erros ortográficos e a acentuação. A quarta, quinta e sexta tarefa possibilitaram a interatividade das equipes 
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já que sua correção aconteceu de forma oral. Na última tarefa constatou-se que os alunos haviam se apropriado dos 
conhecimentos, pois eles deveriam analisar os elementos do sólido e transmitir para sua equipe sem citar o nome dele.

Por meio das observações realizadas durante as práticas e análise dos resultados, percebemos a importância do 
planejamento e das metodologias apresentadas. Além disso, segundo a professora titular, os comentários realizados pelos 
alunos participantes descreveram a relevância que a oficina proporcionou para eles.

Palavras-chave: Geometria espacial. Materiais concretos. Metodologias.
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ESCRITA CRIATIVA: A BUSCA DA EXPRESSÃO 

Alessandra Nicolini1

Suzinara Strassburger Marques2

Rosiene Almeida Souza Haetinger3

Contextualização
Vinculado ao Projeto de Extensão “Veredas da Linguagem”, o eixo Linguagem artístico-literária atua na comunidade 

de Lajeado/RS desde o início de 2016, considerando que no ano de 2015 algumas atividades de semelhante teor já eram 
desenvolvidas através do Projeto de Extensão Formas de leitura: dizer, escrever e olhar, cuja coordenadora atualmente faz 
parte do “Veredas da Linguagem”.

Dentre as ações realizadas durante 2016 pelo referido eixo, como contação de histórias, apreciação e debates sobre 
obras cinematográficas relacionadas à literatura e saraus artístico-literários, destacou-se a Escrita Criativa, desenvolvida 
com estudantes do ensino médio de uma escola da rede pública de Lajeado/RS.

O termo “Escrita Criativa”, abordado durante as oficinas, “é, de fato, um convite aos alunos para que expressem 
pensamentos e sentimentos, muitas vezes adormecidos (...) e que os plasmem na página em branco, (...) revelando a 
sua riqueza pessoal, as suas experiências e leituras passadas e desejos de futuro” (SILVA, 2011, p. 73). Sendo assim, a 
Escrita Criativa constitui-se “no exercício de técnicas utilizadas por escritores e ensaístas de diversas épocas, culturas e 
correntes, para a elaboração de textos literários ou mesmo não literários” (MANCELOS, 2010, p. 156). Nesse contexto, 
os participantes das oficinas eram motivados a escrever a fim de que conhecessem e desenvolvessem seu potencial criativo 
por meio da palavra. A intenção sempre foi provocar os participantes em uma atmosfera de liberdade.

Para motivar a criação literária, procurou-se: explorar variados gêneros literários com os quais os alunos geralmente 
não têm contato nas aulas (haikai, miniconto, roteiro, etc); incentivar a produção literária de forma alternativa àquela 
abordada em sala de aula; relacioná-la às diversas formas de expressão artística, tendo como foco principal a Escrita 
Criativa; e desconstruir a imagem austera do espaço escolar, interpretando-o como possibilidade de criação.

A liberdade precede a criação
Partindo da ideia de oferecer aos participantes da oficina de Escrita Criativa momentos para a criação literária 

e para debates acerca dos processos criativos dos integrantes e também de autores utilizados como “inspiração”, foram 
realizados sete encontros com duração de uma hora e trinta minutos, em média, com alunos do Ensino Médio de uma 
escola da rede pública, em turno oposto ao escolar.

Ao longo dos encontros, abordou-se o mito de que a Escrita Criativa é um dom concedido a poucos, incentivando, 
por conseguinte, a expressão literária por parte dos alunos. No primeiro encontro, como motivação à escrita, foram 
utilizadas pinturas de artistas surrealistas, como Salvador Dalí e Remédios Varo. A escolha deu-se em função da abrangente 
gama de interpretações possíveis às obras, característica do Surrealismo, e também à apresentação da imagem como 
inspiração à produção do texto verbal. A tarefa proposta aos participantes foi selecionar uma das oito obras impressas que 
circulavam entre eles, contemplá-las, interpretá-las a partir de questionamentos feitos pelos ministrantes e, em seguida, 
escrever munidos dos sentimentos e impressões gerados, sem a necessidade de aderir a algum gênero textual ou regra 
específica. Alguns não compreenderam a proposta e, tímidos, fizeram perguntas na tentativa de saber se havia regras a 
serem cumpridas ou um modelo a seguir. Depois de uma conversa sobre a proposta da Escrita Criativa, a criação fluiu 
para todos, que logo mostraram os escritos aos ministrantes e aceitaram dicas.

Ressalta-se que o objetivo maior era incentivar os jovens a usar a criatividade e desenvolver sua escrita, sem 
atentar demasiadamente às regras gramaticais. Afinal, conforme Proença Filho (2007, p. 46), “Não existe uma ‘gramática 
normativa’ para o texto literário. Seu único espaço de criação é o da liberdade”.
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Nos encontros seguintes, foram explorados os gêneros poesia, miniconto, roteiro, hai-kai e mangá. A cada encontro, 
a motivação acontecia de maneira diferente, com o apoio de músicas, textos literários, imagens, passeios pelo pátio da 
escola, trechos de filmes, entre outros.

Em relação às concepções de Bakhtin, Barros (2001, p. 24) afirma que o texto é “[...] produto da criação ideológica 
ou de uma enunciação, com tudo o que está aí subentendido: contexto histórico, social, cultural etc”. Portanto, a produção 
literária não é apenas um texto aleatório, mas um conjunto de ideias que fazem parte da personalidade e experiência do 
autor. Proença Filho ratifica essa concepção afirmando que o texto literário “caracteriza um mergulho na direção do ser 
individual, do ser social, do ser humano (PROENÇA FILHO, 2007, p. 41)”.

As produções criadas nas oficinas evidenciaram transformações por meio da palavra, tendo em vista que ao lerem 
interagiram com a realidade; ao escreverem produziram sua marca nessa mesma realidade, participando ativamente da 
construção da mesma. O depoimento de uma participante das oficinas de Escrita Criativa demonstra o quão significativas 
foram as atividades desenvolvidas e a proximidade estabelecida entre os envolvidos:

Participar do projeto Veredas da Linguagem foi sem dúvidas uma experiência muito importante. No projeto, 
fomos apresentados a variadas formas literárias além de aprofundar os conhecimentos nas que já havíamos 
tido contato. Ao longo de um ano inteiro de trabalho, tendo um encontro por mês, pude me interessar ainda 
mais pela escrita e descobrir talentos para certas formas da escrita que eu sequer conhecia. Além deste, no 
projeto houve interação entre os participantes, professores e voluntários, os quais puderam compartilhar suas 
produções com os demais e trocar ideias. O projeto estimulou a criatividade através dos desafios de criação nos 
mais variados moldes da escrita. A forma como os encontros ocorreram também foi muito importante... ao 
contrário das aulas que nos acostumamos a ter na escola, lá tudo ocorria de forma descontraída e sem pressão, 
incentivando a vontade de aprender, produzir e sempre me deixando empolgada para o encontro seguinte, ao 
invés de forçar os alunos a decorarem ideias prontas e não pensarem por si, como ocorre na maioria das aulas 
escolares. O projeto foi simplesmente maravilhoso, e com certeza fez eu me apaixonar ainda mais pela escrita 
(depoimento virtual, 2016).

Essa participante também publicou uma de suas produções na terceira edição do e-book do curso de Letras da 
Univates, intitulado “Linguagens: múltiplos olhares, múltiplos sentidos”. Isso demonstra a importância de mostrar aos 
participantes, adolescentes ou não, que eles podem e devem exercer sua arte, assumindo sua autoria perante o mundo.

Resultados alcançados
A partir dos sete encontros realizados com os alunos do ensino médio da escola selecionada, tanto os participantes 

quanto os ministrantes descobriram novas formas de propiciar a criação literária e relacioná-las às mais variadas expressões 
artísticas. Além disso, fortaleceu-se o hábito da escrita por prazer. Aos ministrantes, sobretudo, foi possível repensar os 
moldes de uma oficina de Escrita Criativa, assim como suas potencialidades.

Cabe ressaltar também que essas ações devem continuar através do projeto “Veredas da Linguagem”, já que 
os caminhos de trocas e aproximações entre a universidade e a comunidade que a cerca devem ficar cada vez mais 
entrecruzados e desmistificados, de forma que os saberes sejam compartilhados e não reproduzidos.

Palavras-chave: Escrita Criativa. Literatura. Escola. 
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“A MINHA VIDA É ANDAR POR ESSE PAÍS”: O ESTUDO 
DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS CONTEMPORÂNEOS NO 

BRASIL

Paula Dresch dos Santos1

Frederico Lautert2

Júlia Leite Gregory3

Ernesto Pereira Bastos Neto4

Cristiane Schneider5

Augusto Zortéa Portaluppi6

Márcia Solange Volkmer7

Os bolsistas do subprojeto História do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/
UNIVATES, durante o ano de 2016, desenvolveram atividades vinculadas ao tema das migrações contemporâneas com 
duas turmas de 2º ano do Ensino Médio. As situações de aprendizagem foram desenvolvidas nas aulas de Geografia, 
buscando dialogar com a área da História numa perspectiva de ensino interdisciplinar, trabalhando de forma conjunta 
com alunos e professora titular, incentivando o estudo do contexto atual brasileiro.

Entre as temáticas trabalhadas, o presente estudo visa apresentar as ações desenvolvidas que tiveram como eixo 
norteador a temática “Migrações contemporâneas no Brasil”, abordando os fluxos migratórios e a caracterização dos 
padrões migratórios brasileiros, com vista a destacar a importância dos contextos regionais para este processo. Segundo 
Brito (1997), os padrões migratórios são considerados um modo de articulação entre as trajetórias dos migrantes e a 
dinâmica socioeconômica de suas regiões de origem e destino. 

No estudo de fluxos migratórios foram abordadas a implantação de projetos de colonização e assentamentos 
agrícolas, exploração madeireira, a garimpagem, a construção de barragens e hidrelétricas, mineração, construção de 
rodovias e ferrovias. Segundo Vale, Lima e Bonfim (2012), a história do Brasil está fortemente marcada pelo fenômeno da 
migração, inicialmente, pela colonização e, mais recentemente, pelo deslocamento interno, em que cada ciclo econômico 
trouxe consigo um fluxo migratório.

As práticas foram iniciadas pelo desenvolvimento do plano de trabalho, referente aos fluxos migratórios brasileiros, 
vinculados aos processos de industrialização e urbanização do país – temas já trabalhados em aula anteriormente. Ao 
planejar as atividades, pensamos em quatro fluxos migratórios que ocorreram no Brasil entre as décadas de 1950 e 1970: 
Fluxo 1 (Origem: Nordeste. Destino: centros urbanos do Sudeste, sobretudo a cidade de São Paulo – desenvolvimento 
dos setores da construção civil e industrial), Fluxo 2 (Origem: Nordeste. Destino: Amazônia – novas áreas agrícolas, 
garimpo e a construção da Transamazônica), Fluxo 3 (Origem: Nordeste e Sudeste. Destino: Centro-Oeste – construção 
de Brasília) e por fim o Fluxo 4 (Origem: estados do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Destino: regiões Centro-Oeste 
e Norte – Projeto “Amazônia Legal”). Como perguntas norteadoras para o desenvolvimento da ação educativa foram 
estabelecidas as seguintes indagações: Por que as pessoas migraram? O que buscavam? Quais eram os incentivos à 
migração? Qual era o panorama do seu local de origem para que a migração fosse vista como a única solução? Quais foram 
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as implicações em termos de concentração populacional? As pessoas que migravam retornavam em algum momento para 
o seu lugar de origem? 

Finalizada a apresentação dos fluxos migratórios, dividimos os alunos em quatro grupos, em que cada grupo ficou 
responsável por desenvolver uma história fictícia baseada no fluxo migratório estudado. Para explicar a atividade, nos 
apropriamos de um exemplo da literatura brasileira: o livro “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, que retrata o cenário 
dramático vivido por uma família que saiu do sertão nordestino em busca de melhores condições de vida no Sudeste 
brasileiro. Após a escrita do texto, os alunos apresentaram as suas histórias e localizaram o ponto de partida e o destino do 
fluxo migratório de uma forma interativa em um mapa. Os alunos indicavam no mapa o ponto de repulsão e o ponto de 
atração de cada fluxo migratório. Para complementar as atividades, cada bolsista ficou responsável por estudar um fluxo 
migratório e fazer considerações durante a leitura dos textos dos alunos.

Após a conclusão das atividades e análise dos textos, os alunos demonstraram através da escrita a compreensão 
dos fatores socioeconômicos e políticos das migrações internas, além de terem conseguido localizar com facilidade os 
pontos de atração e repulsão de cada fluxo migratório. Foram estudados os aspectos essenciais para o entendimento dos 
processos migratórios no Brasil, como os motivos, contextos que possibilitaram as migrações pelo país, bem como as 
consequências da ocorrência desses fluxos ao longo do tempo. Para além de entender os contextos de origem e chegada do 
migrante, torna-se importante atentar para as trajetórias pessoais e enfatizar a diversidade de elementos que constituem os 
movimentos migratórios. Aborda-se o tema das migrações como um “fato social total e, por isso mesmo, interdisciplinar, 
abrangendo a sociedade, o Estado e o indivíduo” (SEYFERTH, 2007, p.35).

Os bolsistas do PIBID envolvidos com o desenvolvimento da atividade puderam constatar que o estudo dos 
processos migratórios no Brasil permitiu aos alunos estabelecerem conexões com as migrações atuais. Enfatizar o debate 
do tema abordando a realidade local e regional torna-se muito importante em um cenário em que novos fluxos – sobretudo 
de imigrantes haitianos – direcionam-se para o Vale do Taquari nos últimos anos. 

Com o estímulo para a realização da atividade, os alunos desenvolveram o senso investigativo para poderem 
levantar informações que deixassem seu texto mais qualificado. Além disso, se dedicarem à pesquisa das histórias reais 
de migração para se colocarem no papel daqueles que migram e vislumbrar os diversos contextos migratórios permite 
o reconhecimento da diversidade e dificuldade dos movimentos. A compreensão da multiplicidade cultural do povo 
brasileiro também foi alcançada, uma vez que os discentes constataram que, juntamente com as pessoas, migram também 
os seus elementos culturais, conferindo uma diversidade de práticas no contexto de acolhimento. A proposta metodológica 
demonstrou seu resultado positivo no momento em que os alunos ultrapassaram o estudo de conteúdos da Geografia e 
da História e puderam refletir sobre a sociedade da qual fazem parte. 

Palavras-chave: Fluxos migratórios. Território brasileiro. Geografia. História.
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PIBIDOTECA: INTERLIGANDO APRENDIZAGEM E 
BRINCADEIRAS

Aline Beatris Alf1

Fabíola Regina Eckert2

Larissa Elisa Feldens3

Milena Maso4

Paola Gatelli5

Anice Maria Nunes6

Danise Vivian7

Considerações iniciais
O grupo de bolsistas do Subprojeto Pedagogia II, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

PIBID/UNIVATES em parceria com uma Escola Estadual de Ensino Fundamental do município de Lajeado/RS/
Brasil, desenvolveu, durante o ano de 2016, práticas voltadas à revitalização de uma sala ociosa da escola parceira, 
transformando-a em uma brinquedoteca. O nome escolhido para a inauguração do novo espaço foi Pibidoteca, que, ao 
mesmo tempo em que faz menção ao nome do Programa, deixa explícitas as intencionalidades previstas para o espaço. 
A Pibidoteca foi criada com o objetivo de desenvolver e explorar, em um único ambiente, linguagens que o brincar 
proporciona: a linguagem corporal, musical, escrita e gestual, como também a revitalização do espaço escolar. Esperou-se 
que, com a construção da Pibidoteca, as professoras e as bolsistas conseguissem desenvolver a imaginação e a criatividade 
das crianças nesse novo espaço.

PIBIDOTECA: um espaço para aprender e brincar
A brinquedoteca, Pibidoteca, foi um espaço planejado para promover diferentes potencialidades educacionais 

visando aproveitar um espaço da escola parceira, bem como integrar espaço e criações. Esse aproveitamento espacial da 
escola ocorreu, pois sabe-se da importância da brincadeira no desenvolvimento da criança, principalmente na educação 
infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, vale ressaltar que: 

Falar sobre Brinquedoteca é, portanto, falar sobre os mais diferentes espaços que destinam à ludicidade, ao 
prazer, às emoções, às vivências corporais, ao desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da auto-estima, 
do autoconceito-positivo, da resiliência, do desenvolvimento do pensamento, da ação, da sensibilidade, da 
construção do conhecimento e das habilidades (SANTOS, 2000, p.58).

Pensando nisso, o grupo de pibidianas criou um espaço para que as crianças pudessem desenvolver sua criatividade 
e imaginação. Aproveitando os materiais disponibilizados pela escola parceira, o ambiente foi organizado e dividido em 
quatro pequenos espaços: o espaço da casinha, da barraca, de jogos de mesa e o espaço destinado para jogos de habilidades 
e raciocínio lógico. 

1 Centro Universitário UNIVATES, Acadêmica do Curso de Pedagogia, CAPES, aline.alf@universo.univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, Acadêmica do Curso de Pedagogia, CAPES, fabiola.eckert@universo.univates.br.
3 Centro Universitário UNIVATES, Acadêmica do Curso de Pedagogia, CAPES, larissa.feldens@universo.univates.br.
4 Centro Universitário UNIVATES, Acadêmica do Curso de Pedagogia, CAPES, milena.maso@universo.univates.br.
5 Centro Universitário UNIVATES, Acadêmica do Curso de Pedagogia, CAPES, lola.gatelli@hotmail.com.
6 Centro Universitário UNIVATES, Graduada em Pedagogia na Universidade Luterana do Brasil e supervisora do PIBID/

Subprojeto Pedagogia II do Centro Universitário UNIVATES, CAPES, anicenunes@bol.com.br.
7 Orientadora. Centro Universitário UNIVATES, Graduada em Pedagogia na UFRGS. Mestre e Doutora em Educação pela UFRGS. 

Professora do curso de Pedagogia e Licenciaturas e coordenadora do PIBID/Subprojeto Pedagogia II do Centro Universitário 
UNIVATES, CAPES, dvivian@univates.br.
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O primeiro espaço simula um ambiente de casinha que possibilita o faz-de-conta e a imaginação. O espaço da 
barraca permite que as crianças imaginem e brinquem envolvendo a ludicidade. Já os outros dois espaços, destinados para 
jogos, possibilitam a integração entre os alunos e a estimulação de habilidades operatórias. 

Com a conclusão da ornamentação e da organização do espaço, o grupo realizou observações nas cinco turmas do 
Ensino Fundamental da escola parceira. Através das aulas observadas, optou-se por trabalhar com intervenções no 1º, 2º 
e 3º anos, considerando que estas turmas ainda estavam no processo de alfabetização e de letramento. Dessa forma, as 
práticas com materiais concretos estariam auxiliando e agregando ao planejamento de cada docente. 

Dando sequência às atividades pibidianas na escola, iniciou-se com os planejamentos de oficinas destinadas à 
confecção de jogos pedagógicos, que contribuíram com a aprendizagem dos alunos e ampliaram o acervo de materiais da 
Pibidoteca. O grupo de bolsistas foi dividido em duplas, e cada dupla ficou responsável por uma turma. As oficinas foram 
pensadas e planejadas pelas bolsistas baseadas em conversas com a professora titular de cada uma das turmas. Nesse 
sentido, foram pensadas as seguintes oficinas: no 1º ano a oficina de separação silábica; no 2º ano, jogos matemáticos e, 
no 3º ano, alfabetização através do jogo Twister. 

Para o 1º ano foram planejados jogos que envolvessem a temática de separação de sílabas. Dentre eles, foram 
confeccionados: o quebra-cabeça silábico, o jogo junte e forme e o caça-palavra silábico. Os jogos matemáticos planejados 
para o 2º ano foram feitos em forma de bingo com contas de adição e subtração, com números até 100, sendo que as 
contas foram feitas pelas próprias crianças. O jogo Twister aplicado na turma do 3º ano teve enfoque na alfabetização, 
com o objetivo de promover a leitura dos alunos por meio deste jogo.

Com as práticas realizadas, percebeu-se o quanto é importante construir relações e também brincadeiras dentro e 
fora da sala de aula. Conforme destaca Fortuna (2007, p.21):

Vivenciados na brincadeira, cooperar, competir, ganhar, perder, comandar, subordinar-se, prever, antecipar, colocar-
se no lugar do outro, imaginar, planejar e realizar, são aspectos fundamentais à aprendizagem em geral, presentes 
também na aprendizagem de conteúdos escolares. É por isso que a aprendizagem escolar beneficia-se da brincadeira, 
e não porque um conteúdo específico do currículo escolar pretendeu ser ensinado por meio de um jogo.

Visando isso, as práticas realizadas envolveram tanto o espaço da Pibidoteca quanto o da sala de aula. As temáticas 
solicitadas pelas professoras titulares contemplaram tanto o lógico quando o lúdico. Importante salientar que desse modo 
podemos interligar os planejamentos com as linguagens que o brincar proporciona no ambiente da Pibidoteca. 

Considerações finais
O grupo de bolsistas conseguiu alcançar os objetivos propostos, como a revitalização do espaço que a escola nos 

cedeu e com ele poder proporcionar às crianças diferentes formas que o brincar pode nos fornecer, assim ajudando para 
o desenvolvimento integral de cada criança/aluno. Um momento encantador foi a inauguração da Pibidoteca, no qual a 
TV Univates e o jornal “O Informativo do Vale” estiveram presentes, registrando e ampliando a vivência para além da 
comunidade escolar. 

Notou-se maior desempenho na aprendizagem dos alunos que, após participarem das oficinas ministradas pelas 
Pibidianas, puderam, através da ludicidade, aprender alguns conceitos de forma mais prazerosa e divertida, conceitos 
como brincar envolvendo as linguagens corporais, musicais, gestuais e de escrita. Espera-se que nas próximas práticas o 
espaço possa continuar auxiliando o grupo de bolsistas a conciliar em seus planejamentos a aprendizagem e a ludicidade 
de forma que possam explorar os materiais confeccionados nas oficinas para proporcionar uma aprendizagem significativa 
aos alunos, tanto para os que já frequentaram o ambiente quanto para os novos, que ainda o conhecerão. 

Palavras-chave: Brinquedoteca. Ludicidade. Brincar. Oficinas. PIBID.
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ESPAÇOS DE DIÁLOGO NA ESCOLA: DEBATENDO A 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Cibele Caroline da Rosa1

Daniela Maria Weber2

Márcia Solange Volkmer3

Este trabalho apresenta uma prática pedagógica desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência - PIBID/UNIVATES, acerca de um tema bastante relevante na sociedade brasileira: a violência 
contra a mulher. Discutir esse tema na escola ganha relevância em um contexto em que se pretende uma educação mais 
inclusiva e o respeito aos direitos individuais. 

Deve-se destacar que os movimentos feministas já se encontravam em luta desde o século XVIII. Entretanto, é 
somente nas últimas décadas que o assunto foi visto com veemência e tem se aproximado do meio acadêmico e do cenário 
político, contribuindo para pesquisas que destacam a violência e a desigualdade enfrentada pelas mulheres. No Brasil, 
existem altos índices de violência doméstica, e o país ocupa o 7º lugar, em uma lista de 84 países, em relação ao número 
de homicídios femininos. Entre os anos de 1980 a 2010, foram mortas no Brasil cerca de 92 mil mulheres, sendo que em 
68,8% dos casos os homicídios ocorreram na casa da vítima (WAISELFISZ, 2012).

Estudos apontam o grave problema histórico e cultural que se encontra em nossa sociedade e que por muito tempo 
se perpetuou, marcado por uma sociedade machista e patriarcal. O cenário coincide com os casos de violência cometidos 
contra mulheres, assim como as desigualdades enfrentadas com relação a direitos e poderes, sobre as quais se pretende 
refletir. 

As dimensões pessoais e subjetivas são algumas das facetas que constituem o fenômeno da violência, ao mesmo 
tempo que são constituídas por ele. É necessário, ainda, articular, nessa compreensão dialética, fatores sociais, 
históricos e culturais. A forma com que tais dimensões afetam (e se afetam) pelos sentidos e explicações associados 
ao fenômeno da violência precisa, assim, ser motivo de análise e reflexão (GUIMARÃES; PEDROZA, 2015, 
p. 260).

Chauí (2003) destaca que, apesar da grande repercussão sobre a violência, a sociedade brasileira ainda “mascara” as 
situações. Além disso, muitas vezes, a determinado tipo de violência cometida, dá-se a culpa não somente para o agressor, 
mas também à vítima. A autora destaca o mito da não violência, que pode “substituir a realidade por outra criada por ele”, 
e traz uma visão simplista sobre situações muito complexas.

A violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali onde se define como violência propriamente dita, isto 
é, como toda prática e toda ideia que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente 
o ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade econômica, social e cultural. Mais do 
que isso, a sociedade não percebe que as próprias explicações oferecidas são violentas porque está cega ao lugar 
efetivo da produção da violência, isto é, a estrutura da sociedade brasileira. (CHAUÍ, 2003, p. 52).

Portanto, destacamos que a sociedade brasileira ainda não desconstruiu seus pensamentos com relação ao machismo 
e ao autoritarismo, que ainda percebem-se na naturalização e legitimação da violência, na desigualdade de gênero e na 
violação dos direitos humanos, contribuindo para a continuidade dessa violência. 

1 Univates, História, CAPES, cibele.rosa@univates.br.
2 Univates, História, CAPES, daniweber@universo.univates.br
3 Orientadora, Doutora em História, Univates, CAPES, marcia.volkmer@univates.br
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Discutindo violência e desigualdade na escola
Vivemos em um mundo em que a escola não cabe mais numa abordagem clássica, homogeneizadora. Freire (1979) 

enfatizou o quanto os processos educacionais devem acontecer a partir de necessidades do estudante, considerando que 
o mesmo é a parte essencial dos processos de ensino e de aprendizagem que ocorrem nos espaços escolares. Ainda para 
o autor, a educação não pode ser apenas transmitida e, desta forma, existe a necessidade de uma escuta sensível por parte 
dos professores e todos os demais envolvidos com a comunidade escolar. Sendo o homem um ser inacabado e sabedor 
dessa posição, Freire (1979) pondera que somos seres em constante transformação e que, por isso, precisamos estar em 
relação com os demais, pois “o homem deve ser sujeito da sua própria educação” (FREIRE, 1979, p.28).

Ao assumir esta postura crítica em relação a sua realidade e seu processo de aprendizagem, o estudante se percebe 
um ser pensante (FREIRE, 1979). De acordo com Cerqueira (2006, p.19) “[a] aprendizagem, por sua vez, acontece num 
entrelaçamento entre informação, conhecimento e saber”. Neste sentido, a discussão e a reflexão sobre temas atuais são 
de inevitável importância dentro do cenário escolar, já que há a preocupação em formar um cidadão crítico e consciente 
da sua posição no mundo atual.

Nesse sentido, a partir da análise de casos e relato de informações advindas dos meios de comunicação, elaborou-
se uma proposta para discutir a violência de gênero na escola. Durante o ano de 2016, diversas notícias sobre violência 
contra as mulheres circularam pelos meios de comunicação, porém uma delas ganhou destaque não somente pelo ato, 
mas também pela maneira como diversas pessoas entenderam, abordaram e julgaram o caso: no dia 21 de abril, uma 
jovem de 16 anos foi vítima de um estupro coletivo no estado do Rio de Janeiro. A grande repercussão do caso pelas 
redes sociais, imprensa televisionada, escrita e online, chegou também à escola. A discussão que transitava entre violência 
física e psicológica se estendeu também por uma culpabilização, que colocava a jovem como responsável pelo ocorrido. 
Utilizando-se de um estudo de caso foi elaborada uma proposta para discussão do tema com uma turma de alunos 
composta em sua maioria por jovens do sexo masculino, com idades entre 13 e 16 anos.

No primeiro momento da aula, os estudantes foram questionados sobre o conhecimento que tinham do caso, ao 
que todos responderam de forma afirmativa. De imediato iniciaram as manifestações com as opiniões particulares sobre 
o assunto. Percebemos que todos estavam envolvidos pelo tema e queriam expor o seu posicionamento. Organizamos esse 
momento através da estratégia de ensino da “tempestade cerebral”, quando as falas dos envolvidos foram incentivadas, 
considerando o que indicam Anastasiou e Alves (2012, p.89) de que “[...] não há certo ou errado. Tudo o que for 
levantado será considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior do estudante”. Era a possibilidade 
de expressarem suas opiniões sobre o caso, que foram sendo anotadas no quadro. Ao encerrarmos esta primeira etapa, 
em que os estudantes expuseram as suas ideias e posicionaram-se diante do fato, pedimos que observassem tudo que 
tinha sido exposto até o momento. Todos falaram somente da jovem, sendo que em nenhum momento questionaram ou 
condenaram a atitude dos 33 homens envolvidos. Alguns estudantes indicavam que a jovem havia provocado o estupro.

A sequência da atividade se deu a partir de um vídeo clip da música “Vai começar a ousadia”, de Mc Gui. Após 
assistirem ao vídeo, foram questionados: “Existe alguma boca que não tenha dono?” Rapidamente uma das estudantes 
da turma se posicionou, respondendo que a boca pertence a cada pessoa e ninguém pode tocar sem permissão. A essa 
discussão seguiu-se com uma apresentação dos contextos histórico e jurídico que nos permitem entender a desvalorização 
da mulher na nossa sociedade e os diferentes papéis jurídicos assumidos pelo sexo feminino ao longo do tempo. Enfatizou-
se também as lutas e reivindicações femininas, pontuando algumas conquistas, como o direito ao voto, por exemplo. A 
proposta foi encerrada com um debate entre os estudantes, refletindo sobre as situações de discriminação que as mulheres 
enfrentam em nossa sociedade. 

Através da experiência pedagógica relatada percebemos uma forte adesão dos estudantes ao debate, já que todos 
participaram. Também destacamos a importância da temática abordada, por se tratar de tema amplamente divulgado 
pelas mídias e motivo de conversas pelos corredores da escola. Proporcionar um momento formal de conversa sobre as 
violências cometidas contra as mulheres permite ampliar o diálogo no espaço escolar, além de incentivar práticas de 
respeito à diversidade. 

Palavras-chave: Violência. Gênero. Escola. Diálogo.
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INTEGRAÇÃO ENTRE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
E COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO DA INDUÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA

José Jorge Vale Rodrigues1

Italo Gabriel Neide2

INTRODUÇÃO
Atualmente, o desenvolvimento científico e tecnológico tem se mostrado fator cada vez mais determinante na 

constituição das sociedades. As instituições de ensino e centros de formação precisam avançar constantemente em 
qualidade na formação de seus alunos. Nessa perspectiva, é de considerável importância social que os jovens possuam 
uma formação científica adequada, que possa condizer com o meio cultural em que eles vivem. Desse modo, é necessário 
experimentar novas estratégias de ensino que possibilitem a oportunidade dos estudantes de entrarem em contato mais 
efetivo com atividades científicas e tecnológicas, pois, de acordo com Brandão, Araújo e Veit (2008), tais estratégias 
didáticas baseadas em tecnologia se apresentam como uma boa alternativa para a inserção científica dos alunos, além de 
lhes proporcionar uma visão mais geral da natureza e contribuir na construção do conhecimento científico.

Vários estudos (FÁVERO, 2001; MOREIRA; GRECA, 2000; MATHEUS, 2005) reconhecem que o ensino de 
Física no Brasil tem sido ineficiente na maior parte de seus aspectos, sejam conceituais, de resolução de problemas ou 
laboratoriais. Em sua prática profissional, os professores de Física percebem uma deficiência intrínseca aos processos de 
ensino e de aprendizagem no que se refere ao entendimento de muitos conceitos físicos. 

OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho foi investigar como atividades experimentais e computacionais integradas atuam 

na aprendizagem dos estudantes em relação ao conceito de indução eletromagnética e na atitude deles frente às aulas 
de Física. Os objetivos específicos que possibilitaram atingir o objetivo geral durante a pesquisa foram: a) identificar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre os conceitos físicos necessários para que seja possível introduzir o tema indução 
eletromagnética; b) elaborar e desenvolver atividades experimentais e computacionais de forma integrada, considerando 
os conhecimentos prévios dos alunos; c) analisar as possíveis contribuições das atividades desenvolvidas durante a prática 
pedagógica na aprendizagem do conceito de indução eletromagnética.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho possui arquitetura qualitativa na forma de estudo de caso por meio de intervenção na prática 

pedagógica. Inicialmente os conhecimentos prévios dos alunos que serviram de base para a compreensão do assunto 
em questão foram analisados por meio de questionário como instrumento de coleta de dados. Em seguida, as atividades 
experimentais integradas com atividades computacionais foram desenvolvidas pelos alunos sob a orientação do professor. 
Nesse processo, foram observados os aspectos motivacionais e as atitudes dos alunos ao utilizarem essa integração no 
ensino do tema indução eletromagnética. De acordo com Heidemann (2011), as atitudes podem ser definidas como 
construtores hipotéticos que, mesmo não sendo possível observá-las de forma direta, podem ser inferidas por meio de 
respostas mensuráveis. Essas respostas devem refletir avaliações positivas ou negativas frente ao objeto de estudo.

RESULTADOS OBTIDOS 
Percebeu-se que os objetivos dessa intervenção foram alcançados, pois os alunos mostraram mais interesse pelas 

aulas, além de se mostrarem mais curiosos. Foi notado que integrar experimentos de Física com softwares simuladores na 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, Mestrado em Ensino de Ciências Exatas, jose.rodrigues@ifto.
edu.br.

2 Centro Universitário UNIVATES, Doutorado em Ciências, italo.neide@univates.br.
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mesma aula foi algo novo para os alunos. Alguns mostraram dificuldades técnicas com o manuseio de certos equipamentos, 
mas com a devida interação conseguiu-se sanar os problemas.

No fim do processo de intervenção notou-se que os alunos avaliaram tal procedimento de forma positiva e que 
integrar experimentação real com informática para entender melhor os conceitos sobre eletromagnetismo é uma alternativa 
de ensino motivadora, o que os instigou à curiosidade. Dessa forma, conclui-se que integrar atividades experimentais a 
atividades computacionais promove engajamento dos alunos na realização de seus estudos.

Futuramente, seria conveniente a utilização de experimentos reais integrados a atividades computacionais também 
em outras disciplinas, como Matemática e Química, por exemplo, possibilitando, assim, que os alunos de qualquer nível 
de ensino se tornem mais participativos durante as aulas.

Acredita-se que este método de ensino, em que se integraram atividades experimentais e atividades computacionais 
desenvolvidas por alunos e professor, mostra-se adequado aos novos tempos da educação, quando se busca o entendimento 
do mundo pela experiência e pela tecnologia.

Palavras-chave: Atividades computacionais. Atividades experimentais. Indução eletromagnética. Ensino de Física.
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RELATOS DE UMA SUPERVISORA DO PIBID/
MATEMÁTICA

Eliana Maria Mallmann Teixeira1

Rosana Maria Gessinger2

O presente resumo visa relatar as experiências de uma supervisora do PIBID de uma escola pública de Porto 
Alegre evidenciando as contribuições do PIBID/Matemática na formação de professores e nas escolas participantes. O 
PIBID promove práticas, através da iniciação dos futuros professores no ambiente escolar, estimulando sua permanência 
na docência e promovendo sua participação em experiências articuladas com as realidades locais das escolas participantes. 

A proposta estabelece vínculo entre educação superior e educação básica, visando contribuir para a aprendizagem 
dos alunos envolvidos. Cabe ressaltar que os bolsistas vivenciam diferentes momentos nas escolas, desde a identificação 
das dificuldades em matemática enfrentadas pelos alunos até as possíveis mudanças que poderão ser realizadas para 
transformá-las em aprendizagem. Os bolsistas auxiliam o trabalho do professor, contribuindo para tornar o seu 
planejamento mais dinâmico e atrativo, oportunizando a construção de conhecimentos de uma forma mais interativa e 
prazerosa, trazendo benefícios a todos que participaram do programa.

É necessário ressaltar que o projeto contribui também para a formação continuada do professor supervisor das 
escolas, pois os licenciandos buscam desenvolver atividades no ambiente escolar, que são práticas inovadoras em sala 
de aula. De fato, estas experiências proporcionam troca de informações também, há possibilidade de conhecer novas 
metodologias de ensino, práticas inovadoras e dinâmicas. 

É nesse contexto que o PIBID apresenta-se como fator importante de contribuições para a formação de futuros 
profissionais da docência, buscando, junto aos supervisores que integram o programa citado, o desenvolvimento 
de competências na associação da teoria com a prática, de modo concreto, possibilitando aos docentes em formação 
defrontar-se com a realidade e com os desafios inerentes ao meio educacional. 

Nessa perspectiva, o projeto também tem possibilitado a formação profissional através das produções científicas 
desenvolvidas no decorrer da trajetória acadêmica, tais como publicações de artigos e resumos e participações em eventos. 
Sendo assim, as ações como auxílio em sala de aula, recreação, práticas de incentivo à leitura, oficinas, entre outras, que 
foram desenvolvidas durante o projeto, propiciaram um novo olhar sobre a formação docente, ou seja, a valorização 
profissional e um novo conceito sobre o que é ser professor e as implicações diárias enfrentadas por este profissional.

Esse panorama permite perceber a importância do PIBID para quem atua como supervisora, pois esta tem 
como missão dar as diretrizes necessárias para o melhor aproveitamento dos graduandos, orientando, monitorando, 
assessorando, acompanhando e analisando sistematicamente todo o processo relacionado à prática pedagógica realizada 
no cotidiano da escola e, ainda, fazendo a ponte entre o contexto escolar e universitário vivenciado pelos licenciandos. 

Segundo Delgado (2004, p.2), a formação docente “é um processo é inacabado e consiste, portanto de constantes 
indagações, incertezas e ambiguidades”. Desta forma, a convivência com o professor supervisor oportuniza aos futuros 
docentes compartilhar suas ansiedades, dúvidas e ideias que surgem ao longo de sua formação inicial e que o professor 
supervisor já encarou no início de sua carreira. 

Sendo assim, torna-se evidente que a figura do supervisor no contexto do PIBID assume um papel fundamental, 
buscando elevar o desempenho acadêmico dos licenciandos, uma vez que, enquanto profissional mais experiente, contribui 
para uma formação inicial de qualidade e em consonância com a realidade, com repercussões na escola básica. Tais 
atribuições merecem uma reflexão mais abrangente no que diz respeito à sua importância no âmbito do desenvolvimento 
da melhoria da qualidade do ensino, tanto dos licenciandos quanto dos alunos da rede pública de ensino.

1 Mestranda em Educação em Ciências e Matemática pela PUC/RS, Licenciada em Matemática pela UNISC, e-mail: eliana.
teixeira@acad.pucrs.br

2 Doutora em Educação e professora da PUC/ RS, e-mail: rosana.gessinger@pucrs.br 
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O supervisor do PIBID, além de mediar as ações práticas no contexto escolar, assume também a função de estimular 
a reflexão sobre a prática pedagógica no sentido de proporcionar aos licenciandos a oportunidade de aperfeiçoar-se no 
desenvolvimento da sua profissão. A inovação e compreensão do que pode contribuir no trabalho cotidiano de sala de 
aula pode colaborar na transformação da realidade educacional e também nos projetos pessoais e coletivos. 

Cabe ressaltar que os saberes docentes têm revelado a sua importância nas disciplinas pedagógicas, no currículo, 
na profissão, na experiência e na produção do próprio saber fazer docente. Tanto a formação inicial e continuada nos 
proporciona aprendizagem de diferentes saberes que contribuem para a prática cotidiana de sala de aula. 

Tardif (2000, p.14) defende “a ideia de que os cursos de formação continuada de professores precisam oportunizar 
a aprendizagem dos diferentes saberes, saberes que estão relacionados com a realização do trabalho docente (aprender a 
ensinar)”.

O PIBID tem permitido a constante ressignificação da atuação, enquanto supervisora, assim como tem propiciado 
a cada um dos envolvidos assumir o papel de sujeito consciente e responsável, como professor e aprendiz. Nesse sentido, 
Perrenoud (apud RAMALHO, 2003, p.26) afirma que “A reflexão da prática, na prática e sobre a prática possibilita 
tomar consciência dos processos de construção da atividade profissional, característica do trabalho do professor como 
profissional”. É nessa direção que aprendemos e ensinamos, contribuímos e somos alvo das contribuições nesse processo 
de formação inicial e continuada que busca elevar a qualidade da educação do nosso país.

Resultados alcançados
Fica evidenciado que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência veio preencher uma lacuna 

que existia no que se refere ao apoio aos licenciados em diversas áreas, especificamente aos licenciados do curso de 
Matemática, proporcionando o desenvolvimento de novas propostas metodológicas e práticas docentes diferenciadas, 
com a utilização de recursos de tecnologia da informação e de comunicação para facilitar o processo de ensino e de 
aprendizagem, beneficiando a todos que participaram do projeto. Sendo assim, busca-se a melhoria da qualidade da 
educação básica e a articulação desta com as universidades, harmonizando seus objetivos e necessidades. 

Diante das conquistas já percebidas e das perspectivas vislumbradas, acredita-se que os resultados do Programa 
são satisfatórios e vêm atingindo seus objetivos na formação dos futuros profissionais docentes, quais sejam, 
diminuição da evasão nos cursos de licenciatura, aumento da demanda por tais cursos e valorização da carreira docente. 
Complementarmente, o Programa contribui para a elevação da qualidade da educação básica, permitindo o trânsito de 
saberes entre escola e Instituições de Ensino Superior. 

De acordo com esta análise, percebe-se a relevância do compromisso do supervisor em incentivar o processo de 
formação da docência, atitudes de professores pesquisadores, para que estes não sejam meros reprodutores da didática 
tecnicista, mas sujeitos ativos no desenvolvimento dos projetos pedagógicos, rompendo com práticas retrógradas. Além 
de tudo que já foi ressaltado, cabe destacar que os licenciandos, além de participarem de planejamentos de aula, têm a 
oportunidade de participar de trabalhos pedagógicos em grupo e conhecer a realidade da escola pública. O programa tem 
contribuído para a formação acadêmica, social e humana, pois o aluno, em contato direto com a realidade escolar, vê a 
importância da docência no processo educacional de modo geral e, especificamente, no processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Formação. Professor. Contribuições.

Referências

DELGADO, Ana Cristina Coll. Infância e crianças: o que nós adultos sabemos sobre elas? RIO grande do Sul. Revista Espaço 
Acadêmico, n.34, mar. 2004. Disponível em: < http://www.espacoacademico.com.br/034/34cdelgado.htm>. Acesso em: 15 abr. 2016. 

RAMALHO, B. L; NÚÑEZ, I. B.; GAUTHIER, C. Formar o professor profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: 
Sulina, 2003.

TARDIF, M. Saberes Profissionais dos Professores e conhecimentos universitários. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n, 13, 
p.03-24. Jan/abr 2000.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 579SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

CONCEITOS GEOMÉTRICOS NO PRIMEIRO ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL

Marisa Cristina Görgen1

Tatiane Cristine Bernstein2

Ieda Maria Giongo3

Contextualização
Este relato tem por objetivo descrever as atividades desenvolvidas com alunos do Primeiro Ano do Ensino 

Fundamental. Os estudantes envolvidos neste processo manuseiam diversos jogos de encaixe nas situações lúdicas 
oportunizadas no ambiente escolar. Destacamos que os blocos lógicos, utilizados como material de manipulação e 
recreação, também oportunizam a consolidação de conhecimentos geométricos, sendo um contexto favorável para uma 
ação de investigação. 

Neste cenário de pesquisa, examinamos os conhecimentos geométricos dos supracitados estudantes, vinculados a 
uma das escolas parceiras ao Projeto Observatório de Educação, intitulado “Estratégias Metodológicas, visando à Inovação 
e Reorganização Curricular no Campo da Educação Matemática no Ensino Fundamental”, que está em andamento no 
Centro Universitário UNIVATES e conta com o apoio financeiro da CAPES (Coordenação e Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior).

As situações pedagógicas e alguns resultados
Inicialmente viabilizamos com o uso e a exploração dos blocos lógicos a manifestação de conhecimentos 

matemáticos gestados pelos alunos enquanto manipulam o referido material didático. Posto isto, oferecemos a eles uma 
folha de tamanho A4 para realizarem sobre ela um desenho (Figura 1) com as peças dos blocos.
Figura 1 - Desenho criado com as peças dos blocos lógicos sobre uma folha A4

Fonte: Das autoras, (2016).
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A figura acima, ao ser exibida pelo aluno que a elaborou, descreve que sua construção associa-se à imagem de um 
boneco. Logo, ao detalhar as características da figura, menciona as peças que utilizou. Para o corpo, nomeia as peças 
empregadas de “quadrado”, e para os olhos, denomina-as de “redondo”, referindo-se aos círculos presentes no desenho. 

Além disso, observamos que o aluno, ainda na atividade supracitada, posicionou as peças de maneira horizontal ao 
planificar sua produção. No entanto, durante a construção de um objeto predileto, sem a necessidade do registro deste em 
folhas A4, as produções foram tridimensionais (Figura 2), sobrepondo as figuras no sentido vertical.
Figura 2 - Casa com banheiro, representada de maneira tridimensional, fazendo uso dos blocos lógicos.

Fonte: Das autoras, (2016).
Analisando, o modo como o estudante expôs as peças dos blocos lógicos ao efetivar as distintas atividades – 

construir livremente algum objeto ou ser de seu interesse com as peças, e a outra, centrada na planificação do que foi 
construído anteriormente – percebemos fortes diferenças no modo de apresentá-las, que possivelmente estão vinculadas 
ao processo de ensino. Pois, quando oferecemos a folha, o aluno envolvido neste estudo reproduziu imagens oferecidas 
no decorrer de sua caminhada escolar, como, por exemplo, a do boneco, que usualmente é exposta a eles enquanto 
frequentam a Educação Infantil, especialmente quando se exploram os blocos lógicos.

Durante o momento da livre manipulação e expressão com os blocos lógicos, os discentes agiram de maneira 
distinta se comparado com a atividade que envolveu as folhas, usualmente presentes e utilizadas no contexto escolar. Sem 
as folhas e somente com o material recreativo e didático, os alunos criaram imagens diversificadas e diferentes daquelas 
que são exemplificadas em livros didáticos. Complementando, ousamos afirmar que, sem o uso das folhas, os alunos 
foram criativos em suas produções, distanciaram-se da reprodução de estereótipos.

Desta forma, o que averiguamos até aqui corrobora com os aspectos metodológicos acerca dos conhecimentos 
geométricos, citados na Base Nacional Comum Curricular (2016, p. 255-256):

O manuseio dos objetos do cotidiano da criança serve como ponto de partida para a associação entre eles 
e as figuras geométricas espaciais. É importante iniciar o trabalho pelas figuras espaciais, uma vez que é no 
entorno do/a estudante que ele/a encontra objetos físicos que se assemelham a essas figuras, tais como prédios 
e embalagens. As figuras planas podem ser exploradas a partir das figuras espaciais [...]

Por fim, vale ressaltar que apresentamos neste relato alguns resultados referentes às atividades com blocos lógicos 
e sua relação com conceitos geométricos. Percebemos a necessidade de repensarmos as nossas práticas pedagógicas, 
utilizando metodologias e estratégias diferenciadas para consolidar os conteúdos relacionados à geometria, bem como 
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a importância de explorar as figuras geométricas dos blocos lógicos, na observação de semelhanças e diferenças entre 
figuras, em construções bidimensionais e tridimensionais. 

Palavras-chave: Blocos Lógicos. Geometria. Anos Iniciais.
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AS SETE BELAS ARTES: INTERDISCIPLINARIZANDO 
LITERATURA E FÍSICA

Amanda Riedel1

Róger Sullivan Faleiro2

Ma. Adriana Magedanz3

O presente trabalho aborda um relato de experiência que, dentre outros, objetiva apresentar uma experiência 
associando disciplinas distintas no currículo escolar: Literatura e Física. O mesmo foi vivenciado por uma bolsista do 
subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio (IEM), que integra o PIBID/Univates (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência do Centro Universitário UNIVATES), financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) e com apoio de uma escola parceira da rede pública estadual de ensino, situada no município 
de Lajeado/RS.

O subprojeto IEM, que vem atuando desde 2014, tem como principais objetivos tornar as práticas escolares 
mais atrativas, diferenciadas e conectadas. Os bolsistas de iniciação à docência do IEM, pensando num contexto 
interdisciplinar mais espraiado, elaboraram uma proposta intitulada “As sete belas artes”, que foi desenvolvida com alunos 
de primeiro ano do ensino médio politécnico diurno. Nesta conjuntura, buscou-se romper com a visão fragmentada da 
realidade nos currículos escolares (THIESEN, 2008), oportunizando aos futuros docentes, graduandos de diferentes 
licenciaturas, uma experimentação voltada à integração dos saberes, ou seja, enfocando a interdisciplinaridade, e, com isso, 
buscando contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas e, consequentemente, para o avanço das ações integradas 
da comunidade na qual a escola está inserida.

O projeto “As sete belas artes” buscou levar aos alunos uma experiência interdisciplinar a partir de vivências 
específicas, relacionadas às diversas expressões artísticas. Os pibidianos planejaram um circuito de atividades interativas, 
cada uma com duração média de dez minutos. Durante esse tempo, os alunos, organizados em quartetos, podiam conhecer 
e se envolver com cada uma das sete artes: música, cinema, literatura, escultura, dentre outras. As ações presentes em 
cada uma das estações do circuito foram organizadas e coordenadas pelos bolsistas. Neste relato, dar-se-á ênfase para 
a proposta disseminada pela arte “literatura”. É importante frisar que as duas bolsistas responsáveis pelo tema eram 
graduandas de licenciatura em Ciências Exatas e decidiram focar a proposta no gênero literário trova.

O principal desafio das organizadoras tratou da elaboração da ação, que ficou assim constituída: ao chegar na 
estação “literatura”, o quarteto de alunos era dividido em duplas, um dos integrantes retirava de uma caixa um bilhete 
contendo uma trova e, na sequência, a dupla recebia uma espécie de “telefone”, construído com dois copos plásticos e um 
barbante. O aluno detentor do bilhete deveria declamar a trova para o outro integrante, mas via “telefone” e, para isso, o 
fio deveria estar completamente esticado e as duas extremidades, compostas por copos plásticos, de posse dos envolvidos. 
Ao escutar a declamação, somente via telefônica, o ouvinte deveria apontar, em um quadro contendo diversas trovas e 
de vários autores, aquela cujo conteúdo estava de acordo com o que foi escutado. Na sequência, haveria uma discussão 
no grupo sobre o estilo literário trova, declamado via equipamento tecnológico construído a partir de conhecimentos 
científicos.

Elaborada a atividade, a etapa seguinte foi colocá-la em prática. Todos os alunos da turma, em algum momento, 
vivenciaram os aprendizados presentes em cada uma das estações do circuito das “sete belas artes”. O conjunto de 
atividades componentes do projeto, cada qual do seu modo, conseguiu romper com alguns limites dos saberes, propondo 
conexões interessantes, como no exemplo da Literatura explorada a partir de uma estratégia relacionada ao estudo da 
Física. Especialmente nesta exemplificação, além de experimentar um estilo literário diferente, a trova, percebeu-se nos 

1 Centro Universitário UNIVATES, Ciências Exatas, CAPES, amandariedelv@gmail.com.
2 Centro Universitário UNIVATES, Letras, CAPES, sullivanunivates@bol.com.br.
3 Mestrado em Ciências Exatas, Centro Universitário UNIVATES, magedanza@univates.br.
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participantes a curiosidade em entender como era possível ouvir sinais sonoros em copos plásticos interligados apenas 
por um fio esticado.

Por fim, a interdisciplinaridade associada às metodologias ativas pode ser uma maneira de despertar nos alunos 
a vontade de aprender; interdisciplinarizar Literatura e Física mostrou-se eficaz. Além disso, estimular interações 
disciplinares é um mecanismo importante para a compreensão de mundo.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Experiência pedagógica. PIBID. Práticas de ensino.
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O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA NO 
BRASIL: DA REVOLUÇÃO VERDE À AGROECOLOGIA

Júlia Leite Gregory1

Ernesto Pereira Bastos Neto2

Paula Dresch dos Santos3

Augusto Zortéa Portaluppi4

Cristiane Schneider5

Márcia Solange Volkmer6

Durante o ano de 2016, os bolsistas do Subprojeto História do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) da Univates realizaram diversas atividades nas aulas de Geografia, o que permitiu um trabalho 
interdisciplinar ao longo do ano, promovendo um constante diálogo entre História e Geografia. Nos meses de junho 
e julho desenvolveu-se uma sequência de atividades a respeito da modernização agrícola do Brasil, desde a Revolução 
Verde até a atualidade, explorando as possibilidades da arte e de manifestações artísticas como metodologia de ensino.

A partir do plano de trabalho da professora titular de Geografia, que atua como professora supervisora no 
Subprojeto História, o grupo de bolsistas trabalhou a temática elencada no plano, o desenvolvimento da zona rural 
brasileira, selecionando alguns aspectos do tema. Elaborou-se uma sequência didática que partiu da Revolução Verde, 
contemplando as mudanças nos âmbitos econômico, social, cultural e político decorrentes deste processo. Sendo assim, 
foi necessário o uso tanto de conhecimentos históricos quanto geográficos para a realização da proposta.

Nesta perspectiva, o primeiro conceito que interliga História e Geografia é o espaço. É a partir do seu caráter 
físico que estudamos as atividades humanas ao longo do tempo, tornando-o também um espaço social, cultural e político. 
Além deste, conceitos como região e território também passaram a transitar entre os estudos dos historiadores e não só de 
geógrafos (BARROS, 2010). Portanto, é evidente a necessidade da interdisciplinaridade na sala de aula, visto que ela tem 
como finalidade “responder a necessidade de superação da visão fragmentada nos processos de produção e socialização 
do conhecimento, recuperando o caráter de unidade, de síntese, de totalidade e de integração dos saberes” (THIESEN, 
2007, p. 88).

As atividades desenvolvidas com duas turmas de 2º ano do Ensino Médio estabeleceram uma dinâmica entre 
as áreas de História e Geografia e tiveram como objetivo refletir o espaço geográfico brasileiro relacionando-o com 
o processo histórico e social e o processo de desenvolvimento da agricultura. Porém, a temática foi enfatizada a nível 
regional também, aproximando o conteúdo e o local de experiência dos alunos. Foram utilizadas diversas metodologias 
com o objetivo de instigar os alunos, como, por exemplo, a análise de músicas, interpretação de texto e saída de campo 
para uma agroecologia. A sequência de atividades resultou na produção, por parte dos alunos, de mangá, paródia, telas em 
óleo, charges, colagens e poesia, mesclando os elementos estudados com as perspectivas e manifestações dos estudantes.

Várias são as razões que levam à construção de um produto artístico: inspiração, ideia, encomenda externa, 
dentre outras. No entanto, ele expressará a percepção de mundo do artista que o criou e será percebido de 
forma particular por cada espectador. Cabe aqui uma observação importante acerca do uso da arte com fins 
educacionais. Se expressamos nossa percepção de mundo, estão inclusos nessa percepção elementos que, muitas 
vezes, não tínhamos a intenção de expor ou nem sabíamos que possuíamos. Isso inclui mitos, preconceitos, 
crenças... (VILLAÇA, 2014, p.77).

1 Univates, História, CAPES, jlgregory@universo.univates.br.
2 Univates, História, CAPES, netobtk@gmail.com.
3 Univates, História, CAPES, pddsantos@univates.br.
4 Univates, História, CAPES, augustozorteaportaluppi@gmail.com.
5 Univates, História, CAPES, crissmmoraes@hotmail.com
6 Doutora em História, Univates, marciavolkmer@gmail.com.

mailto:crissmmoraes@hotmail.com


Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 585SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Ao conhecer a arte, o aluno “tem a possibilidade de fazer ligações entre as diversas áreas do conhecimento, 
relacionando-as com o seu cotidiano” (SILVA, SCHULTZ, MACHADO, 2008, p.38). Primeiramente, apresentaram-se 
aos alunos as músicas “Deus e Eu no Sertão”, de Victor e Leo, e “Romaria”, interpretada por Elis Regina. As músicas 
auxiliaram na introdução do tema na sala de aula, visto que as duas tratam de um contexto campesino, no entanto, 
cenários diferentes. O primeiro, mais romantizado e contente; o segundo, sofrido e triste. A partir deste contraponto, 
foi trabalhado um texto sobre a Revolução Verde, disponível no site Britannica Escola Online. Os alunos realizaram a 
interpretação do texto com o subsídio de questões que direcionaram a discussão posterior.

O texto e as questões conduziram a uma análise crítica do processo denominado Revolução Verde, que iniciou na 
década de 1940 com o objetivo de acabar com a fome no mundo por meio da modernização da agricultura, inserindo 
no meio rural maquinário, agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes artificiais desenvolvidos por cientistas. Concluiu-se que, 
apesar do aumento da produção de alimentos devido aos investimentos em tecnologia, este processo acabou prejudicando 
a saúde das pessoas e o meio ambiente, além de não ter acabado com a fome, que ainda ocorre pela má distribuição de 
alimentos. 

Após esta discussão, solicitou-se aos alunos uma produção de cunho artístico que representasse o contexto agrícola 
do Brasil ou do Vale do Taquari. Essa atividade gerou uma série de trabalhos interessantes, como charges, colagens, telas 
em óleo, paródia, poesia e mangá, que demonstraram ótimos resultados.

As artes, pelas suas potencialidades integradoras, oportunizam ao ser humano o desenvolvimento de 
competências para a vida, sejam elas cognitivas (aprender a conhecer), sociais (aprender a conviver), produtivas 
(aprender a fazer) ou pessoais (aprender a ser), pois, há uma experiência estética viva e que favorece a inter e 
transdisciplinaridade, seja como disciplina em uma instituição de ensino ou como tema/método numa ação 
transversal (WENDELL, 2010 APUD VILLAÇA, 2014, p. 82).

Essa concepção de “arteducação” enfatiza também as possibilidades educativas nos espaços não formais de ensino. 
Nesse sentido, para finalizar o bloco de atividades, os bolsistas, juntamente com a professora supervisora, organizaram 
uma saída de campo para a Agroecologia Ferrari, localizada na cidade de Arroio do Meio/RS. A Agroecologia Ferrari 
está inserida em uma propriedade com menos de cinco mil metros quadrados e é administrada pela família Ferrari. Na 
propriedade são plantadas frutas, verduras e legumes de maneira orgânica, sendo que também é oferecido aos visitantes 
o sistema “Colhe e Pague”, em que as pessoas podem colher os produtos orgânicos e pagar por eles. Para controlar as 
pragas, são plantados chás e flores, bem como é permitido que inços cresçam em alguns pontos da plantação. Essas 
estratégias fazem o controle biológico da propriedade sem agredir o meio ambiente e a saúde das pessoas.

Os alunos foram conduzidos pela proprietária da Agroecologia, que apresentou toda a propriedade, dando várias 
explicações e esclarecendo as dúvidas das turmas. Depois o grupo degustou um café da manhã preparado pela família 
com alimentos da própria plantação e, em seguida, os alunos puderam colher os produtos desejados. A saída de campo 
teve como objetivo aprofundar o conhecimento adquirido na sala de aula e, principalmente, conhecer uma produção 
agrícola sustentável como alternativa às plantações tradicionais.

Os alunos participaram ativamente de todas as atividades propostas pelos bolsistas, que perceberam resultados 
satisfatórios para o processo de ensino-aprendizagem dos discentes. O empenho demonstrado na realização dos trabalhos 
artísticos evidencia a percepção que os alunos tiveram sobre o conteúdo trabalhado. Ao produzir as manifestações artísticas 
os alunos estabeleceram relações com a realidade local e regional, dando um significado simbólico ao material produzido. 

Com a utilização de metodologias diferenciadas na sala de aula, os bolsistas do PIBID puderam constatar tanto 
o desejo por novas práticas quanto a boa receptividade dos alunos com relação às ações propostas. Abordando como 
metodologia de trabalho o uso de expressões artísticas, deixando de priorizar unicamente o texto escrito, possibilitou-se 
para os alunos a oportunidade de expressarem seus saberes prévios e adquiridos de forma autêntica e criativa. Percebeu-
se ainda que colocar os alunos como autores do seu saber na sala de aula, dando-lhes liberdade para que se expressassem, 
possibilitou o suporte necessário para que os alunos se sentissem à vontade para manifestar suas construções individuais 
ao grande grupo e, assim, construir o saber coletivo.

Palavras-chave: Desenvolvimento agrícola. Arte. História. Geografia.
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CARTOGRAFIA E ATIVIDADES INVESTIGATIVAS COM 
ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Mateus Mariani1

Marli Teresinha Quartieri2

A compreensão da representação cartográfica e a leitura do espaço geográfico, onde os alunos se orientam e se 
localizam, pode ser um recurso importante para o ensino e a pesquisa tanto da Geografia, quanto da Matemática, o que 
possibilita a representação dos diferentes espaços e suas interações. Assim, a cartografia, de acordo com Rocha (2004) 
- que se fundamenta na leitura, na representação do espaço e que leva em consideração a relação matemática que existe 
entre as dimensões reais e as da representação da realidade contida - permite ao aluno entender como ele está inserido 
nos espaços local, regional ou global. Por meio da cartografia, o aluno poderá distinguir os mais diferentes espaços, o que 
proporciona uma visão crítica da realidade onde ele vive. As tecnologias facilitam a localização de pessoas. O sistema de 
posicionamento global3, mapas e outras representações cartográficas são de extrema importância para a localização e a 
compreensão do indivíduo e de seu posicionamento.

Em relação ao conteúdo Cartografia, Rocha (2004) comenta que este pode contribuir para o ensino aprendizagem 
de Matemática. O autor propõe que a cartografia, mais especificamente os mapas, sejam utilizados em sala de aula 
como instrumentos que podem contribuir na formação da cidadania do estudante. A utilização do mapa tem como 
objetivo modificar a problematização dos conteúdos a serem abordados, ultrapassando assim a matemática, apenas pela 
matemática.

As diversidades metodológicas na prática docente, tanto em Geografia, quanto em Matemática, podem auxiliar 
nos múltiplos interesses e necessidades dos alunos, motivando-os e contribuindo para que se tornem autores de seu 
processo de aprendizagem. Neste sentido, nas aulas de Matemática, o professor pode utilizar diferentes tendências de 
ensino, tais como: etnomatemática, modelagem matemática, resolução de problemas, investigação matemática, entre 
outras. Neste trabalho será dada ênfase à Investigação Matemática. 

Entende-se por Investigação Matemática, conforme Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), atividades que levam 
tanto o professor como o aluno a descobrir e explorar novos saberes por meio de problemas abertos que propiciem a 
formulação de questões, ou seja, o levantamento de conjecturas possíveis de serem registradas matematicamente, testadas 
e reformuladas. Neste contexto, observa-se que a Educação Matemática está preocupada em orientar e mostrar caminhos 
para professor e aluno compreenderem a Matemática como fruto de construção humana. 

Diante do exposto, este relato de experiência tem como objetivo socializar alguns resultados decorrentes de 
atividades investigativas e o tema cartografia, abordados com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, de uma escola 
pública da educação básica da região do Vale do Taquari. Além disso, é intuito apresentar regras matemáticas utilizadas 
pelos alunos quando elaboram e justificam conjecturas (hipóteses) em atividades envolvendo cartografia. O trabalho foi 
desenvolvido em 2015, numa escola pública do município de Teutônia, que conta com 400 alunos, distribuídos em 20 
turmas, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. A turma em que foi efetivada a prática pedagógica, aqui 
socializada, foi o 9º ano, que contava com 18 alunos, sendo 8 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. 

A proposta de intervenção pedagógica se constituiu de atividades envolvendo Investigação Matemática e o 
conteúdo cartografia e foram desenvolvidas em encontros de dois períodos, totalizando uma hora e quarenta e cinco 
minutos por encontro. As tarefas de investigação, uma por encontro, foram realizadas em grupos de três a quatro alunos, 
visando proporcionar momentos de socialização, de aprendizagem e troca de saberes. Os alunos exploraram as atividades, 
seguindo as orientações dos enunciados e formulando suas conjecturas em cada atividade, relatando-as por escrito, em 

1 Centro Universitário UNIVATES, Mestrando em Ciências Exatas (UNIVATES), mariani_mateus@yahoo.com.br.
2 Doutora, Centro Universitário UNIVATES, mtquartieri@universo.univates.br.
3 GPS é a abreviatura de NAVSTAR GPS (NAVSTAR GPS-NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning 

System). É um sistema de rádio-navegação baseado em satélites. 
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um caderno fornecido pelo professor. Em seguida, as conjecturas eram testadas e, se preciso, reformuladas. Por fim, os 
alunos escreviam e argumentavam suas hipóteses, para, posteriormente, socializarem suas descobertas com os demais 
colegas. 

Ao final de cada aula, os diários dos alunos eram recolhidos, pois se buscou identificar dúvidas, auxiliando-os no 
andamento da investigação. Os dados destes diários serviram como um dos instrumentos de coleta de dados, pois foram 
analisadas as conjecturas utilizadas pelos alunos, as estratégias que utilizavam para resolver as atividades propostas, além 
dos conteúdos matemáticos utilizados por eles para testar e resolver as tarefas de investigação. 

Algumas atividades desenvolvidas foram: desenhar o caminho mais curto que uma pessoa terá que percorrer 
seguindo da Escola até o Centro Administrativo de Teutônia; descrever e traçar no mapa um possível caminho que 
passe, em ordem, pelos lugares apresentados, retornando a seguir ao ponto de partida; explorar as coordenadas do plano 
cartesiano levando em consideração a estrutura física do Centro Administrativo, além de interpretar mapas; determinar 
o comprimento da circunferência e a área do círculo, além da relação da área com a escala apresentada no mapa; calcular 
a área e o perímetro do município de Teutônia; investigar a relação que existe entre a área e a proporcionalidade ao 
modificarmos a medida dos lados do quadrado e explorar relações existentes entre gráficos e escalas de cores do mapa a 
ser abordado.

A atividade4 que consistiu em desenhar e descrever o caminho mais curto que uma pessoa teria que percorrer 
seguindo da Escola até o Centro Administrativo de Teutônia, envolveu escala, orientação e representação do espaço que 
rodeia o aluno, tendo como objetivo descobrir a importância de se orientar em seu meio. Não foi repassada aos alunos 
nenhuma orientação matemática, cartográfica ou mesmo geográfica, para servir de base. Essa atividade teve o intuito de 
despertar a importância dos questionamentos e discussões para melhor forma de se localizarem e de como os mesmos 
iriam se orientar e também auxiliar na orientação de outras pessoas. Assim, por exemplo, uma situação é orientar uma 
terceira pessoa da seguinte forma: “Dobre a direita e ande que você chegará ao seu destino”; e outra, bem diferente, é 
fazer a orientação do seguinte modo: “Dobre a direita por cerca de 30 metros, visualize a sua esquerda uma Igreja e ao 
lado desta o seu destino”.

A seguir a resposta de alguns alunos. 

Eu saio da escola Alfredo Schneider, pego a direita, viro a esquerda até o trevo na Rua da Paquetá. Sigo reto até 
chegar no trevo da prefeitura, faço o trevo, pego a esquerda e depois a direita aí chega na prefeitura (Aluno 12).

Da escola você desce a rua e na primeira esquina você vai encontrar uma esquadria e você vai ter que descer essa 
rua. Vire a esquerda e segue reto pela via láctea você vai passar pelo trevo da BR Food e continua seguindo reto 
em seguida outro trevo e continua seguindo reto até encontrar o terceiro trevo e nesse você entra, passando pelo 
trevo entra no centro administrativo (aluno 21).

Nas respostas dos alunos percebeu-se que nenhum deles mencionou o meio, a forma de locomoção, se iriam de 
carro, ônibus, ou mesmo a pé. Também não se preocuparam com o sentido do tráfego das ruas, visto que apenas buscaram 
indicar o caminho até o centro administrativo. Além disso, não expressaram distâncias aproximadas a serem percorridas. 

Salienta-se que, ao final da resolução da atividade, foi realizado um momento de conversa entre os alunos, em 
que estes expunham e defendiam suas conjecturas, argumentando sobre os mapas e roteiros que haviam elaborado. 
Neste momento, foi debatido se as orientações dos alunos realmente fariam com que uma terceira pessoa conseguisse 
chegar ao destino. Muitos alunos constataram a necessidade de dados mais precisos, com maiores detalhes para a correta 
localização de uma outra pessoa. O grupo do aluno 20 percebeu que faltava a questão de escalas, pois para escrever um 
mapa necessitaram de duas folhas para tentar demonstrar o trajeto mais correto, observando isto também na sua escrita.

Pode-se observar que não foi levado em consideração, na construção dos mapas e na descrição dos caminhos, o uso 
da escala, e, quando questionados, os alunos puderam observar que este é um fator muito importante para localização. 
Outra situação perceptível foi a dificuldade na escrita na maioria dos casos, pois a escrita não era clara, tampouco dando 

4 Devido ao espaço reduzido deste texto, serão apresentados dados apenas de uma das atividades. 
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a correta indicação para quem fosse seguir o roteiro, com dificuldades de localização e mesmo de caminhos a serem 
seguidos para o destino.

Ao final das atividades desenvolvidas, foi possível verificar dificuldades apresentadas pelos alunos em relação, 
não apenas à leitura e à interpretação de textos, gráficos, mapas, tabelas, mas também em relação ao raciocínio lógico-
matemático e à argumentação dos mais variados assuntos. Através desta experiência percebeu-se que o conteúdo 
vinculado à cartografia criou um fascínio nos alunos. Acredita-se que isso deve ter ocorrido devido ao fato de eles se 
sentirem inseridos no espaço geográfico e poderem não somente visualizar, como também manipular situações que geram 
conceitos matemáticos.

Palavras-chave: Investigação Matemática. Mapas. Cartografia. Ensino Fundamental.

Referências

PONTE, João P. da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações matemáticas na sala de aula. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003.

ROCHA, Maria L. P. C. Matemática e Cartografia: Como a Cartografia pode Contribuir no Processo de Ensino-Aprendizagem 
da Matemática? 2004. 128f. Dissertação (Mestrado) - Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento Científico, Universidade Federal do 
Pará, Belém. 2004. Disponível em: <http://www.ufpa.br/npadc/gemm/documentos/docs/dml.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2014.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 590SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

ERUPÇÕES VULCÂNICAS: UM CONTEXTO 
INTERDISCIPLINAR

Vanessa Devitte1

Bruno Cavalheiro2

Ma. Adriana Magedanz3

O seguinte trabalho, que visa compartilhar uma experiência pedagógica interdisciplinar, está vinculado ao 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio (IEM), do 
Centro Universitário UNIVATES, o qual é financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior). O subprojeto supracitado iniciou suas atividades no ano de 2014 e continua, até o presente momento, 
trabalhando em parceria com uma escola pública estadual localizada na cidade de Lajeado/RS. Atualmente, o IEM, que 
busca disseminar concepções interdisciplinares, conta com treze bolsistas de iniciação à docência, oriundos de diversos 
cursos de licenciatura, duas supervisoras e uma coordenadora de área.

Inicialmente, julga-se oportuno referenciar alguns aspectos referentes à interdisciplinaridade:

Surgiu no final do século XIX, pela necessidade de dar uma resposta à fragmentação causada pela concepção 
positivista, pois as ciências foram subdivididas, surgindo várias disciplinas. [...] a idéia de interdisciplinaridade 
foi elaborada visando restabelecer um diálogo entre as diversas áreas dos conhecimentos científicos (BOVO, 
2006, p.2). 

Bovo (Ibidem) afirma ainda que a interdisciplinaridade visa ao rompimento das fronteiras entre as disciplinas 
para que haja “envolvimento, compromisso, reciprocidade diante dos conhecimentos, ou seja, atitudes e condutas 
interdisciplinares”. Já Pombo (2005, p. 13), ao caracterizar educadores interdisciplinares, faz um alerta:

(...) capazes de partilhar o nosso pequeno domínio do saber, se temos a coragem necessária para abandonar o 
conforto da nossa linguagem técnica e para nos aventurarmos num domínio que é de todos e de que ninguém 
é proprietário exclusivo. Não se trata de defender que, com a interdisciplinaridade, se alcançaria uma forma 
de anular o poder que todo saber implica (o que equivaleria a cair na utopia beata do sábio sem poder), 
mas de acreditar na possibilidade de partilhar o poder que se tem, ou melhor, de desejar partilhá-lo. Como? 
Desocultando o saber que lhe corresponde, explicitando-o, tornando-o discursivo, discutindo-o.

Levando em consideração os apontamentos acima, os pibidianos do IEM desenvolveram uma atividade denominada 
“A interdisciplinaridade em Erupção”, que teve como público-alvo uma turma do primeiro ano do ensino médio diurno 
de uma escola parceira do PIBID/Univates.

O objetivo da atividade era, além de proporcionar aos alunos uma estratégia de ensino diferenciada, mais prática 
e menos teórica, relacionar as diversas áreas do conhecimento, buscando experimentar a docência interdisciplinar na 
escola. Para isso, foi escolhido o tema “os vulcões”, observando as suas reações químicas e biológicas, discutindo sobre os 
diferentes grupos humanos e culturas que convivem em áreas próximas e quais os seus impactos ao meio ambiente. Nesta 
fase do planejamento, que contou com a participação de uma acadêmica licencianda do curso de História, uma de Ciências 
Biológicas e outra de Ciências Exatas, é “fundamental que o professor participe do processo de repensar a construção do 
conhecimento, na qual a mediação e a interação são os pressupostos essenciais para que ocorra aprendizagem” (BORGES, 
ALENCAR, 2014).

Ao dar início à proposta na turma, alguns questionamentos foram realizados, objetivando confirmar se havia (ou 
não) conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado. A partir de algumas indagações orais e espontâneas, descobriu-

1 Centro Universitário UNIVATES, História, CAPES, vdevitte@universo.univates.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, História, CAPES, bruno.cavalheiro@universo.univates.br.
3 Mestre em Ciências Exatas, Centro Universitário UNIVATES, magedanza@univates.br 
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se alunos que, por curiosidade, já tinham realizado pesquisas sobre vulcões e, diante desta constatação, aproveitou-se a 
situação para solicitar que estes compartilhassem com o restante da turma os conhecimentos advindos de tal investigação. 

Após essa parte introdutória, iniciou-se um momento destinado a explicações mais específicas sobre os vulcões, 
desde os primórdios, como eles afetaram e ainda afetam o solo e a biodiversidade mundial. Também foram resgatadas 
especificidades sobre a geografia do Vale do Taquari e as influências que as atividades vulcânicas tiveram. Além disso, 
abordaram-se doenças causadas pelas cinzas vulcânicas, aproveitando a situação para explanar algumas curiosidades 
do tema, por exemplo, o nome de uma dessas doenças é a maior palavra da língua portuguesa. Durante todo esse 
processo inicial, buscou-se no diálogo, recheado de questionamentos, a percepção de acompanhamento da turma no 
estudo apresentado.

Depois da parte teórica, os alunos foram convidados a se dividirem em três grupos, e cada qual recebeu materiais 
necessários para a construção de uma réplica vulcânica. Nesse momento foi possível acompanhar nos grupos muita 
participação, com troca de ideias, comentários, discussões, etc. Depois de concluída a montagem do vulcão, basicamente 
constituída pelas características físicas e geográficas moldadas em argila, foi realizada a segunda etapa da experiência: 
criar artificialmente, a partir de vinagre e bicarbonato de sódio, uma erupção vulcânica. Durante a observação do vulcão 
entrando em funcionamento, aproveitou-se para abordar aspectos pertinentes às reações químicas responsáveis, tanto 
pela erupção artificial criada em laboratório, quanto àquela presente nos fenômenos naturais e responsáveis por grandes 
catástrofes. 

A atividade descrita neste trabalho foi muito simples. Por outro lado, ao apresentá-la de forma a integrar 
conhecimentos de diferentes áreas, foi capaz de desenvolver saberes bastante complexos nos envolvidos. Conforme citado 
inicialmente, objetivou-se compartilhar uma experiência pedagógica interdisciplinar que, para ser colocada em prática no 
espaço escolar, exigiu apenas um pouco de vontade e criatividade dos futuros docentes. Neste sentido, os profissionais de 
ensino têm competência suficiente para implementar projetos diversos em suas escolas, sem a necessidade de dispensar 
para isso muitos recursos financeiros. O exemplo da atividade aqui descrita não demandou grande custo, nem um espaço 
físico elaborado e, mesmo assim, foi possível o diálogo com as diversas áreas do conhecimento. Isso reforça a concepção de 
que o mundo não é dividido em saberes distintos, mas está totalmente interligado, e essa realidade pode ser transportada 
facilmente para a sala de aula.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Experiência pedagógica. PIBID. Práticas de ensino.

Referências

BORGES, Tiago Silva; ALENCAR, Gidélia. Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das 
metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior. Cairu em Revista. Jul/Ago 
2014.

BOVO, Marcos C. Interdisciplinaridade e Transversalidade como dimensões da Ação Pedagógica. Revista Urutágua, nº 7, 
Maringá, Paraná, 2006.

POMBO, Olga. Interdisciplinaridade e integração dos saberes. Liinc em Revista, v.1, n.1, março 2005.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 592SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

AS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES DO BRINCAR

Elis Simone Schultz1

CONTEXTUALIZAÇÃO 
Ao refletir sobre o processo de desenvolvimento das crianças, desde a Educação Infantil até os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, percebe-se a importância do brincar, principalmente o brincar livre e com brinquedos não-
estruturados, desenvolvendo sua imaginação e criatividade.

O texto a seguir apresentará considerações acerca do tema brincar e os Brinquedos não-estruturados (BNEs). 
Trará também exemplos da prática diária de sala de aula para mostrar como a criança pode e se desenvolve com o brincar.

E, por fim, uma pequena reflexão da importância do brincar e do brinquedo não-estruturado na prática como 
professora de alunos de Educação Infantil e Anos Iniciais.

DESENVOLVIMENTO
Como professora e também mãe, ao pesquisar em blogs sobre maternidade e blogs educacionais, atividades e 

brincadeiras para desenvolver com meus alunos, observei a ênfase que se está dando ao Brinquedo Não-Estruturado 
(BNE), aliado ao brincar livre principalmente em meio à natureza. 

As propostas pesquisadas visam reconstruir o brincar, aproveitar “diferentes materiais”, mais a natureza, sair ao ar 
livre, explorar o mundo ao seu redor e suas imensas possibilidades de criação e recriação, como contraponto à dinâmica 
atual da vida de muitas crianças, que ficam na frente das TVs, tablets, computadores etc., por horas “enjaulados” entre 
quatro paredes.

Não generalizando esta situação sobre a vida das crianças, muitas se permitem ir contra essa realidade, principalmente 
quando pais e professores estimulam as várias nuances do brincar e os diferentes ambientes possíveis.

Ao observarmos uma criança brincando, logo percebemos que ela se envolve com o seu brincar. Assim, o brincar é 
uma atividade séria para a criança, no qual vai testando suas possibilidades e aprendendo o mundo a sua volta.

Kishimoto (2010) nos traz sua contribuição referente ao tema: 

A criança, mesmo pequena, sabe muitas coisas: toma decisões, escolhe o que quer fazer, interage com pessoas, 
expressa o que sabe fazer e mostra, em seus gestos, em um olhar, uma palavra, como é capaz de compreender 
o mundo. Entre as coisas de que a criança gosta está o brincar, que é um dos seus direitos. O brincar é uma 
ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança; dá prazer, não exige como condição um 
produto final; relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo 
imaginário (2010, p. 1).

Nessa perspectiva, podemos trazer o conceito de Brinquedos ou Materiais Não-estruturados (BNE), os quais 
possibilitam à criança brincar e criar através de sua imaginação e junto com seus pares reinventar brinquedos estruturados 
e brincadeiras e inventar novas possibilidades a cada momento.

Ao disponibilizar diferentes materiais, que a princípio não vemos como brinquedo (potes, garrafas pet, tampas, 
palitos, caixas, botões, rolos de papel higiênico, rolha, barbante, pedaços e restos de madeira, entre outros), as crianças são 
desafiadas a usar mais a sua imaginação e interagir com os pares e/ou adultos. Essa história de dizer que isso ou aquilo 
não é brinquedo não pode existir, quando se fala em BNE, pois neste conceito a criança se “apropria” de um objeto e 
reconstrói seu uso e função a partir da sua imaginação e interação.

Trazendo para a prática educativa, ao trabalhar com estes materiais, observa-se o envolvimento das crianças ao 
observar os objetos disponíveis e após entrar em ação e criar brinquedos e brincadeiras juntamente com seus pares. 

1 Professora de Anos Iniciais/Teutônia-RS. Especialista em Gestão Educacional da Escola Básica e graduada em Pedagogia-Séries 
Iniciais, Educação Infantil e Magistério das matérias pedagógicas do Ensino Médio. E-mail: elis.s.5173@gmail.com
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Freire (2002, p. 52) vem ao encontro do papel do professor na aprendizagem das crianças e consequentemente no 
momento do brincar, ao afirmar que “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 
a sua própria produção ou a sua construção”. E com isso é possível ao professor observar como a criança interage, cria, 
inventa, aprende, resolve problemas, pensa, sonha, conhece, ou seja, infinitas possibilidades para o desenvolvimento da 
criança.

A imaginação e a criatividade são essenciais para a vida e para a aprendizagem das crianças. E no contexto do 
BNE, conforme RODA DE INFÂNCIA (GIROTTO, 2013),

(...) é fundamental que os objetos e todo o espaço tenham sido planejados para as crianças de fato. Que os 
materiais sejam organizados ao seu alcance e de maneira compreensível para que possa guardá-los e recuperá-
los. Que ela possa agir sobre os objetos e interferir no espaço com autonomia e criatividade.

E um pouco disso foi e é possível perceber em algumas práticas realizadas em escolas de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental nos municípios de Teutônia e Poço das Antas/RS.

Numa breve experiência na Educação Infantil, com crianças de 3 a 4 anos, em Poço das Antas, foi possível 
observar a importância para o desenvolvimento e crescimento das crianças com a exploração de materiais ditos “lixo”, 
mas que com meu olhar diferenciado de professora disponibilizei a elas diariamente, que criaram um mundo à parte em 
suas brincadeiras, onde não havia regras pré-estabelecidas nem objetivos a serem alcançados. Mas, com o brincar destas, 
foi possível criá-los, mesmo que fosse só para aquele momento. Os alunos sempre observavam a professora recolhendo 
materiais e já sabiam que era para eles brincarem posteriormente. Ou seja, me permiti explorar também estes materiais 
com um leve olhar de criança.

Com os alunos “maiores” (entre 8 e 10 anos, turma de 4º ano), a espontaneidade de brincar com os BNES já não 
era tão presente, mas, ao estimulá-los, saíam produções e brinquedos/brincadeiras bem criativas. A ênfase nos conteúdos 
fazia com que os alunos não soltassem a sua imaginação e criatividade, por isso era um trabalho lento, conseguir com 
que criassem e recriassem e não somente copiassem. Assim, também já era uma forma deles aprenderem implicitamente 
alguns conteúdos necessários ao seu nível.

Atualmente trabalho com duas turmas de 1º ano em duas escolas municipais de Teutônia. Como as duas turmas 
são oriundas da Educação Infantil, há ainda uma maior necessidade de as crianças brincarem, de forma livre, dirigida, 
com brinquedos prontos e com os BNEs. São crianças em fase de alfabetização e letramento, e, assim, a brincadeira 
precisa permear as atividades pedagógicas. 

Em uma das escolas estamos trabalhando principalmente com brinquedos alternativos, devido principalmente 
ao pouco espaço ao ar livre oferecido pela escola. Juntamente com a turma paralela, foram construídos pés-de-latas, 
pernas de pau, balangandãs, pula corda, vai e vem, entre outros materiais e brinquedos. Após fomos ao reduzido pátio 
e utilizamos estes brinquedos com a turma e também compartilhamos com outras turmas, que demonstram interesses 
nesses brinquedos “diferentes”, não corriqueiros no seu dia a dia e confeccionados artesanalmente.

Na outra escola temos diferentes materiais não estruturados disponíveis aos alunos para explorarem em sala de 
aula. Um exemplo são os restos de marcenaria doados à escola. Estes restos, em forma de blocos, são explorados pelas 
crianças dependendo de sua imaginação e criatividade e o tema que estão a fim de explorar naquele dia. O que mais fazem 
é construírem torres, casas, castelos, cidades etc., explorando assim a organização do espaço e a projeção da construção.

Também temos um pátio enorme, com bastante árvores e grama, brinquedos de pracinha e espaços com areia. Este 
espaço possibilita um maior contato com a natureza e exploração de materiais naturais em seus brinquedos. Cada aluno 
(individual ou em grupo) observa o ambiente e escolhe aquilo que vai explorar e brincar.

Nesses breves relatos pode-se perceber o mundo de possibilidades que os BNEs podem oferecer às crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao trazer todo o contexto do brincar com os brinquedos não-estruturados para a minha prática em escolas de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental, posso dizer que é necessário o professor começar a repensar um pouco a 
sua forma de ensinar, principalmente com os alunos menores. 
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Com os alunos da Educação Infantil observa-se mais a brincadeira espontânea, criam mais, “voam” mais para 
o mundo da imaginação, constroem e reconstroem brinquedos e brincadeiras, e isso estimula sua autonomia, sua 
socialização, sua aprendizagem. Já a partir do momento em que as crianças entram no Ensino Fundamental percebe-se 
que vão perdendo essa espontaneidade, a escola exige mais o aprofundamento dos conteúdos, mesmo que o professor se 
coloque a explorar o brincar em suas aulas.

Assim, quanto mais se explora o brincar desde tenra idade, mais a criança aprende a viver, a explorar, a imaginar, 
a criar, a planejar.

Um ambiente acolhedor e estimulante também é vital. Uma sala de aula que possa disponibilizar diferentes 
materiais, além dos convencionais. Um pátio não só equipado com brinquedos de pracinha, mas que tenha espaços com 
areia, grama e possibilidades de explorar materiais da natureza sem degradá-la, fazendo com que a criança perceba que 
não a está destruindo, apenas utilizando o que a natureza não necessita mais.

É importante a criança ter a possibilidade de ser livre para brincar do que quiser, com o que quiser e criar seu 
brinquedo. Dessa forma vão construindo suas aprendizagens, suas preferências, sua autonomia e se socializando com os 
colegas e professores.

Palavras-chave: Brinquedos não-estruturados. Criatividade. Imaginação.
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QUESTÕES ETNICORRACIAIS E INDÍGENA EM FOCO NO 
ESPAÇO ESCOLAR

Jaqueline Ramalho Nogueira Santos1

Cintia C. L Teixeira2

Cristina Lens3

Marilene Dilem4

Contextualização
A propositiva de elaboração do trabalho “Questões etnicorraciais e indígena em foco no espaço escolar” se dá a 

partir dos estudos realizados com a Lei nº 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira 
e africana nos currículos da educação básica e da Lei 11.645/2008, que também tornou obrigatória a inclusão dos 
conteúdos referentes à história dos povos indígenas nos currículos escolares.

O trabalho está sendo desenvolvido em escolas de ensino fundamental e médio do município de Cachoeiro de 
Itapemirim e de outros municípios do sul do estado do Espírito Santo por meio de diferentes práticas pedagógicas, 
destacando-se a utilização de músicas e danças da cultura negra e indígena nos espaços escolares, elaboração e apresentação 
de painéis e murais que focalizam a história da África, a identidade do negro e do índio e sua contribuição na construção 
histórica do Brasil, o respeito à diversidade, divulgação da literatura que aborda a negritude e o indígena, com ênfase nos 
aspectos culturais desses povos.

Chamamos atenção para a importância de não realizar atividades isoladas ou descontextualizadas. É importante 
que a temática das relações étnico-raciais esteja contida nos projetos pedagógicos das instituições, evitando-se 
práticas localizadas em determinadas fases do ano como maio, abril, agosto, novembro. (ORIENTAÇÕES E 
AÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, 2006, p. 166)

Nesse sentido, o trabalho justifica-se pelo fato de que o ensino da história da cultura afro-brasileira, africana e 
indígena nas escolas é muito importante, não só para conscientizar os alunos sobre sua ancestralidade, bem como para 
contribuir para o processo de construção de suas identidades. Com essas ações, as escolas estão buscando atender à lei, 
refletir sobre essas temáticas e obter resultados significativos ao reconhecer e valorizar as diferenças.

O trabalho é realizado a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), que foi 
implementado no Centro Universitário São Camilo – ES em 2014, e desde então, tem sido uma oportunidade para 
estudo, pesquisa e reflexão da prática docente nas escolas públicas municipais e estaduais da região sul do Estado do 
Espírito Santo. 

O projeto proporciona a vivência do ambiente escolar ao graduando da licenciatura e promove uma experiência 
única e um laboratório em constante produção de ideias, valores e conceitos teórico-práticos, ou seja, a teoria da academia 
pode ser aplicada na prática nas escolas atendidas pelo programa.

Pensar na subárea Interdisciplinar do PIBID é pensar em inovação de um assunto polêmico, rico como material 
para estudo e que pode ser explorado entre as crianças da Educação Infantil e os jovens dos Ensinos Fundamental e 
Médio. O ambiente escolar torna-se palco para a reflexão sobre as relações étnico-raciais e indígenas, a construção e/ou 
desconstrução de um conceito de negro/ índio/ sociedade e a busca por igualdade de tratamento e oportunidades, palco 
este que é preparado na sala de aula todos os dias quando se coloca o tema em foco. 

1 Professora, Mestre: Centro Universitário São Camilo Espírito Santo, História, jaquelinesantos@saocamilo-es.br 
2 Professora, Doutora: Centro Universitário São Camilo Espírito Santo, Ciências Biológicas, cintiateixeira@saocamilo-es.br.
3 Professora, Mestre: Centro Universitário São Camilo Espírito Santo, Pedagogia, cristinalens@saocamilo-es.br
4 Mestre em Ciências Políticas, Centro Universitário São Camilo, Ciências Biológicas, mdilen@saocamilo-es.br
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Objetivos
E, assim, o projeto “Questões etnicorraciais e indígena em foco no espaço escolar”, organizado pela subárea 

Interdisciplinar com participação de alunos das diferentes Licenciaturas do Centro Universitário São Camilo - ES foi 
implementado nas escolas, com o objetivo de:

- Atender à lei, refletir sobre as temáticas envolvendo as questões etnicorraciais e indígenas e obter resultados 
significativos ao reconhecer e valorizar as diferenças.

- Aplicar estratégias metodológicas diferenciadas junto aos discentes das escolas da rede municipal e estadual, na 
busca da superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.

Desenvolvimento
O fazer dos acadêmicos nas escolas perpassa pela troca e experiências com o professor regente, monitorado por 

uma professora supervisora da própria escola e coordenado por duas professoras coordenadoras da área específica da 
Instituição de Ensino Superior (Centro Universitário São Camilo -ES), todos atuando para a melhoria de sua formação 
acadêmica e do processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Básica. 

Nesta perspectiva, este projeto realiza a interação entre todos os envolvidos por meio de reuniões, o grupo de 
estudos visita as escolas pelas coordenações de áreas, planejamentos, elaboração e aplicação de um plano de intervenção, 
além de possibilitar aos acadêmicos conhecimentos da realidade escolar de acordo com cada escola para atender suas 
especificidades e necessidades para melhoria do processo ensino e aprendizagem. Todas as ações resultam em reflexão, 
análise e discussão para o aperfeiçoamento da prática pedagógica de forma a contribuir para o crescimento profissional 
dos envolvidos e para a melhoria da aprendizagem dos alunos.

No primeiro semestre de 2016, foram desenvolvidas atividades significativas quanto ao estudo das questões 
etnicorraciais no espaço escolar, destacando-se: Contação de histórias infantis e a Lei 10.639/03; Projeto “Máscaras 
Africanas”; Projeto “Nossas Raízes”; Roda de Leitura; Face Quadro Africano.

Resultados Alcançados
Desde que foram efetivadas, as leis 10.639/03 e 11.645/2008 vêm sendo trabalhadas nas escolas de forma 

aleatória. Alguns profissionais da educação a praticam quase sempre, outros nunca, e muitos só se lembram dela nas datas 
comemorativas que remetem de alguma forma ao sujeito negro. Porém, esse não era o objetivo inicial - a proposta é que 
ela seja constante na vida do aluno, cada professor ao seu modo e de acordo com a sua disciplina. Nesse sentido, torna-se 
de suma importância que os alunos das séries iniciais sejam contemplados com a aplicação de projetos e atividades que 
discutam essa temática, e cabe ao professor buscar a melhor maneira de fazê-lo. Em se tratando de crianças ainda bem 
pequenas, é necessário pensar em algo que seja atraente e eficiente, por isso é considerável a possibilidade de se contar 
histórias infantis para atingir o objetivo esperado.

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. Ao 
preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa 
e ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são 
do plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real 
(RODRIGUES, 2005, p. 4).

Ressalta-se, ainda, que outras estratégias metodológicas devam ser utilizadas para atender aos alunos do Ensino 
Fundamental e Médio das escolas públicas e privadas do país. Destaca-se que foi positiva a avaliação das ações desenvolvidas 
pelos bolsistas apresentada tanto pelos gestores da escola quanto pela coordenação institucional do PIBID/São Camilo – 
ES, quanto à importância do projeto para a melhoria, não só da qualidade de ensino, como ainda na melhoria da relação 
entre os diferentes atores na escola e a construção da cidadania.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 597SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

Referências 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Orientações e Ações para 
Educação das Relações Étnico-Raciais. Brasília, SECAD, 2006.

__________ História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na educação infantil. Brasília, 2014. 

RODRIGUES, Edvânia Braz Teixeira. Cultura, arte e contação de histórias. Goiânia, 2005.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 598SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

A FRUSTRAÇÃO FAZ PARTE DO JOGO: SOBRE 
TENTATIVAS, ERROS E ACERTOS NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA

Sabrina Fabiola Hüther1

Marina Johann2

Márcia Solange Volkmer3

Este relato, diferentemente do que se está acostumado a ler quando tratamos sobre práticas docentes, tratará sobre 
uma tentativa frustrada de proporcionar a atividade do jogo com uma turma de 7º ano. É pertinente salientar que expor 
uma frustração não é algo fácil, sendo que estamos em busca do sucesso, e as práticas que não “dão certo” comumente não 
recebem a devida atenção. Acredita-se que a atividade de reflexão, nesse contexto de incertezas, erros e acertos, constitui 
uma atividade formativa muito importante para o professor.

Nesse contexto em que “[...] a vivência prática tem pouco a oferecer se não for guiada por reflexão sistemática 
com investimento em leitura, documentação, pensamento e postura investigativa” (CARVALHO; PORTO, 2005, p.16) 
insere-se este relato de uma prática desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
– PIBID/UNIVATES.

O jogo na sala de aula
Dentre as inúmeras metodologias que podemos empregar em sala de aula, o jogo é uma das que mais envolvem os 

alunos. Tânia Fortuna (2013, p. 81), em texto publicado no livro Jogos e Ensino de História, afirma que “pode-se declarar 
com vigor que a contribuição do jogo para a educação vai muito além do ensino de conteúdos de forma lúdica, sem que 
os alunos sequer percebam que estão aprendendo”, o jogo proporciona aprendizagens pessoais com nítida importância 
para o convívio em sociedade. 

O jogar torna-se mais do que um instrumento de ensino que pode facilitar a aprendizagem; é também um meio de 
provocar o aluno para situações de conflito as quais ele pode se mostrar imaturo demais para resolver sem a intervenção 
de um adulto. Por outro lado, pode trazer à tona um amadurecimento, por vezes, precoce, que nas aulas de cunho 
tradicional não seriam percebido. No decorrer do jogo podem ser explorados conceitos, imagens, situações, atitudes, 
enfim, o jogo nos abre um leque de possibilidades pertinentes ao conteúdo e, também, às situações de convívio social 
entre os estudantes.

Assim sendo, desenvolvemos para a turma de 7º ano que estava encerrando os estudos sobre a “Queda do Império 
Romano”, um jogo de memória permeado por imagens, conceitos e palavras-chave, para ser utilizado como estratégia 
de reforço de aprendizagem e fixação dos conceitos. O jogo elaborado compõe-se de 36 cartas, que formam pares que 
combinam informação com imagens.

A elaboração de um jogo baseia-se nos aportes teóricos trazidos, principalmente, por Michelet (s.d.) e Antunes 
(2008) que, respectivamente, classificam os jogos e percebem-nos como estimuladores das múltiplas inteligências. O jogo 
de memória foi escolhido por ser uma ferramenta muito ampla, que estimula o desenvolvimento intelectual e afetivo ao 
desenvolver a memorização e a identificação, e corporal ao estimular a motricidade fina.

Ao propormos a atividade para os alunos, eles não se mostraram motivados. Sugerimos então que o jogassem em 
grupos. Entretanto, quando iniciaram a atividade, nos deparamos com uma situação totalmente inesperada: os alunos não 
sabiam jogar memória e não conseguiam seguir as regras, mesmo após elas terem sido apresentadas. 

1 Centro Universitário Univates, História, CAPES, bynahuther@gmail.com.
2 Centro Universitário Univates, História, CAPES, marinaj_2208@hotmail.com.
3 Doutora em História, Centro Universitário Univates, CAPES, marciavolkmer@gmail.com
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Para que o jogo de memória seja um instrumento capaz de reforçar as aprendizagens, é necessário que os alunos 
compreendam que a regra mais básica e absoluta do jogo é sempre manter as cartas na mesma posição, mesmo que ainda 
restem poucas a serem desvendadas. Os alunos daquela turma, de maneira quase unânime, não conseguiam manter as 
cartas em seu local, tirando o sentido do jogo. 

A atividade também evidenciou dificuldades, principalmente quanto à assimilação de conceitos com imagens, 
trazendo à tona a importância do uso de figuras durante as aulas de História, pois muitas vezes a aprendizagem não é 
significativa por falta de elementos que complementem os textos abordados. Essas dificuldades nos fazem entender o 
quão importante é percebermos o processo de ensino-aprendizagem em suas múltiplas configurações, nas quais estão 
implicadas questões cognitivas, mas também afetivas e atitudinais.

Depois dessa experiência, o mesmo modelo de jogo foi aplicado com uma outra turma, de 5º ano. Nesta nova 
vivência, os alunos revisaram os conteúdos atinentes ao estudo dos grupos indígenas que viviam em território sul-rio-
grandense. Essa nova experiência foi bastante diferente da apresentada anteriormente. Os alunos demonstraram-se 
muito empolgados com o jogo. Diferentemente da turma anterior, estes conheciam o modelo de jogo e seguiram suas 
regras com facilidade, compreendendo a necessidade de manter as cartas que ainda não haviam sido desvendadas no 
mesmo lugar. 

É importante que, como docentes, tenhamos a consciência de que, por mais maravilhosa que possa parecer uma 
metodologia, nem sempre ela vai ser adequada para a turma com que pretendemos trabalhar. Isso nos leva a inovar, tentar 
diferentes meios de proporcionar a aprendizagem despertando o interesse dos alunos. É relevante também o fato de que 
uma metodologia não deve ser descartada por causa de uma situação de insucesso. No ambiente escolar temos diversas 
turmas, cada qual com suas particularidades, e o que não funciona em uma, pode ser a estratégia perfeita em outra. O que 
não podemos é desistir. 

Palavras-chave: Jogo. Prática escolar. Metodologia.
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APRENDER A APRENDER: APRENDIZAGEM DE 
UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA 

DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

Giovanna Mikaela Viola1

Maria Eduarda Izidoro Do Nascimento2

Lilian Fortuna Clara Fabiani3

Introdução
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivida ao longo do 2º semestre do ano de 2016 e continuidade 

no ano letivo de 2017, por uma professora de matemática da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo e também 
Professora e Coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Centro Universitário de 
Adamantina/SP (UNIFAI) e duas alunas bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 
com um aluno que apresenta Deficiência Intelectual, na Escola Estadual Iraldo Antônio Martins de Toledo, localizada 
no município de Inúbia Paulista, estado de São Paulo.

O desafio para as bolsistas era o de auxiliar e contribuir com o desenvolvimento de um aluno do 6º ano do Ensino 
Fundamental em 2016, o qual apresenta Deficiência Intelectual. 

Ao receber esse aluno, a professora de matemática observou que ele não conseguia realizar as atividades de 
informações do seu cotidiano, como, por exemplo, os dias da semana, sua idade, dia do seu aniversário e meses do ano.

Nas execuções das primeiras atividades, foi observado que o aluno reconhece apenas algarismos em sequências 
curtas, números compostos por um ou dois algarismos sem ultrapassar o numeral 50, e isso impedia o desenvolvimento 
de estratégias de cálculos e operações matemáticas do 6⁰ ano do Ensino Fundamental.

Com esse diagnóstico inicial do aluno, a professora sentiu-se desafiada a buscar estratégias diferenciadas e 
informações sobre como trabalhar com alunos que apresentam deficiência intelectual, pois esse aluno demonstrou ter 
vontade e curiosidade para aprender. 

Diante disso, a professora buscou o apoio de todos que poderiam contribuir com a aprendizagem desse aluno, 
e podemos destacar que as alunas bolsistas do PIBID e os alunos da sala de aula estavam dispostos a colaborar com a 
aprendizagem dele. Esse grupo, sob as orientações da professora de matemática, começou a trabalhar diversas atividades 
utilizando-se de materiais concretos com esse aluno.

O aluno em questão possui excelente relacionamento com todas as pessoas da escola. Isso contribuiu para o 
trabalho na sala de aula, seja individual ou em grupo, na sala de informática, utilizando jogos matemáticos, ou atividades 
experimentais com toda a sala. 

Percebeu-se que aos poucos e no seu tempo, ele começou a reagir de forma surpreendente, apesar de ainda não 
ser alfabetizado. Observou-se que as atividades propostas eram explicadas uma única vez e ele já compreendia o que era 
preciso fazer.

Por conhecer os números, a professora, as alunas bolsistas e os colegas utilizavam a oralidade para desenvolver 
as atividades e atingir o objetivo proposto por meio de exemplos do seu cotidiano, com o auxílio de diversos materiais 
concretos, dentre eles os pinos mágicos, o material a que o aluno mais se adaptou. 

Com o decorrer do ano letivo, foi possível observar que o aluno não utilizava mais os pinos mágicos para adição 
entre números com valores pequenos, pois já realizava esses cálculos mentalmente, porém para cálculos que envolviam a 

1 UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, Licenciatura em Matemática, PIBID UNIFAI - Programa Institucional de Bolsa 
De Iniciação À Docência no Centro Universitário de Adamantina , giovannamikaela@hotmail.com.

2 UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, Licenciatura em Matemática, PIBID UNIFAI - Programa Institucional de Bolsa 
De Iniciação À Docência no Centro Universitário de Adamantina, mariaeduarda1158@hotmail.com.

3 Professora Mestra em Ciência da Educação, UNIFAI – Centro Universitário de Adamantina, PIBID UNIFAI - Programa 
Institucional de Bolsa De Iniciação À Docência no Centro Universitário de Adamantina, lilianfortuna@fai.com.br
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subtração entre dois ou mais números, o aluno necessitava do auxílio dos pinos mágicos para a realização das atividades. Por 
meio dessa observação positiva, foi possível avançarmos o trabalho dentro da disciplina de matemática, que contemplava 
as ideias de outros conteúdos que fugiam das operações de adição e subtração entre números naturais.

Material e Métodos 
Para realizar esse trabalho satisfatoriamente, foram realizadas diversas reuniões entre a professora e as alunas 

bolsistas, além de contar com a ajuda da Coordenação da Escola e da Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico 
responsável pela Educação Especial.

Inicialmente as atividades a serem trabalhadas com esse aluno foram atividades lúdicas e reais, com o intuito de 
desenvolver o seu raciocínio lógico matemático. 

Para isso foi utilizado como material de apoio: pinos mágicos, palitos de sorvetes, barbantes, entre outros objetos 
que poderiam contribuir para uma melhor compreensão.

Exploramos a ideia de sequências numéricas, de forma a não contribuir com uma aprendizagem mecânica, por 
meio de ditados e números relacionados ao seu dia a dia. 

Resultados e Discussões 
Dentre inúmeras atividades desenvolvidas, destaca-se a intervenção pedagógica realizada com toda a sala sobre o 

conceito de número racional e sua representação fracionária. Durante o desenvolvimento dessas atividades de intervenções, 
foram realizadas adaptações curriculares, não explorando com o aluno a ideia de fração em relação à parte toda, mas 
explorando aquilo que ele já conhecia e o que era possível ser realizado por ele com êxito e sem constrangimentos.

A primeira atividade de intervenção realizada para toda a sala foi denominada “Reta Numérica Humana”, que 
tinha como objetivo localizar os números na reta numérica, na qual cada aluno correspondia a um ponto, ou seja, um 
número para ser localizado na reta. Os números escolhidos para essa atividade foram números inteiros, decimais ou 
fracionários. Escolhemos, para o nosso aluno, como sendo o ponto representado pelo número 2, como mostra a figura 
abaixo, uma vez que ele já conhecia a sequência dos números naturais e já possuía a ideia da distância entre dois números 
consecutivos.

Imagem 1: Localização de números racionais na Reta Numérica
Outra atividade desenvolvida com o aluno foi a de observação. Ele necessitava observar a imagem proposta. Com 

orientação da professora, realizou a leitura da linguagem materna, para, depois, escrever em linguagem matemática a 
respectiva fração de acordo com a imagem apresentada. Durante essa atividade, não tivemos como objetivo impor o 
conceito de fração (ideia de parte do todo), mas sim, trabalhamos com a ideia do que se tem e o que se poderia pegar. 
Observem a imagem 2 da referida atividade:
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Imagem 2: Escrita de frações pelo próprio aluno
Essa atividade sem dúvidas foi o momento mais emocionante para a professora e seus colaboradores, pois o aluno 

correspondeu ao estímulo recebido em todas as aulas. A professora propôs ao aluno a seguinte situação: “Determinada 
quantidade de balas estavam agrupadas e representadas por desenhos, porém você só poderia chupar certa quantidade 
dessas balas”. O aluno foi orientado que aquele número correspondia à quantidade de balas que ele poderia chupar dentro 
daquela quantidade e que deveria escrever os números que representavam a quantidade a ser chupada separada por um 
traço e logo abaixo a quantidade de balas presentes no agrupamento. Ele, sem hesitar, começou a escrever as frações 
corretamente, e toda a sala, muito feliz com a conquista do colega, pediu permissão para ir à lousa e supor coisas do seu 
dia a dia em grupos (pizza, chocolate, lápis, entre outros), separando determinada quantidade que ele poderia pegar para 
ele escrever a respectiva fração.

Considerações Finais
Por meio do presente projeto PIBID/UNIFAI, pudemos participar de um momento tão importante na vida 

do aluno que aprende e do professor que aprende a aprender. Através de observação e relato do próprio estudante, foi 
necessário e possível elaborar um plano de ação, fornecendo ao professor titular da classe orientações específicas com as 
dificuldades ainda existentes nesse aluno. Esse trabalho não se encerra por aqui, pois esse foi apenas o início dessa história 
de sucesso. Concluímos que a utilização de atividades bem planejadas e bem aplicadas pode intervir positivamente na 
aprendizagem de qualquer aluno que apresente ou não dificuldade.

Palavras-chave: Aprender. Ensinar. Respeitar.
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A PESQUISA RESSIGNIFICANDO A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Claudia Ribeiro Köhler1

Jane Herber2

O Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM) é uma escola pública de formação de professores, 
a nível de ensino médio, localizada no município de Estrela/RS, que atende estudantes da Região do Vale do Taquari, 
bem como estudantes de municípios do Vale do Caí e Rio Pardo. A escola oferece o Curso Normal com componentes 
curriculares de formação geral e profissional. O objetivo deste relato é apresentar as atividades de pesquisas vinculadas ao 
Seminário Integrado e as Práticas Pedagógicas que ocorreram ao longo do ano letivo de 2016 nas turmas de 1º, 2º e 3º 
ano do Ensino Médio – Curso Normal.

O Ensino Médio politécnico no curso Normal se configura um pouco diferente das propostas de trabalho que 
ocorrem em outras escolas públicas de Ensino Médio, ou seja, as pesquisas realizadas no Seminário Integrado envolvem 
a área profissional, sendo que o trabalho principal ocorre nos encontros de organização das Práticas Pedagógicas. Em 
Práticas Pedagógicas é oportunizado ao estudante vivenciar situações de estudos e aprendizagens, através da prática 
docente em escolas da comunidade de origem do estudante, nas quais ele terá oportunidade de observar a realidade da 
escola, planejar, sistematizar conhecimentos, problematizando-os. Esta problematização é delimitada e aprofundada no 
espaço do Seminário Integrado (SI).

Segundo Azevedo e Reis (2014): 

A pesquisa no SI tem uma centralidade essencial para a construção do conhecimento conectado com o mundo 
do trabalho. Ela se institui como um recurso pedagógico à produção do conhecimento de forma individual e 
coletiva, permitindo ao pesquisador-aluno o acesso à condição de criador, questionador do mundo, sujeito de 
sua história (AZEVEDO, REIS, 2014, p. 36). 

A partir dessas colocações, podemos dizer que o objetivo do Seminário Integrado no IEEEM está voltado a 
desenvolver a pesquisa, provocando o aluno a uma atitude inquieta de não aceitação daquilo que é repetido historicamente, 
através da reflexão e da ação sobre a prática pedagógica. 

A sistemática de trabalho do Seminário Integrado (SI), no IEEEM, ocorre em encontros semanais nos quais o 
estudante do Curso Normal é convidado a delimitar um tema que despertou seu interesse a partir de vivências advindas 
das práticas pedagógicas nas escolas de anos iniciais do ensino fundamental, situações de ensino e de aprendizagem, ou 
ao debater um tema atual relacionado à educação, refletindo: Que conhecimentos, conteúdos e professores auxiliarão 
a compreender este tema? Como se produziu este fenômeno? Qual a origem desta prática? Sempre foi assim? Houve 
momentos na história em que ocorria de outra forma? Como pessoas de outras épocas viam este fenômeno? Como ele 
afeta nossas vidas? Que autores podem auxiliar a pensar sobre este tema e aprofundá-lo? Que contribuição este estudo 
pode trazer?3.

Num segundo momento, os alunos devem apresentar um problema de pesquisa, definindo objetivos, justificativa, 
revisão de literatura, metodologia, apresentação e discussão dos resultados e conclusão. Estes aspectos são avaliados 
sistematicamente, não só pelo professor que coordena o Seminário Integrado, mas por grupos de professores que assistem 
à apresentação oral dos alunos e contribuem com a qualificação dos trabalhos. Para que este processo aconteça, é necessária 
uma reorganização da escola em seus tempos, ou seja, há momentos em que toda a escola está voltada para a pesquisa.

Passada a etapa descrita, é discutida com estudantes e coordenação pedagógica da escola a forma de organizar 
este conhecimento para torná-lo público. No ano de 2016, a opção foi pela organização dos trabalhos em banner, 

1 Mestre em Educação, Professora do Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã, claudia_kohler@yahoo.com.br 
2 Mestre em Educação Ciências e Matemática, Professora do Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã, janeherber@gmail.com 
3 Proposta organizada pelo grupo de professores em momento de formação pedagógica com a Professora Dr. Maristela Juchum.
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confeccionado pelo próprio estudante, que foi exposto na Mostra Pedagógica do IEEEM. Neste evento ocorreu também 
a última exposição oral dos grupos. Os critérios de avaliação da apresentação escrita foram a apresentação, no banner, 
do problema de pesquisa, dos objetivos, da justificativa, dos aspectos principais da revisão de literatura, da metodologia, 
dos resultados e conclusão, sempre observando as normas da ABNT. Já na apresentação oral, os critérios de avaliação 
foram a capacidade de transmissão do conteúdo, postura e comportamento profissional, dicção e entonação da voz, 
motivação e desembaraço, adequação do material audiovisual, adequação do tempo disponível para a apresentação (10 
min), desempenho na arguição.

Como resultado desta proposta, os estudantes têm contato com a escola de ensino fundamental não só no estágio 
profissional, mas sistematicamente durante o curso, vivenciando o funcionamento da comunidade escolar em suas 
relações profissionais e vínculos sociais. Este contato não é apenas para conhecer a escola na qual o estudante irá realizar 
seu estágio, mas para refletir sobre esta realidade e sobre os conteúdos previstos para o Curso Normal. Nesta perspectiva, 
a formação dos alunos do IEEEM transpõe a teoria e propõe o pensar teórico no espaço prático da escola de ensino 
fundamental. A observação da escola, a análise de documentos, como o Projeto Político Pedagógico, Regimento, Planos 
de Estudo, a entrevista semidirigida e a sistematização dos dados, realizadas no componente de Práticas Pedagógicas, são 
atitudes do pesquisador ao conhecer uma nova realidade. O olhar do estudante do IEEEM para esta realidade e também 
as dúvidas e contradições que percebe ao interagir com o aluno em sala de aula, nos anos iniciais do ensino fundamental, 
chegam às aulas de Seminário Integrado como possibilidade de temas para pesquisa e o aprofundamento destes temas 
se constitui em reflexões teórico-práticas sobre a educação. Triviños (2001) refere o pesquisador como alguém que busca 
resposta na realidade. O pesquisador faz isso “...para conhecer este mundo real no qual existe como pessoa, e, em seguida, 
para tratar de conservar, modificar, mudar ou transformar aspectos do que está conhecendo...”.

Com a realização deste trabalho voltado à pesquisa, concluímos que ele remete a uma ressignificação do curso de 
formação de professores. A atitude de pesquisador no Curso Normal articula o plano de estudos do curso com o projeto 
de vida do estudante, estabelecendo uma relação entre a escola de formação de professores com a vida das diversas 
comunidades escolares com as quais o IEEEM se relaciona, através dos estudantes do Curso Normal. A chamada 
“escola de aplicação”, na qual o estudante realiza sua prática pedagógica e estágio profissional, passa a ser um espaço de 
conhecimento do mundo do trabalho, através da observação e docência reflexiva. No desenvolvimento desta proposta 
existem dificuldades a considerar, como a organização interna da escola e os limites que o tempo e as condições materiais 
impõem, mas o desenvolvimento do olhar e de uma atitude de reflexão sobre sua própria prática pedagógica possibilita a 
qualificação da formação do estudante, futuro professor. 

Palavras-chave: Pesquisa. Formação de professores. Prática pedagógica.
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PENSANDO QUESTÕES DE MINORIAS: REFLEXÕES 
SOBRE RACISMO NO PROJETO CONECTADOS

Marina Johann1

Sabrina Fabiola Hüther2

Márcia Solange Volkmer3

O subprojeto História do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – do Centro 
Universitário Univates, no ano de 2016, desenvolveu atividades vinculadas ao Projeto “Conectados ao mundo tecnológico”, 
em uma escola pública do Vale do Taquari. O projeto foi bastante amplo em suas abordagens, problematizando o uso das 
redes sociais, e este trabalho pretende abordar as questões vinculadas ao racismo.

Vivemos em uma sociedade na qual as questões vinculadas ao feminismo, direitos humanos e racismo ganham 
muita visibilidade nas redes sociais, configurando-se como um espaço de discussão, mas também de acirramento de 
preconceitos. Assim, “para a promoção de uma educação intercultural, é necessário penetrar no universo de preconceitos 
e discriminações que impregna – muitas vezes com caráter difuso, fluido e sutil – todas as relações sociais que configuram 
os contextos em que vivemos” (CANDAU, 2008, p.53). Pretende-se, portanto, a constituição de relações mais respeitosas, 
chamando a atenção para as tecnologias como espaços também de configurações de relações sociais.

A perspectiva intercultural que defendo quer promover uma educação para o reconhecimento do “outro”, para o 
diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação cultural, que enfrenta os 
conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos socioculturais nas nossas sociedades e é 
capaz de favorecer a construção de um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente integradas. 
A perspectiva intercultural está orientada à construção de uma sociedade democrática, plural, humana, que 
articule políticas de igualdade com políticas de identidade. (CANDAU, 2008, p.52).

Uma das questões que merece atenção relaciona-se ao preconceito racial nas redes sociais. Respeitando o tempo 
disponibilizado pela escola para o projeto, foram utilizados três períodos de aula em cada turma, cada qual em uma 
semana diferente. A atividade foi desenvolvida nas turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. No primeiro 
momento, apresentamos para os alunos o contexto histórico que trata sobre a vida dos negros no Brasil, desde a vinda 
da África, até a sua escravização e as condições de vida no período pós-abolição. Realizamos uma conversa inicial, para 
sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre a temática. Em seguida, apresentamos alguns slides com imagens que 
retrataram a vida do negro como escravo, contextualizando todo o processo de escravidão e o preconceito que os negros 
sofreram após a abolição da escravatura. 

No segundo momento de atividades, passamos para os alunos o vídeo “O xadrez das cores”, no qual uma empregada 
doméstica negra sofre com o preconceito de sua empregadora, que a humilha diariamente por causa da cor de sua pele. 
Ao fim da história, a empregada vai embora e a empregadora pede que ela volte, pois, além de ser uma ótima empregada, 
era também uma boa companhia. Após a apresentação do vídeo, propusemos reflexões como, por exemplo, a realidade 
em que grande maioria das empregadas no Brasil são pessoas negras, quais os motivos disso, questionamentos sobre 
como estão e onde vivem os negros, quais espaços de lazer e postos de trabalho ocupam, enfim, questionamentos que 
resultaram em debates bastante conscientes dos alunos sobre a existência do preconceito no Brasil. Essa discussão torna-
se importante para tornar visível um movimento que ao longo da história ficou invisibilizado e que ganha destaque 
somente a partir de 1970.

A caracterização ortodoxa predominante de que o Brasil é uma democracia racial passou a ser um mero mito 
para os revisionistas, que começaram a falar na intolerável contradição entre o mito da democracia racial e a 
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real discriminação contra negros e mulatos, e a acusar os brasileiros de terem o fundamental preconceito de não 
serem preconceituosos (VIOTTI DA COSTA, 1999, p.366).

Nesse sentido, ganha relevância a discussão desses temas no ambiente escolar. No terceiro e último momento da 
proposta, trouxemos algumas notícias de pessoas negras que sofreram preconceito e foram “atacadas” nas redes sociais. Os 
alunos já tinham conhecimento da maioria dos casos, pois aconteceram com pessoas famosas e estavam sendo divulgados 
na mídia. Fizemos a leitura dessas notícias, os alunos verificaram que as pessoas que fazem esses ataques geralmente usam 
perfis falsos nas redes sociais, o que dificulta a investigação para que se chegue aos culpados. Foi possível verificar também 
que a maioria das pessoas que sofre com o racismo procura as autoridades para que os autores dos ataques sejam punidos. 

Durante os três momentos de fala, debate e reflexão com os alunos, foi percebido que a grande maioria deles já 
presenciou, ou foi vítima, de alguma situação racista. Muitos alunos trouxeram relatos de casos que vivenciaram, ou em 
que conhecem as vítimas. 

Percebemos que os alunos têm consciência de que o racismo é crime, e que este se esconde em pequenos atos e nas 
falas do dia a dia, pois está enraizado em nossa sociedade. Cabe a nós também, como professores, ajudar a acabar com as 
situações de racismo, responsabilizando quem comete a agressão, mesmo ela sendo verbal, pois, quanto antes os jovens 
perceberem seus atos e tiverem responsabilidade sobre eles, mais respeitosa e tolerante será a nossa sociedade. 

Palavras-chave: Racismo. Cultura. Preconceito. Redes Sociais.

Referências

CANDAU, Vera Maria. Direitos Humanos, Educação e Interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. Revista 
Brasileira de Educação. V.13, n.37, jan-abr 2008, p.45-57.

VIOTTI DA COSTA, Emília. O mito da democracia racial no Brasil. In: Da Monarquia à República: momentos decisivos. São 
Paulo: Editora Unesp, 1999, p.365-384.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 607SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

PROJETO SIM: SABER IMAGINAR

Márcia Andréia de Castro Beppler1

O título do presente artigo traz por si só um convite para conhecer parte da experiência vivenciada ao longo do ano 
letivo de dois mil e dezesseis com as turmas de Primeiros e Segundos Anos do Ensino Fundamental do Colégio Santo 
Antônio de Estrela/RS. 

O Projeto SIM é o registro da iniciativa da escola em fomentar diferentes maneiras de pensar e reinventar práticas 
sociais de leitura e escrita, complementando o fazer pedagógico desenvolvido em sala de aula. Vale registrar que sua 
elaboração está baseada em estudos de Piaget (1975), Ferreiro (1985), Soares (2004), Solé (1998). 

Conforme Soares:

A entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses 
dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de 
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua 
escrita – o letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização 
desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de 
letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações 
fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2004, p. 14).

Dessa forma, a criança, na etapa da alfabetização, aprende e é capaz de expressar o que aprendeu quando consegue 
encontrar sentido, desenvolvendo habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras. Parafraseando Solé (1998), “a língua 
escrita deveria ser mimada na escola”, sendo importante atentar às relações da criança com a cultura escrita para selecionar 
estratégias que favoreçam a aprendizagem.

Seguindo ideias de Solé:

A necessidade do ensino dessas estratégias por meio de leituras compartilhadas entre professora e alunos, nas 
quais seja possível desenvolver alternativas para buscar informações no texto, produzir sentido e “aprender a 
aprender” pela leitura, isto é, interrogar sua própria compreensão do escrito. O sentido, isto sim, não reside 
no texto; ele precisa do leitor para produzir significações, as quais, para adquirirem coerência, necessitam 
objetivamente que se vá além do que está sendo dito, reconhecendo, por exemplo, a função social de cada tipo 
de texto (SOLÉ, 1998, p. 65).

Com uma metodologia diversificada o Projeto SIM apresentou oportunidades de livre expressão e criatividade, 
instigando a autonomia, a curiosidade, o diálogo, visando ao desenvolvimento da autoconfiança e do respeito às diferentes 
formas de expressão em práticas sociais de leitura e escrita. Dentre os objetivos do projeto pode-se destacar:

• Ouvir e contar histórias;
• Observar e narrar o que viu através da expressão oral e escrita;
• Ampliar o gosto pela pesquisa experimentada;
• Mobilizar áreas do conhecimento de forma gradativa e lúdica.

Um pouco do Projeto...
O nome do projeto “nasceu” no período de férias, tempo de descanso e do florescer de novas ideias, pelo ócio 

criativo. “SIM”, palavra curta, positiva e que no projeto significa SABER IMAGINAR. 
Mas imaginar o quê? Imaginar a partir de quê? Primeiramente, como professora, almejava ouvir as crianças 

verbalizando: - “Hoje é dia de SIM”. “Vamos para o SIM.” E questionando: - “O que será que faremos no projeto?”

1 Especialista em Gestão Escolar, Colégio Santo Antônio, marciaandreiabeppler@gmail.com 
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Um projeto simples em que todo o espaço é um convite para o aprendizado. Através dessa ideia, o SIM aconteceu 
dentro e fora da sala de aula. Espaços convencionais e não convencionais, abriam possibilidade de imaginar e criar 
situações de aprendizagens com produções envolvendo iniciativa, cooperação e autonomia. 

O Projeto SIM, com um período semanal, forneceu suporte às professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental no fazer pedagógico desenvolvido em sala de aula, na fase da alfabetização inicial, através de vivências 
envolvendo diferentes formas de ler, pensar e perceber o universo da escrita. O fazer pedagógico do SIM envolvia práticas 
interdisciplinares, partindo de uma história, música, jogo ou experimento, que conversavam com conteúdos de diferentes 
áreas do conhecimento. 

Partindo da premissa de que a escrita está presente em todos os espaços, as atividades desenvolvidas no Projeto 
envolveram contação de histórias com diferentes focos, objetivando o pensar reflexivo e a tomada de decisão. Ouvir, 
recontar e produzir uma nova história, provocados pelo enredo abordado. O brincar, sabendo compartilhar recursos 
simples e criar novas formas de expressão.

A aula inaugural do Projeto teve como tema norteador a história da “Sarali e a Magia dos Doces”, história que é 
a menina dos olhos para crianças e adolescentes da escola e, em especial, dessa professora, por ser de autoria de Giovana 
Rigo, aluna do Colégio Santo Antônio e que hoje estuda no sexto ano do Ensino Fundamental II. Enquanto professora 
do 2º Ano, observando as produções da Giovana na fase da alfabetização, foi possível perceber traços de criatividade, 
combinados com enredos variados e uma extrema vontade de escrever. 

Ao se expressar, seja oralmente ou através da escrita, a criança demonstra os conceitos que estão sendo internalizados. 
Desta forma, ela é capaz de relacionar de maneira lógica os conhecimentos através de argumentos, produções faladas e 
escritas, intervindo na realidade em que está inserida. Vale destacar a importância da ludicidade durante a ação pedagógica, 
especialmente durante o desenvolvimento do projeto, como facilitador e provocador no processo de aprender. 

O jogo é importante porque promove a aprendizagem de forma geral. Jogos simbólicos, jogos musicais, brincadeiras 
de faz-de-conta, brincadeiras organizadas e livres servem para que a criança expresse sua capacidade de ver e interpretar 
o mundo e suas relações.

Com base na aprendizagem significativa, o Projeto SIM buscou priorizar e, pela vivência, tornar possível o sentir, o 
compreender, o definir, o argumentar, o discutir para transformar e reconstruir o conhecimento, fornecendo meios para a 
realização as atividades envolvendo atenção, movimento, experimentação e expressão de forma lúdica de práticas sociais 
de leitura e escrita na alfabetização.

Palavras-chave: Projeto. Alfabetização. Vivência.
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS: UMA PROPOSTA PARA SEU 
ESTUDO

Rosangela Rodrigues de Assis1

Lenize Rodrigues da Conceição2

Welington Maicon Rizzi3

Rosane Wolff4

Proporcionar um ensino e aprendizagem de Matemática que foge dos moldes do ensino tradicional tem sido uma 
busca constante do subprojeto de Matemática do PIBID-UNISINOS. A proposta relatada foi desenvolvida em uma 
escola estadual de ensino fundamental no município de São Leopoldo-RS. Com o intuito de dar significado ao ensino 
de expressões numéricas, que geralmente é um conteúdo abordado exclusivamente de forma mecânica e repetitiva, a 
professora supervisora, em colaboração com os pibidianos de Matemática, desenvolveram uma estratégia de estudo 
utilizando tampinhas de garrafa PET.

A proposta consiste na representação geométrica das expressões numéricas por meio da disposição retangular de 
tampinhas coloridas, por meio da qual busca-se relacionar o estudo de expressões numéricas com conceitos de geometria 
e fazer com que o aluno assuma um papel ativo no processo de realização, representação e comunicação da resolução. 
Apoiados na reflexão Cândido (2007) ao destacar que a aprendizagem significativa “possui um caráter dinâmico, o que 
requer ações de ensino direcionadas para que os alunos aprofundem e ampliem os significados que elaboram mediante 
suas participações nas atividades de ensino e aprendizagem” (2007, p. 16), acreditamos que a participação ativa dos alunos 
no processo de ensino tem papel importante na atribuição de significados para o conteúdo em estudo. Inicialmente, 
utilizamos apenas uma cor de tampinhas para representar multiplicações, utilizando a disposição retangular na forma 
linha vezes coluna; sendo assim, o primeiro fator da multiplicação representa a quantidade de linhas, e o segundo, de 
colunas. Na sequência, acrescentamos a adição, utilizando cores diferentes de tampinhas, sendo que cada cor representa 
uma sentença multiplicativa e essas, quando dispostas lado a lado, representam a adição das mesmas. A subtração é 
trabalhada retirando-se tampinhas, também em disposição retangular, das sentenças multiplicativas. Por exemplo, de uma 
sentença multiplicativa com 4 linhas e 5 colunas, retiram-se as tampinhas do centro do retângulo inicial correspondentes 
a 2 linhas e 2 colunas. A expressão numérica que traduz esta representação geométrica é, então, 4 x 5 – 2 x 2. 

Essa abordagem dada às expressões numéricas possibilita também identificar a representação geométrica de 
potências com expoente dois. Ao construir um quadrado com 4 linhas x 4 colunas, verifica-se que a sentença para 
determinar a quantidade de tampinhas utilizadas é 4 x 4 ou 4² = 16, o que nos permite relacionar a leitura da potência 
(quatro elevado ao quadrado) com o formato da figura construída. As atividades são organizadas de modo que o nível 
de dificuldade aumente gradativamente. Outra possibilidade é utilizar mais de uma cor de tampinha, com um ou mais 
“buracos” na disposição retangular, tornando as situações mais complexas e desafiadoras. 

Na perspectiva da aprendizagem dos alunos, é possível destacar que a proposta apresentada segue os princípios de 
trabalho significativo, destacada por Vasconcellos (2002), que propõe a vinculação com a realidade, bem como as ideias 
de Fiorentini e Miorin (1990, p.6), que defendem o direito do aluno de um aprender significativo, do qual “participe 
raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, 
fragmentada e parcial da realidade”. No que tange à formação de professores, pode-se destacar que as atividades com o 
recurso apresentado oportunizaram observar o aprendizado dos alunos, percebendo o desafio que o professor enfrenta 
constantemente, no dia a dia: lidar com alunos em diferentes estágios de aprendizagem. Através destas atividades, foi 
possível propor situações adequadas ao nível de cada aluno. Atividades mais complexas, para aqueles que já conseguiam 

1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS, Licenciatura em Matemática, roroassis@terra.com.br.
2 Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS, Licenciatura em Matemática, leh.nize.rodrigues@gmail.com.
3 Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS, Licenciatura em Matemática, we_rizzi@hotmail.com.
4 Doutora em Educação Matemática, Universidade do Vale do Rio dos Sinos-UNISINOS, rosanew@unisinos.br.



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 610SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

relacionar o material com os conceitos em estudo, ou atividades mais simples, direcionadas às necessidades individuais, 
para os alunos que apresentavam dificuldades.

Palavras-chave: Expressões numéricas. Aprendizagem significativa. Iniciação à docência. 
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PIBID E TURNO INTEGRAL: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

RógerSullivan Faleiro1

Amanda Riedel2

Adriana Magedanz3

Esta escrita retrata a trajetória de um licenciando em Letras, que teve a oportunidade de participar durante, 
aproximadamente, três anos, do subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio (IEM), integrando o Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência do Centro Universitário UNIVATES - PIBID/Univates. O relato apresenta uma 
experiência fora do PIBID, mas reforça a real importância de diferentes ações pibidianas, como ampliar conhecimentos 
e obter experiência em planejamentos grupais, oportunizar vivências em sala de aula, desenvolver pesquisas e leituras 
teóricas, fundamentais para o melhoramento e o esclarecimento em futuras intervenções pedagógicas no ambiente escolar.

O subprojeto IEM, como o próprio nome incita, é focado em uma prática considerada inovadora para muitos 
professores: a interdisciplinaridade. O estudo teórico proposto durante os encontros semanais proporciona aos integrantes 
do subprojeto uma visão ampla sobre planejamento, que exige dedicação e comprometimento dos licenciandos. Neste 
sentido, o desafio de planejar com outros graduandos, de áreas ou cursos de licenciatura diferentes, oferece momentos que 
favorecem o crescimento profissional pessoal, a partir do enfoque cooperativo e colaborativo, fortalecendo ações futuras 
enquanto professor.

Em 2016, tendo a oportunidade de ingressar como professor estagiário numa turma do turno integral, de um 
projeto realizado na cidade de Venâncio Aires - RS, as vivências pibidianas foram levadas em conta na decisão. Ao aceitar 
o desafio de ter uma turma em que um dos autores desta escrita seria o responsável pelo planejamento e aprendizado 
de doze crianças, na faixa etária de onze anos de idade, a experiência acumulada enquanto pibidiano foi determinante 
para o aceite da proposta. Porém, atuar no turno integral não deixou de ser desafiante, pois, como licenciando em Letras 
e participante de um subprojeto em que as atividades eram realizadas no ensino médio, a bagagem de experiências, tão 
importante e necessária, acabou sendo limitada.

Inicialmente, o turno integral nessa escola surgiu com a proposta de desenvolver oficinas, ou seja, cada estagiário 
seria responsável por alguma oficina diferente. Mas logo a ideia foi descartada porque a diversidade de profissionais 
e oficinas acarretaria numa confusão espaço-tempo e, além disso, o afeto entre professor-aluno seria perdido, o que 
é considerado de suma importância nessa faixa etária. Neste sentido, a experiência enquanto pibidiano de um grupo 
interdisciplinar serviu de suporte, já que nessa faixa etária e nível escolar dos alunos não há fragmentação de áreas do 
saber, o ensino é realizado de forma conjunta, em diversos momentos, com interação entre as disciplinas ( JAPIASSU, 
1976, p.73), características da interdisciplinaridade. Para além do contexto supracitado, há ainda uma preocupação acerca 
do que será trabalhado pelos professores estagiários, não devendo tornar o turno integral algo maçante e exaustivo, 
então é “necessário abordar a questão do tempo de escola de forma a ir além da tentativa de resolver os déficits da escola 
pública” (CAVALIERE, 2007, p.1017). Assim, os estagiários são fortemente aconselhados a não serem demasiadamente 
conteudistas, o que, consequentemente, tornaria o ensino cansativo para crianças que permanecem na escola durante, 
aproximadamente, oito horas diárias.

Diante do exposto, cada estagiário organiza um cronograma com atividades mais lúdicas, envolvendo ações como 
teatro, dança, música, gincana, dentre outros. É importante também destacar que, nesse modo educacional, é essencial 
planejar as aulas seguindo uma linha de estudos com aquilo que é abordado pela professora regente, fazendo do turno 
integral uma extensão da sala de aula.

1 Centro Universitário UNIVATES, Letras, CAPES, sullivanunivates@bol.com.br.
2 Centro Universitário UNIVATES, Ciências Exatas, CAPES, amandariedelv@gmail.com.
3 Mestre em Ciências Exatas, Centro Universitário UNIVATES, magedanza@univates.br.
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Especialmente nas datas especiais, como dia das mães, dos pais, São João, Páscoa, etc., os estagiários eram chamados 
para construir um projeto em grupo e que cada um, com suas áreas e conhecimentos distintos, pudesse contribuir para 
que isso se concretizasse de forma interdisciplinar. Nestes momentos, durante as reuniões de planejamento grupal, 
os estagiários, de forma geral, demonstravam muita dificuldade em unir saberes distintos difundidos pelos cursos de 
Matemática, Educação Física e Letras. Aqui, novamente, a vertente pibidiana serviu de suporte. A experiência obtida 
nos tempos de bolsista PIBID, além de contribuir para a performance didático-pedagógica em sala de aula, auxiliou a 
engajar as atividades realizadas pelos colegas e construir um planejamento interdisciplinar com maior facilidade, assim 
como refletir previamente sobre a aceitação (ou não) dos projetos pelos alunos. 

Por fim, a oportunidade de participar de um Programa que tem como principal objetivo auxiliar na qualificação 
dos futuros docentes foi de suma importância para a prática profissional descrita neste relato de experiência. Vale ressaltar 
que, para além dos estudos teóricos realizados em sala de aula, é importante aos licenciandos a experiência prática, as 
vivências dentro do âmbito escolar, o conhecer in loco os diferentes níveis de ensino (infantil, fundamental e médio). 
Assim como em todas as profissões, na licenciatura também existem desafios a serem enfrentados e superados, e isso nos 
enriquece, proporcionando muitas vivências diferenciadas e descortinando aspectos fundamentais nas relações professor-
aluno.

Palavras-chave: PIBID. Experiência pedagógica. Turno integral. Interdisciplinaridade.
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GINCANA DOS SABERES: PERCEPÇÕES DE UMA 
PRÁTICA PIBIDIANA

Daiane Cristina Appel1

Adriana Magedanz2

A interdisciplinaridade como opção metodológica é um tema que tem permeado muitas discussões em sala de 
aula, tanto com alunos quanto com docentes. A integração das disciplinas, que parece algo árduo e fatigante, envolve 
desenvolver ações que estimulem a cooperação e a colaboração. Muito se poderia dizer, mas é na prática que percebemos 
o que dá certo ou não. Portanto, para que ela funcione, deve-se, antes de tudo, experimentá-la. Corroborando Fortes 
([20--], p. 8):

A importância da interdisciplinaridade aponta para a construção de uma escola participativa e decisiva na 
formação do sujeito social. O seu objetivo tornou-se a experimentação da vivência de uma realidade global, que 
se insere nas experiências cotidianas do aluno e do professor.

Neste sentido, toda tentativa é válida, pois tudo aquilo que pode nos unir de alguma maneira, tem seu benefício. 
Neste caso, especialmente, é por um bem comum: a educação. Acredita-se que a interdisciplinaridade só é possível na união 
dos intelectos, em conjunto e com a vontade de fazer diferente. Poder sentar, conversar, expor, trabalhar coletivamente, 
conversar mais um pouco, compartilhar resultados, chegando-se (ou não) a alguma conclusão.

Cada escola tem um sistema diferente, porque são realidades igualmente diferentes. A ideia de junção de disciplinas 
num contexto interdisciplinar depende de muitas variáveis. Depende do professor, da escola, da matéria, dos alunos, do 
corpo da escola, etc. Por isso, o mais importante é ter algumas concepções interdisciplinares muito bem fundamentadas. 
As “dependências” supracitadas não poderiam ser obstáculos sempre e isso exige perseverança dos envolvidos.

As constatações que abrem esta escrita estão em fase de construção. Elas resultam de uma curta passagem da 
autora pelo subprojeto Interdisciplinar Ensino Médio (IEM), que integra o PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência) do Centro Universitário UNIVATES (PIBID/Univates). Licencianda em Letras, ao final de 2016 
foi a estreia no IEM, que proporcionou importantes reflexões sobre o tema. O trabalho, que vem sendo desenvolvido com 
colegas que são de outras licenciaturas e, portanto, de diferentes áreas do ensino, faz com que cada encontro PIBID seja 
ainda mais proveitoso, possibilitando vislumbrar perspectivas melhores no que tange ao trabalho em sala de aula.

O objetivo desta escrita é, mais do que apenas referenciar a importância do contexto interdisciplinar em sala de 
aula, compartilhar uma experiência pibidiana construída a muitas mãos, intitulada “Gincana dos Saberes”, e desenvolvida 
com uma turma do ensino médio diurno de uma escola parceira do PIBID/Univates, um educandário público estadual 
da cidade de Lajeado/RS.

A atividade proposta, uma espécie de jogo, tinha o intuito de testar os conhecimentos gerais e específicos dos 
alunos e perceber como os jovens estão em relação aos assuntos pertinentes à vida e divulgados na mídia.

Para desenvolver a competição, foi disponibilizado no chão da sala de aula um tabuleiro, confeccionado em TNT, 
enumerado de 1 a 20, com local de partida e chegada definidos. Os participantes foram divididos em três grandes 
grupos (numerados de 1 a 3). Cada grupo teve que escolher um representante e este colocou-se no local de partida do 
tabuleiro, assumindo assim o papel de “peão” do jogo, locomovendo-se conforme o resultado obtido quando um dado era 
arremessado.

O restante dos integrantes de cada equipe ficou responsável por retirar as questões de uma caixa e respondê-
las no tempo estipulado em um minuto. Caso o grupo não soubesse a resposta, a questão seria passada para o grupo 
seguinte, que, em caso de acerto, avançaria no tabuleiro as casas determinadas pelo dado jogado inicialmente. A partida 

1 Centro Universitário UNIVATES, Letras, CAPES, daianec.appel@gmail.com 
2 Mestre em Ciências Exatas, Centro Universitário UNIVATES, magedanza@univates.br.
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era considerada como finalizada no momento em que o segundo grupo alcançasse o local de chegada, sendo assim 
classificadas as colocações de cada grupo.

Ao cabo da experiência, percebeu-se o quanto uma atividade lúdica, como o jogo apresentado, pode estimular 
os alunos na busca por diferentes conhecimentos, incentivando o contexto interdisciplinar. Além disso, as posições 
alcançadas no tabuleiro podem servir como uma autoavaliação dos envolvidos, levando a percepções importantes sobre 
a própria cognição. Especificamente com relação à turma participante da atividade, ficou evidente como não costumam 
prestar atenção no contexto do seu próprio dia a dia. As perguntas feitas sobre a escola em que estudam ou sobre o 
governo atual eram respondidas de forma incorreta, evidenciando um distanciamento dos alunos com tais assuntos.

De forma geral, foi um momento de aprendizado, de interação, em que todos cooperaram e tentaram responder, 
mesmo quando não tinham a mínima noção da resposta. Também conseguiram, de certa forma, estabelecer algumas 
conexões com o aprendizado em sala de aula, muitas vezes lembrando do comentário de algum professor.

Diante do exposto, a experiência resultante com a “Gincana dos Saberes” está impulsionando a busca por novas 
vivências pedagógicas e intensificando o desejo por práticas interdisciplinares.

Palavras-chave: Experiência pedagógica. PIBID. Formação docente. Interdisciplinaridade.
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MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA POSSIBILIDADE 
DE ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICA NA ESCOLA 

BÁSICA

Márcia Jussara Hepp Rehfeldt1

Elise Cândida Dente

Resumo: Esta oficina tem por objetivo possibilitar aos participantes vivenciar uma prática de Modelagem 
Matemática, na perspectiva de metodologia de ensino da Matemática, abordando conteúdos referentes a áreas e perímetros. 
Os inscritos serão desafiados a resolver algumas situações-problemas, em grupo, sendo estas propostas pelas oficineiras. 
O papel das professoras responsáveis pela oficina será o de mediadoras dos processos de ensino e de aprendizagem, como 
propõem Almeida, Silva e Vertuan (2013). Segundo os autores anteriormente citados, o papel do professor numa prática 
de Modelagem Matemática é o de orientador e orientar significa indicar caminhos, questionar, sugerir procedimentos 
e não apenas aceitar o que não está bom. No que tange à busca de dados para solucionar o problema, esta será ficará 
ao encargo dos participantes. Assim será facilitada a possibilidade de tornarem-se pesquisadores. Após resolverem as 
situações-problema, as respostas obtidas serão compartilhadas com os demais grupos e problematizados, como sugerem 
Biembengut e Hein (2003), Almeida, Silva e Vertuan (2013) e Bassanezi (2015). O intuito é refletir acerca de diferentes 
possibilidades, cabendo aos demais participantes colaborar com sugestões ou diferentes propostas. Desta forma, a parte 
inicial da oficina seguirá o caso II, descrito por Barbosa (2001), no qual o professor traz a situação-problema e os alunos 
buscam os dados e a solução para a mesma. Na sequência, pretende-se ilustrar, por meio de um vídeo, outras possibilidades 
de práticas de Modelagem Matemática, tendo como aportes teóricos os passos propostos de Burak e Aragão (2012). Por 
fim, tem-se, ainda, o propósito de discutir que há diferentes possibilidades de exploração de práticas, à luz da Modelagem 
Matemática, na Educação Básica. Assim será possível compreender que, apesar de haver diferentes formas e perspectivas 
de explorar a Modelagem Matemática, o objetivo final de todas é de proporcionar ao aluno uma forma diferente, atrativa, 
prática e interessante de aprender a Matemática. Espera-se que os participantes, após vivenciar uma prática e discutir 
acerca de diferentes possibilidades de desenvolver a Modelagem Matemática, possam explorar junto as suas turmas, 
promovendo, assim, mudanças nas formas de ensinar a Matemática. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Escola Básica. Professor Mediador. 
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OLHARES DE ESTUDANTES E DE PROFESSORES 
SOBRE A ESCOLA CONTEMPORÂNEA: QUEM QUER 

FOTOGRAFAR?

Suzana Feldens Schwertner1

Resumo: Como olhamos para a escola hoje? O que vemos naquilo que ali olhamos? Olhamos efetivamente o 
universo escolar ou apenas enxergamos aquele cenário? Quais os discursos de estudantes e professores sobre a escola 
contemporânea? A proposta desta oficina está articulada ao projeto de pesquisa “A escola e as novas configurações 
da contemporaneidade: a voz de estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental” (MCTI/CNPq/Universal 
14/2014), vinculada ao Mestrado em Ensino da Univates e tem como objetivo pensar acerca das imagens sobre a escola 
e suas funções na contemporaneidade. Mais especificamente, busca analisar as fotografias produzidas pelos atores que 
compõem tal universo: professores e estudantes. Partindo da noção de que escola que vem sendo chamada, cada vez 
mais, a desempenhar inúmeras funções (SCHWERTNER; HORN; GIONGO, 2013; SCHWERTNER; MUNHOZ, 
2017), esta investigação repercute as discussões teóricas propostas por Masschlein e Simons (2014) e Paula Sibilia (2012). 
Pergunta-se, também, pelo fato de pesquisas sobre imagens na Educação ainda serem tão escassas nos estudos brasileiros 
(FISCHMAN; SALES, 2014), uma vez que os recursos visuais possibilitam o aprimoramento do conhecimento de 
educadores e pesquisadores sobre diferentes tópicos na pesquisa educacional. Para tanto, os participantes desta oficina 
serão convidados a experimentarem o ato fotográfico e discutirem sobre suas produções, por meio de uma proposta 
de foto-elicitação (BANKS, 2001). Com isso, propõe-se o exercício de observação coletiva das imagens produzidas e 
o debate em torno das fotografias, a escolha do cenário, o enquadramento, a composição; enfim, de tudo que tornou 
possível aquela imagem, naquele momento específico, e sua repercussão entre o grupo participante. Entende-se imagem 
como uma mediação entre o sujeito e o mundo (FLUSSER, 1985), como moldura e elaboração complexa (XAVIER, 
2003), que abarca um componente invisível em sua produção (DUBOIS, 1993). A discussão das imagens será articulada 
com os resultados da pesquisa em andamento, que apontam para a potência de vida que o espaço da escola apresenta na 
contemporaneidade, ainda que em meio a crises e contradições (SCHWERTNER; MUNHOZ, 2017).

Palavras-chave: Escola. Fotografia. Estudantes.
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VIVÊNCIAS COM A NATUREZA COMO PROPOSTA DE 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR VISANDO A ATUAÇÃO COM 

O TEMA TRANSVERSAL MEIO AMBIENTE

Derli Juliano Neuenfeldt1

Resumo: A proposta da oficina é realizar vivências com a natureza tendo como ponto de referência o método 
Aprendizado Sequencial, criado e propagado pelo americano Joseph Cornell (2008b, 2008b), que visa promover a 
Educação Ambiental tendo a natureza como educadora. A experimentação pelo corpo, através do contato com a natureza, 
visa contribuir com a formação do professor para atuar com o tema transversal meio ambiente, destacado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). São quatro etapas a serem seguidas propostas por Cornell (2008a): a) despertar 
o entusiasmo; b) concentrar a atenção; c) experiência direta e d) compartilhar inspiração. A seguir, apresentam-se, a partir 
de Cornell (2008b), mais detalhes das etapas. Fase 1: Despertar entusiasmo: Sem entusiasmo não é possível se ter uma 
experiência significativa com a Natureza. Esse entusiasmo caracteriza-se como um interesse crescente, intenso, calmo, 
sutil e alerta. Esta fase tem o propósito de convencer as pessoas que passarão um bom momento juntas. Muitas pessoas 
têm resistência ao novo, assim o “novo” deverá significar “divertido”. Fase 2: Concentrar a atenção: Apenas entusiasmo 
não é suficiente, a aprendizagem depende de atenção concentrada. “Se nossos pensamentos estão dispersos, nós não 
conseguirmos ficar dinamicamente atentos para perceber – a Natureza, ou qualquer outra coisa. Portanto é preciso 
conduzir nosso entusiasmo para uma concentração tranquila” (CORNELL, 2008b, p. 30). É possível criar atividades 
próprias de concentrar a atenção buscando com que trabalhem um dos sentidos (tato, visão, audição...). Fase 3: Experiência 
direta. “À medida em que vamos concentrando nossa atenção, gradualmente nos tornando mais conscientes daquilo que 
estamos vendo, ouvindo, tocando cheirando e recebendo por meio da intuição” (CORNELL, 2008b, p. 31). A partir disso, 
conseguirmos nos sintonizar ao ritmo e fluxo da Natureza que nos cerca. Cria-se uma tranquilidade interior que permite 
experienciá-la diretamente sem a interferência de mecanismos mentais. Fase 4: Compartilhar a inspiração: a Natureza é 
inspiradora, nossa mente inquieta que não permite percebê-la. Dessa forma, esta etapa tem como propósito possibilitar 
o compartilhamento da percepção, dos sentimentos, pois ao compartilhar fortalecemos e trazemos à luz nossa própria 
experiência. É o momento para se falar, representar, sobre as experiências que tiveram enquanto faziam as atividades. “O 
educador descobre o que as pessoas pensaram e sentiram ao participar das brincadeiras, o que pode fazer emergir novas 
ideias para trabalhos com grupos futuros” (CORNELL, 2008b, p. 54).

Palavras-chave: Educação Ambiental. Formação de Professores. Escola. Corpo.
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VIOLÊNCIA E MEDO EM AMBIENTES DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO AS ESCOLAS

Margarita Rosa Gaviria Mejía

Em ambientes de vulnerabilidade social, existem mecanismos de controle social de caráter formal (Igreja, família 
e escola) e informal (violência, medo e insegurança). Nesta Oficina vamos nos deter no mecanismo de controle social 
informal (violência, medo e insegurança). Primeiro, desconstruindo as categorias de violência do senso comum, discutindo 
concepções teóricas de violência, mostrando como elas variam conforme os contextos históricos, sociais e culturais. Vai 
se refletir sobre as ambiguidades e tensões inerentes aos direitos humanos no marco das expressões de violência que 
permeiam as relações sociais nas escolas. Isto é, tratara-se acerca de práticas de violação dos direitos humanos com 
base na violência vivenciada pelos diversos atores sociais que interagem na escola. Para discernir acerca do assunto, 
a oficina inicia discutindo percepções de violência na contemporaneidade, com esse objetivo, vai se discernir sobre o 
significado da violência. Depois, apresenta-se o conceito de violência na escola que orienta as reflexões, mostrando que 
remete a uma problemática social de ordem global, no âmbito da qual a escola representa um espaço de convergência de 
conflitos sociais, relacionados com fatores internos e/ou externos à escola. Uma vez conceitualizada a violência na escola, 
assinalam-se as diversas configurações que esta apresenta, dentre elas abordamos a violência institucional, a violência 
nas relações interpessoais e a violência contra a escola. Com base nas teorias de Abramovay (2009), observa-se que 
as práticas de violência nas relações interpessoais podem corresponder à microviolência ou à violência dura. Uma vez 
esboçadas as formas de violência, será introduzida uma questão fundamental de ser abordada em ambientes sociais 
dominados pela violência: o poder do medo. Insegurança e medo são sentimentos decorrentes da experiência de vida 
em ambientes dominados pela violência. Sobre essa questão vai se tratar, assinalando que no marco das conflitualidades 
que se condensam na escola desenvolvem-se sentimentos de medo que suscitam condutas diferenciadas entre os atores 
sociais, as quais levam à reprodução ou à contestação da ordem na escola, portanto, à produção violência. Por último, 
vão se elencadas uma série de medidas para combater a violência na escola, consideradas essenciais pelos especialistas no 
assunto.
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INTEGRAÇÃO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS NO 
ENSINO DE FÍSICA E DE MATEMÁTICA 

Maria Madalena Dullius
Romildo Pereira da Cruz

Adriana Belmonte Bergmann
Raiza Betania Halmenschlager 

Jeandres Kauê Ernesto Rosa

Atualmente, o contexto escolar vem se modificando constantemente através da difusão das tecnologias. Um estudo 
realizado em 2015 pelo Ibope Inteligência e Fundação Lemann ouviu mil professores de Ensino Básico da rede pública 
de todo o país, revelando que a maioria deles acredita que a tecnologia utilizada em sala de aula pode melhorar a 
Educação. Apesar disso, percebe-se que estas ferramentas, raramente são usadas em sala de aula como ferramenta de 
apoio ao ensino. Acredita-se que uma das formas de mudar este contexto são os cursos de formação continuada, pois 
como afirma Artigue (2010) para que de fato as potencialidades da utilização dos recursos tecnológicos contribuam para 
a aprendizagem dos alunos, a qualificação da formação docente é fundamental.

Demo (2009) esclarece que um dos aspectos que demonstra a dificuldade dos professores em utilizarem as 
tecnologias na prática pedagógica é o despreparo proporcionado pela formação inicial dos docentes nos últimos anos 
em relação às mudanças que a chegada da ferramenta digital provocou nas escolas. Nesta mesma linha argumentativa, 
Gandin (2013, s/p) constata:

Para que qualquer nova tecnologia seja implantada, é fundamental que haja investimento em equipamento 
(produto) e em formação (serviço). Está muito claro, a todos os pesquisadores e os formadores que trabalham 
sério em educação, que não é possível acontecer a utilização de tablets na realidade das escolas brasileiras sem 
uma formação adequada dos docentes. O que vai facilitar a aproximação, a perda do ‘medo’ e a familiaridade 
do professor com a tecnologia é exatamente a formação. Não somente a formação acadêmica, mas a formação 
continuada, em serviço, preocupada com o trabalho pedagógico diário e atenta à realidade, ultrapassando os 
muros da escola.

Salienta-se ainda que pesquisas, conforme afirma Borba (2010), Richit (2010) e Bittar (2006) têm mostrado que as 
habilidades e conhecimentos básicos dos alunos podem ser melhorados através da integração das tecnologias, em especial 
nas disciplinas de Matemática e de Física. Percebe-se que os conteúdos matemáticos e físicos são, muitas vezes, de difícil 
compreensão por parte dos discentes, por não conseguirem fazer a ligação entre a teoria e a prática. Consequentemente, 
acabam perdendo o interesse nas aulas. As ferramentas tecnológicas podem possibilitar, aos discentes, motivação 
para aprendizagem, pois como afirma Richit (2010, p. 31) “as tecnologias podem propiciar diferentes dinâmicas de 
aprendizagem e formas distintas de abordar conteúdos”. Sendo assim:

Tratando particularmente do uso do computador como uma nova ferramenta didática, como a maior parte das 
crianças e jovens se interessa por essa tecnologia, o ensino da Matemática pode ser beneficiado, no momento 
em que tiver seu uso otimizado para essa finalidade. (GUIMARAIS, 2010, p. 25)

Desse modo, se os recursos tecnológicos forem utilizados de maneira adequada e com objetivos claros e exequíveis, 
pode-se ter uma interação maior entre professor, aluno e tecnologia. Diante dessa realidade, com o intuito de integrar as 
tecnologias nas práticas pedagógicas dos docentes de Matemática e de Física surgiu o subprojeto de pesquisa “Tecnologias 
do Ensino” incorporado na pesquisa “Tendências no Ensino” da Univates, o qual recebeu fomento financeiro pelo 
CNPq, edital Humanas 14/2013. Esta oficina pretende desenvolver algumas atividades investigadas, por este grupo de 
pesquisadores, com foco na utilização de tecnologias no ensino de Física e Matemática, com o intuito de possibilitar 
suporte pedagógico e tecnológico aos professores participantes, instigando-os a utilizar ferramentas computacionais em 
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suas aulas. Tais atividades são oriundas do curso de formação continuada intitulado “Integrando a Física e a Matemática 
através de recursos tecnológicos” que ocorreu no período de agosto de 2015 a junho de 2016, na Univates.

  Assim, esta oficina tem como finalidade problematizar e explorar aplicativos e softwares físicos e matemáticos, 
em particular com foco nos seguintes conteúdos: notação científica, estimativa, unidades de medida, funções, energia, 
trigonometria com molas, movimento harmônico simples. Tais aplicativos são de livre acesso e disponíveis em tablets e/
ou computadores. Durante o encontro, serão exploradas sugestões de materiais e dinâmicas para serem desenvolvidas em 
sala de aula. Os participantes poderão, além de explorar as ferramentas, tirar dúvidas sobre o funcionamento das mesmas.

 Após o desenvolvimento das atividades serão realizadas discussões sobre a viabilidade do uso de tais recursos e 
quais as possíveis dificuldades enfrentadas. Além disso, os professores serão instigados a sugerir alternativas e refletir 
sobre quais os melhores métodos para explorar os aplicativos em sala de aula para potencializar a aprendizagem dos 
conteúdos por parte dos discentes.

Destaca-se que as atividades efetivadas no decorrer da oficina poderão ser adaptadas à realidade de cada ambiente 
escolar. Assim, espera-se que, após a oficina, os participantes se sintam mais motivados e seguros com a utilização de 
recursos computacionais. O propósito é familiarizar e motivar os professores ao uso de ferramentas tecnológicas em sala 
de aula e assim melhorar os processos de ensino e de aprendizagem. 

Palavras-chave: Recursos computacionais. Ensino. Matemática. Física. Educação Básica. 
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ENSINO DE HISTÓRIA, EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E 
HISTÓRIA REGIONAL

Marcos Rogério Kreutz1

Sérgio Nunes Lopes2

Vanessa Devitte3

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, a Educação Patrimonial 
proporciona um processo de ativo conhecimento, apropriação e valorização das heranças culturais do contexto no qual 
está inserido o processo de ensino-aprendizagem. Assim, é ideal que cada estudante conheça a história da sua região, 
da sua cidade e de seu bairro. Porém, o que se percebe nas escolas é a carência de informações e a falta de material à 
disposição do professor para uso em sala de aula. O objetivo da presente oficina é pensar o desenvolvimento de material 
didático e paradidático, com enfoque na História Regional, que auxiliem os professores em suas aulas, privilegiando a 
Educação Patrimonial concebida nesse trabalho como um processo de ensino mediado pelo Patrimônio Histórico e 
Cultural.

O Programa “O povoamento do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul” é exemplo disso. Desenvolvido a partir de 
pesquisas acadêmicas regionais, o programa de Educação Patrimonial é direcionado aos professores da área de Ciências 
Humanas, em especial docentes da disciplina de História do Ensino Básico, de instituições de ensino da rede pública e 
privada dos municípios que compõem o Vale do Taquari.

Tem por finalidade, descrever o povoamento da região e as diversas etnias que participaram desse processo 
intercambiando saberes e conformado o caso de cultura no qual se insere a educação formal nesse limiar de século. 
Entre as ações previstas, são desenvolvidas oficinas com os professores, nas escolas. Durante a atividade é distribuído, 
gratuitamente, material didático, composto por publicação impressa, textos de apoio e vídeo, abarcando o povoamento 
regional. 

O programa “O povoamento do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul” integra o ensino, a pesquisa e a extensão, 
envolvendo a Academia, a Escola Básica e a comunidade em prol de ações que permitam a compreensão de outras 
culturas e o entendimento da realidade histórica-social e cultural.

Palavras-chave: Ensino de História. História Regional. Educação Patrimonial.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS POR MEIO DE 
EXPERIMENTOS INTERATIVOS PARA OS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Italo Gabriel Neide1

Amanda Gabriele Rauber2

Rafael Diogo Weimer3

Marli Teresinha Quartieri4

Andréia Spessatto de Maman5 
Miriam Ines Marchi6

As disciplinas relacionadas às Ciências Exatas (Química, Física e Matemática) buscam esclarecer fenômenos 
por meio de estudos e métodos de testar hipóteses com base na experimentação. Entretanto, o estudo dessas Ciências 
permanece extremamente teórico e com pouca ou até nenhuma base experimental.

Observa-se que, em muitas situações, o atual sistema de ensino acabou se estagnando com o tempo, sendo abordado 
de uma maneira simplista e teórica, principalmente na área das Ciências Exatas. Em suma, esse saber acaba ocorrendo 
pela transmissão de ideias entre locutores e ouvintes, mediante a troca de conceitos, leis e fórmulas. E, geralmente, por 
não se tratar do cotidiano do aluno, estes apresentam dificuldades em seu entendimento. A médio e longo prazo, esse 
método de ensino, acaba se tornando maçante e cansativo, podendo resultar na perda de atenção e interesse por parte 
do aluno em relação ao conteúdo estudado. A esse respeito, segundo Modesto, Santana e Vasconcelos (2011, p. 7), “a 
criança vai ter o seu primeiro contato com as disciplinas, e em relação à disciplina Ciências, esse primeiro contato deve 
ser agradável para que o aluno possa gostar do que vai aprender”. 

Por se tratar das Ciências Exatas, é valido afirmar que seus conteúdos possuem um princípio lógico e teórico, o 
qual pode ser comprovado principalmente por experimentos e práticas laboratoriais. De acordo com Lorenzato (2010) 
o aluno se torna mais interessado e se sente mais capaz quando o conhecimento teórico é posto em prática, ainda mais 
quando essa prática fornece resultados e possibilita outros enigmas e questionamentos. Em efeito:

A experimentação é o melhor modo para se conseguir a aprendizagem com significado, uma vez que ela realça 
o “porque”, a explicação e, assim, valoriza a compreensão, a integração de diferentes assuntos, a redescoberta, a 
memorização de resultados, a aprendizagem de diferentes estratégias de resolução e a verificação de conjecturas 
ou de resultados (LORENZATO, 2010, p. 72).

Nesta mesma linha argumentativa, Pinho Alves (2000) expressa que o estudo das Ciências Exatas, bem como sua 
experimentação, pode colaborar diretamente na melhoria do conhecimento científico ensinado, porém seu uso nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental é quase inexistente. Para o autor:

O jovem adolescente, personagem alvo do fenômeno educativo, quando é apresentado à Ciência e ao 
conhecimento científico, tem apenas como bagagem sua concepção de mundo, construída, de modo geral, 
à sombra dos conhecimentos ditados pelo senso comum. Isto significa que o instrumento processual de seu 
domínio para elaborar explicações a respeito do mundo físico que o rodeia, se restringe, predominantemente, 
à experiência livre e especulativa permeada pela tradição sociocultural de seu meio ambiente. No seu contato 

1 Univates, italo.neide@univates.br
2 Univates, Graduanda em Engenharia Mecânica, Fapergs, amanda.rauber@univates.br
3 Univates, Graduando em Engenharia Mecânica, CNPq, rafaweimer@hotmail.com
4 Univates, mtquartieri@univates.br
5 Univates, Doutoranda em Ensino, andreiah2o@univates.br
6 Univates, mimarchi@univates.br
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com a Ciência, lhe é apresentada à experimentação, não como ferramenta construída e utilizada pela Ciência no 
processo de construção de novos conhecimentos, mas como instrumento comprovatório daquele conhecimento 
científico ensinado. (PINHO ALVES, 2000, p. 151). 

Por falta de materiais, tempo ou até mesmo por insegurança do professor, a aprendizagem de conteúdos físicos 
e químicos, muitas vezes, não é priorizada na Educação Básica, em particular dos Anos Iniciais. Salienta-se que tal 
insegurança pode ser devido a estes temas não serem problematizados em cursos de formação inicial o que pode acarretar 
deficiências em relação as disciplinas das Ciências Exatas. 

Estudos mostram que a formação não só dos professores das séries iniciais, mas também do ensino secundário 
é muito teórica, compartimentada, desarticulada da prática e da realidade dos alunos. Assim, os professores 
têm muita dificuldade em transformar a sala de aula e criar oportunidades de aprendizagem interessantes e 
motivadoras para o estudo de Ciências. (MODESTO, SANTANA, VASCONCELOS, 2011, p. 3). 

Diante deste contexto e com intuito de colaborar com as discussões sobre a temática surge o projeto intitulado 
“Experimentos interativos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental oportunizando o despertar do espírito científico”, 
aprovado pelo edital CNPq/INSTITUTO TIM Nº 02/2015, iniciado em 2015, pelo grupo de investigadores da pesquisa 
“Tendências no Ensino”. O objetivo deste Projeto é estimular o gosto e a curiosidade nos alunos dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental pelas Ciências Exatas, mediante atividades e experimentos interativos, tendo como tema principal a 
Luz. Nesta oficina pretende-se socializar uma das ações do referido projeto, que tem como foco a formação de professores 
dos Anos Iniciais para o uso de atividades experimentais.

Assim, esta oficina tem como objetivo explorar e problematizar experimentos de Física, Química e Matemática que 
podem ser desenvolvidos com alunos dos Anos Iniciais. Totalmente dinâmicos e interativos, os experimentos pretendem 
incentivar alunos e professores a manipular, analisar e produzir conhecimento. Serão disponibilizados desde atividades 
mais simples com materiais simples do cotidiano, até experimentos mais complexos que requerem mais perícia para 
manuseá-los. 

Pretende-se discutir e explorar, de uma forma mais simples e intuitiva, diversos conteúdos que, muitas vezes, 
são trabalhados apenas de forma teórica. Durante a oficina, a ser ministrada para até vinte professores, serão efetivados 
diversos experimentos relacionados a conteúdos físicos, químicos e matemáticos, que podem ser desenvolvidos com 
alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, propondo ao educador a possibilidade de enriquecer suas aulas. Alguns 
experimentos que serão explorados: dobraduras (polígonos), quebra-cabeças (geometria plana e espacial), experimento 
das “Setas Invertidas” (ilusão de ótica), “Quente ou Frio?” (equilíbrio térmico), “Areia Movediça” (fluído não-newtoniano), 
“Afunda ou Flutua?” (densidade), dentre outros. Após o desenvolvimento das atividades, acontecerá uma discussão sobre 
a viabilidade dos experimentos dentro da grade curricular dos alunos, bem como a coleta de dados sobre a opinião dos 
professores referente aos experimentos.

Espera-se com esta oficina estimular os participantes para que passem a usufruir e utilizar experimentos em 
suas aulas, despertando nova concepção acerca das Ciências. Acredita-se que os experimentos propostos durante a 
oficina possibilitem momentos de aprendizagem em relação aos temas discutidos, bem como proporcionem atividades 
interativas que poderão ser realizadas na prática pedagógica, as quais contribuirão para a melhoria dos processos de 
ensino e de aprendizagem na área de Ciências Exatas, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O professor incluindo 
em sua prática pedagógica atividades experimentais proporcionará aos alunos atividades interessantes e diferenciadas, o 
que poderá desenvolver o gosto pelas disciplinas de Física, Química e Matemática, estimulando a difusão e popularização 
das Ciências e promovendo a melhoria da educação científica.

Palavras-chave: Experimentação. Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ciências Exatas. 
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PORTFÓLIO REFLEXIVO NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen1

Diógenes Gewehr2

Alessandra Mocellim Gerevini3

Miriam Ines Marchi4

Resumo: O uso de metodologias ativas é um desafio para os educandos e igualmente para os educadores, para que 
exerçam uma práxis criadora, na qual seja possível, a formação de sujeitos crítico reflexivos, corresponsáveis pela construção 
de seu próprio processo de aprendizagem ao longo da vida. Os portfólios reflexivos proporcionam um processo de ensino 
e de aprendizagem ativos, cujo enfoque metodológico se baseia na comunicação dialógica entre os diferentes sujeitos. A 
intenção é que os alunos desenvolvam além de conhecimentos teóricos, atitudes e habilidades. Assim, ele transforma-
se em uma estratégia facilitadora da reconstrução e reelaboração do próprio conhecimento. O portfólio apoia-se em 
seis princípios básicos: construção, reflexão, criatividade, parceria, autoavaliação e autonomia. Construção, criatividade e 
autonomia, porque é o indivíduo que constrói, que o organiza e que o produz em diferentes linguagens; reflexão, porque 
ao colocar determinada atividade no portfólio há uma reflexão sobre o porquê desta seleção, da sua importância e da 
sua relação com o cotidiano do sujeito; autoavaliação, porque ao depositar atividades no portfólio o estudante analisa 
qual foi seu progresso; e parceria, pois nesta dinâmica não é somente o professor que produz, o estudante também é 
produtor e conta com o auxílio do docente (VILLAS BOAS, 2004; ALARCÃO, 2011). No campo educacional – Ensino 
Fundamental, Médio, Superior e formação de professores – é possível desenvolver um portfólio, num processo de seleção 
e ordenação de amostras que reflitam a trajetória da aprendizagem de cada educando, mostrando assim os momentos 
mais significativos da aprendizagem de cada estudante. Além de colocar evidências sobre o seu percurso no portfólio e 
refletir sobre elas, os estudantes também podem contrastá-las com as finalidades iniciais de seu processo de aprendizagem 
e as intenções dos professores. Dessa forma, o portfólio apresenta-se como um facilitador da reconstrução e reelaboração 
do seu conhecimento (HERNANDÉZ, 2000; AMBRÓSIO, 2013). O presente trabalho é um recorte dos resultados 
de uma pesquisa denominada: “Mestrado para formação de docentes: um locus de (re)construção e aprendizagem” sendo 
vinculada aos programas de Pós-Graduação: Mestrado/Doutorado em Ensino e Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências Exatas, do Centro Universitário UNIVATES, Lajeado/RS/Brasil, tendo sido apresentado no III Congresso 
Nacional de Educação (STROHSCHOEN, et al. 2016). Propõe-se nesta oficina problematizar e vivenciar o uso de 
portfólio reflexivo no ensino de Ciências, buscando maior reflexão crítica em sala de aula, almejando desenvolver a 
autonomia dos alunos da Educação Básica.

Palavras-chave: Reflexão em sala de aula. Criticidade. Autonomia do aluno.
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APLICATIVOS COMPUTACIONAIS NO CONTEXTO 
DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – 

INOVANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Adriana Belmonte Bergmann1

Augusto Pretto Chemin2

Carolina Pereira dos Santos3

Resumo
Caracterizando a pós-modernidade como a era da informatização, o uso de recursos computacionais pode ser 

considerado parte do cotidiano das pessoas. É possível perceber que tanto discentes como docentes têm acesso às inovações 
tecnológicas, ressaltando o uso do computador, tablets e smartphones com mais frequência tanto no âmbito escolar, quanto 
familiar. Apesar disso, grande parte dos alunos e professores conhece diversas funcionalidades destes equipamentos 
eletrônicos, mas não compreende que a partir dele podemos formar um novo conceito de aprendizado, aliado aos 
processos de ensino escolar. Na área da Matemática, existem vários “softwares que funcionam como ferramentas de 
visualização, ou seja, imagens que por si mesmas permitem compreensão ou demonstração de uma relação, regularidade ou 
propriedade” (BRASIL-MEC, 1998, p. 45). Mas além destes recursos, existem materiais disponíveis online que permitem 
o desenvolvimento de atividades, com e a partir deles, de forma a auxiliar os processos de ensino e de aprendizagem, 
tornando-os, na maioria das vezes, mais significativos. Considerando tal perspectiva, uma das ações do projeto de extensão 
“Redes Interdisciplinares: desvendando as ciências exatas e tecnológicas”, desenvolvido no Centro Universitário Univates, 
Lajeado/RS, oportuniza oficinas que objetivam a inserção dos alunos da Educação Básica no contexto tecnológico através 
da exploração de atividades criadas a partir de softwares e aplicativos on-line, buscando, desta forma, tornar a aprendizagem 
de conteúdos que envolvem a matemática motivadora, instigante e significativa. Sendo assim, esta oficina tem por objetivo 
compartilhar com professores, estudantes de licenciatura e demais interessados, as atividades desenvolvidas para alunos 
das séries iniciais, com uso de recursos computacionais (softwares e aplicativos online), pois acreditamos na importância 
de integrar tais recursos à prática pedagógica, colocando o aluno como agente ativo do processo e o professor como 
mediador. Portanto, serão dadas sugestões para o professor usar como recurso didático complementar às suas aulas uma 
vez que se sabe que: “Não se aprende de uma única maneira, pois as formas de aprender são múltiplas e complementares. 
Aprendemos agindo por nossa própria conta...” (DELVAL Apud BECKER e MARQUES, 2007). Então, o propósito 
deste trabalho é instigar os professores a integrar as tecnologias ao seu fazer pedagógico, explorando de forma organizada 
diferentes possibilidades de sua utilização e, consequentemente, proporcionar aos alunos o contato com ferramentas 
tecnológicas, visando o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. Sendo assim, reforçamos a importância da 
utilização dos recursos computacionais como estratégia potencializadora nos processos de ensino e de aprendizagem da 
matemática, numa perspectiva inovadora.

Palavras-chave: Aplicativos Computacionais. Educação Básica. Ensino e Aprendizagem. Matemática. Séries 
Iniciais. 
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O TEXTO PUBLICITÁRIO NA SALA DE AULA: 
PROPOSTAS PARA ENRIQUECER O ENSINO DA LÍNGUA

Garine Andréa Keller1

Resumo
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998), recomenda-se que o professor 

priorize, no ensino da língua, os gêneros textuais que caracterizam os usos públicos da linguagem, já que é compromisso da 
escola assegurar ao aluno o exercício pleno da cidadania. Neste sentido, o texto publicitário se mostra uma oportunidade 
de discutir com os alunos - além de aspectos linguísticos, texto verbal e não-verbal, multiplicidade de sentidos – questões 
que envolvem a cidadania e a leitura crítica da sociedade e sua relação com o consumo, uma vez que não são apenas 
produtos ou serviços que são divulgados, mas também valores e formas de ver o mundo. Embora em muitos livros didáticos 
o texto publicitário seja explorado, é importante que se amplie o debate sobre esse tipo de texto, envolvendo não apenas a 
interpretação de um anúncio, mas de que forma a publicidade constrói um discurso persuasivo, a intencionalidade desse 
discurso e de que forma o aluno, como cidadão, pode fazer frente a valores, ideologias, discursos com os quais não quer 
compactuar. Na oficina “O texto publicitário na sala de aula: propostas para enriquecer o ensino da língua”, pretende-se 
abordar aspectos que envolvem a função da publicidade na sociedade de bens de consumo, análise linguística, análise 
de imagens, inferências necessárias para a compreensão do texto, pressupostos, argumentação, bem como apresentar e 
sugerir formas concretas de trabalhar com o texto publicitário em sala de aula. Para isso, parte-se do roteiro de análise de 
texto publicitário proposto por Schimieguel (2011) enfatizando três aspectos básicos que compõem o texto publicitário: 
1) o contexto de enunciação (o que está sendo anunciado, quem está anunciando, veículo de comunicação, público-alvo, 
modo como o anúncio se situa na história); 2) recursos utilizados (recursos verbais e visuais, distribuição dos espaços no 
anúncio, efeitos de sentido produzidos a partir das cores utilizadas, posição dos enunciados no anúncio); e 3) aspectos 
discursivos (argumentação: dimensão cognitiva ou afetiva, consistência etc.). Pretende-se, ao final, que os participantes da 
oficina aprofundem conhecimentos relativos às características do texto publicitário, bem como estejam preparados para 
criar sequências didáticas que enriqueçam o ensino da língua na escola partindo desse gênero textual. 

Palavras-chave: Gêneros Textuais. Texto Publicitário. Ensino de Língua. Cidadania.
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A ABORDAGEM DO PLANEJAMENTO EMERGENTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Jacqueline Silva da Silva1

Resumo: Este estudo tem como objetivo apresentar os doze princípios pedagógicos que norteiam a proposta 
de planejamento dentro da abordagem emergente, bem como, experiências sensoriais decorrentes de situações de 
aprendizagem desencadeadas a partir do trabalho desenvolvido nessa abordagem. Destaca-se que esse trabalho buscou 
fundamentação teórica em autores italianos como Rinaldi (1995, 1999, 2002, 2009), Gallardini (1996), Rabitti (1999), 
Gandini e Goldhaber (1999, 2002), Mazzoli (2005) e Fortunati (2009). A abordagem Emergente é assim denominada 
pelo fato de que tudo aquilo que vai ser desenvolvido para e com as crianças emerge do seu cotidiano; por isso, o professor 
busca o reconhecimento dos temas a serem tratados através da escuta, dos movimentos realizados pelas crianças, dos 
seus interesses e necessidades. Partindo do que captura dessa escuta, encaminha, em conjunto com as crianças, “um 
mergulho” em um ou mais assuntos, constituindo-se, assim, os projetos. Estes, são considerados como sendo as ações 
que orientam o olhar da criança, suas mãos, seus gestos, seu andar, na perspectiva de educá-la menos, para que assim, 
possa construir mais (GALLARDINI, 1996). Rinaldi (1999) expõe a ideia de que esse tipo de planejamento leva em 
consideração aquilo que emerge do cotidiano das crianças, independentemente do momento em que as mesmas se 
encontram, e também considera aquilo que os professores trazem a baila à medida que o trabalho avança e que, segundo 
eles, é também importante. O trabalho desenvolvido dentro da perspectiva Emergente é norteado por doze princípios 
pedagógicos entre eles: a criança como protagonista ativa de seu processo de crescimento; a criança possuidora de cem 
linguagens; a participação; a escuta; a aprendizagem como processo de construção subjetiva e grupal; a investigação; a 
documentação, o progettazione; a organização; o ambiente, espaço e relação; a formação profissional e a avaliação. Nessa 
abordagem de planejamento, as crianças são vistas como competentes e capazes, como sujeitos únicos, com direitos, 
participando ativamente das propostas pedagógicas que vão se apresentando no dia a dia em sala de aula. Nela, o espaço 
para o inesperado é possível e reconhecido, fazendo com que o conhecimento proceda de uma construção pessoal e social 
e num contexto social e cultural envolvente (RABITTI, 1999; GANDINI, 1999, 2002; RINALDI 1995,1999, 2002, 
2009). Contexto esse, recheado de experiências sensoriais que vão dando sentido as aprendizagens das crianças. 

Palavras-chave: Planejamento no Enfoque Emergente. Princípios pedagógicos. Educação Infantil. Ensino 
Fundamental. 
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DESVENDANDO O CÉU DE MAIO: MOVIMENTO 
APARENTE DO SOL, CONSTELAÇÕES E MITOS SOBRE A 

ASTRONOMIA

Sônia Elisa Marchi Gonzatti1

Andréia Spessatto De Maman2

Hélder Conceição Pacheco3

Alessandro Avila da Silva4

Guilherme Welp Stefan5

Resumo: O mundo evoluiu muito rápido no que se refere ao desenvolvimento de tecnologias e inovação. No 
entanto, nos tempos atuais, embora já não seja mais uma prática necessária para a localização geográfica de espaço e 
tempo, o céu ainda é comtemplado por muitos admiradores de sua beleza e encanta pelos seus mistérios. A arte de 
contemplar o céu e de se orientar por meio das estrelas é muito antiga e não requer conhecimento específico da área. 
Neste sentido, a oficina proposta não se limita a uma única área do conhecimento, portanto qualquer interessado em 
conhecer melhor o céu pode participar. O objetivo principal da oficina é fornecer informações para que os participantes 
consigam reconhecer o céu e entender a movimentação aparente de estrelas e planetas ao longo de um ano e de um dia. 
O foco das atividades será a localização espacial das principais constelações, associando suas posições ao longo do ano 
com o movimento de translação da Terra, bem como a relação entre o movimento diurno dos astros e o movimento 
de rotação do nosso planeta. Inicialmente, será realizado o reconhecimento de algumas constelações, suas culturas e 
seus mitos por meio do software Stellarium. Na sequência, será realizada uma atividade que consiste em discutir as 
posições das constelações zodiacais (aquelas posicionadas ao longo da elíptica, isto é, da linha que demarca a trajetória 
anual do Sol no céu). O objetivo desta atividade é comparar as posições do Sol em relação a cada constelação ao longo 
do ano, contrastando e desmistificando o que são as associações místicas entre tais constelações e meses do ano. A 
astronomia desperta curiosidade nas crianças e adolescentes, além de ser um tema que na escola pode ser trabalhado 
de forma interdisciplinar, envolvendo diversas áreas do conhecimento, podendo ser explorada em diferentes contextos, 
por diferentes disciplinas ou ainda ser um eixo estruturante de um projeto. Acredita-se que as atividades desenvolvidas 
nesta oficina também possam ser sugestões de abordagens metodológicas para desenvolver estes temas em sala de aula. 

Palavras-chave: Astronomia. Movimentos terrestres. Constelações zodiacais.
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ENSINAR ÁLGEBRA NOS ANOS INICIAIS? UMA 
ABORDAGEM POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO 

MATEMÁTICA

Marli Teresinha Quartieri1

Karina Taís Krein2

André Gerstberger3

Uma das barreiras encontradas, na disciplina de matemática, é o interesse em aprender álgebra, porém muito 
porque não há a compreensão do seu significado e da sua função. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) (BRASIL, 1997) de Matemática, os conceitos algébricos são necessários em todo Ensino Fundamental, inclusive 
sendo importante já abordá-los nos Anos Iniciais. Para D’Ambrosio (2012), estamos inseridos em uma “sociedade do 
conhecimento”, onde tudo está em frequente desenvolvimento, reavaliação e aprimoramento. Assim, a Matemática, 
enquanto ciência está envolvida nessa sociedade e por isso “o novo papel do professor será de gerenciar, de facilitar o 
processo de aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o aluno na produção e na crítica de novos conhecimentos” 
(D’AMBROSIO, 2012, p. 73).

A presente oficina irá explorar e problematizar atividades, por meio da metodologia denominada Investigação 
Matemática, envolvendo a álgebra – conteúdo matemático que muitos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental 
têm demonstrado dificuldades ao longo da vida escolar. Acredita-se que este conteúdo pode e deve ser explorado desde 
os Anos Iniciais para que os alunos não tenham, posteriormente, muitas dificuldades. Entretanto, há importância de 
trabalhar este assunto de diferentes formas, utilizando diversas metodologias e estratégias. Neste contexto, a metodologia 
da Investigação Matemática pode ser uma das alternativas para o ensino de álgebra nos Anos Iniciais. 

Por Investigação Matemática, entende-se que os alunos agem como descobridores, uma vez que, trabalhando 
em grupos alcançam diferentes estratégias e conjecturas para um mesmo exercício, sem resposta direta do professor. 
Nesse sentido, apoia-se em Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) quando sugerem trabalhar com atividades abertas, o que 
significa almejar mais de uma resolução e possíveis resultados variados para um mesmo exercício. Com base nos referidos 
autores, esse processo constitui-se de quatro etapas, sendo elas: exploração da questão, em que o estudante interpreta e 
compreende a atividade; formulação de conjecturas, buscando diferentes estratégias de resolução; testes e comprovação; 
onde é realizado uma “prova real” de sua ideia; e justificativa e argumentação, explicando o raciocínio da sua hipótese. 

Esta metodologia promove a escrita dos alunos, uma vez que as conjecturas devem ser escritas e justificadas. Também 
é fundamental o momento de socialização das conjecturas, o que promove a troca de experiências e a identificação de 
outras conjecturas, as quais poderão ser utilizadas em questões semelhantes a que está sendo socializada. Outro aspecto 
importante é o trabalho em grupo, porque as situações devem ser resolvidas em pequenos grupos. 

Em se tratando de assuntos algébricos, esta oficina fundamenta-se nas ideias de Usiskin (1995) que define quatro 
concepções algébricas: aritmética generalizada; meio de resolver certos problemas; estudo das relações; e estrutura. 
A primeira, o autor entende que o aluno é colocado a um processo de traduzir e generalizar. Solucionar problemas, 
conforme sua segunda concepção, é trabalhar com constantes e incógnitas, simplificando e resolvendo. A terceira, o estudo 
das relações, é definida por Usiskin (1995) como um estudo de parâmetros e argumentos, em que o objetivo é relacioná-los 
e trabalhar com gráficos. Por fim, a última concepção do pesquisador é reconhecida “pelas propriedades que atribuímos 
as operações com números reais e polinômios” (USISKIN, 1995, p. 18), justificando e manipulando sinais arbitrários no 
papel.

Na oficina, inicialmente, será disponibilizada uma sequência de questões, as quais os participantes resolverão em 
pequenos grupos e sem orientação das ministrantes. Estas atuarão como mediadoras, indagando e motivando distintas 
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hipóteses e estratégias de resolver os exercícios. Salienta-se que as referidas atividades estarão relacionadas à primeira 
concepção de Usiskin (1995), cujo conceito é a generalização e a terceira concepção algébrica (estudo das relações). Em 
seguida, as respostas e seus respectivos desenvolvimentos serão socializados com o grupo todo, verificando a possibilidade 
de haver várias conjecturas. 

Destaca-se que após cada atividade explorada será discutida a viabilidade da questão proposta, para os Anos 
Iniciais, assim como uma possível mudança na questão (se necessário). O intuito é tornar perceptível, aos participantes, 
que existem maneiras diversas de explorar as mesmas atividades, de modo diferenciado da aula tradicional e por isso, é 
viável utilizá-las na maioria dos níveis escolares, desde os Anos Iniciais até os Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Investigação Matemática. Álgebra. Ensino de Matemática. Ensino Fundamental
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: UMA POSSIBILIDADE 
DE ENSINAR CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Miriam Ines Marchi1

Jane Herber2

Lucélia Hoehne3

PalomaStacke4

Leonardo Roni Matte5

Resumo: A melhoria da qualidade de ensino é uma busca constante pela maioria dos professores de ciências, tendo 
em vista que os conteúdos da área das Ciências da Natureza, principalmente da Química e da Física são considerados 
complexos, de pouco entendimento, por grande parte dos alunos. Ao considerar esse aspecto, entre outros, entende-se 
que as aulas experimentais podem contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem. As atividades práticas são 
tarefas educativas que requerem do estudante a experiência direta com o material presente fisicamente, com o fenômeno 
e/ou com dados brutos obtidos do mundo natural ou social (ANDRADE; MASSABNI, 2011). Também se destaca 
a importância do papel do professor na sala de aula, pois é necessário que ele defina claramente quais os objetivos da 
atividade proposta para que a aprendizagem seja significativa. Krasilchik (2011, p. 88), ressalta que “o envolvimento do 
aluno depende da forma de propor o problema e das instruções fornecidas pelo professor aos estudantes”, argumentando 
que a mesma atividade pode ter diferentes finalidades, podendo ir desde a simples confirmação da teoria até um objeto 
de pesquisa. Nesse sentido, o objetivo desta oficina é apresentar, desenvolver e discutir alguns experimentos de ciências, 
especialmente, envolvendo a química e a física, que podem ser trabalhados na sala de aula. Com essa oficina, pretende-se 
auxiliar professores e demais profissionais da área a conduzir tarefas educativas que consigam instigar a curiosidade dos 
estudantes e fazer com que os conteúdos sejam significativos. Serão propostos os seguintes experimentos: o “semáforo”, 
“impressão digital”, “galinho do tempo” e “filtro solar”. Dessa forma, a oficina pode ser uma oportunidade para pensar, 
refletir e desafiar o professor a utilizar mais atividades experimentais nas aulas de ciências. Pois, esse tipo de aula pode 
proporcionar ao aluno a possibilidade de interagir e chegar a conclusões a partir das observações realizadas, sendo que as 
mesmas são apresentadas ao professor na forma oral ou por meio de relatório, este último envolve uma organização por 
parte do aluno a fim de contemplar todas as etapas previstas, bem como as observações e resultados esperados.

Palavras-chave: Experimentação. Atividades Práticas. Experimentos de química.
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A QUESTÃO INDÍGENA E O LIVRO DIDÁTICO DE 
HISTÓRIA NO ENSINO MÉDIO: REFLEXÕES A PARTIR 

DE UM PROJETO DE EXTENSÃO COM INDÍGENAS 
KAINGANG

Luís Fernando da Silva Laroque1

Ernesto Pereira Bastos Neto2

Bruno Mallmann Cavaleiro3

Resumo expandido: Os indígenas são povos tradicionais do continente americano e tanto no passado como na 
atualidade estão presentes no território e na sociedade brasileira e atuam como sujeitos e protagonistas de sua história. 
Atualmente totalizam mais de duzentas etnias, são portadores de saberes milenares e nos últimos anos apesar dos estudos 
da temática estarem aumentando, Manuela Carneiro da Cunha (1992) chama a atenção que ainda conhecemos pouco 
sobre os saberes ameríndios. Compreendemos que a cultura de determinado grupo constrói-se e reconstrói-se em um 
processo constante de mudanças. Este processo não se dá de forma linear, uniforme, com estágios sequenciais ou, ainda, 
de forma hierárquica. A cultura é construída na relação entre sujeitos de um mesmo grupo e/ou de diferentes grupos 
étnicos (SAHLINS, 1990). Ao que se refere mais especificamente aos indígenas Kaingang, a falta de políticas efetivas 
e adequadas a sua cultura e a realidade de vulnerabilidade social e econômica são frequentes, bem como a necessidade 
de territórios mais amplos e demarcados. A terra não demarcada, por exemplo, é argumento constantemente usado para 
justificar a ausência de atenção primária aos indígenas por parte dos órgãos públicos responsáveis. Como se não bastasse, 
são tratados como sociedade transitória, situação que não mais tem sustentação, porque os povos indígenas, além de manter 
sua identidade étnica, estão aumentado demograficamente. Este trabalho insere-se no Projeto de Extensão “História e 
Cultura Kaingang em territórios da Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas” do Centro Universitário UNIVATES. O 
objetivo do estudo visa apresentar o tratamento dado aos indígenas no decorrer do processo histórico brasileiro e de 
como os livros didáticos do Ensino Médio de história tem abordado a questão indígena tendo em vista a Lei 11.465, de 
10 de março de 2008. A metodologia consiste em um trabalho qualitativo e exploratório com o manuseio e análise de 
coleção do Plano Nacional do Livro Didádico (PNLD) do Ensino Médio. O desenvolvimento da oficina, tomando como 
eixo norteador as proposta teóricas de Manuela Carneiro da Cunha (1992), John Monteiro (1994), Ronaldo Vainfas 
(1995), Circe Bittencourt (2001), Luis Donisete Grupioni (2004), Gersen Luciano dos Santos Baniwa (2006), Maria 
Aparecida Bergamaschi (2010), Marica Celestino de Almeida (2010) e Luisa Tombini Wirtmann (2015) para as análises 
e discussões, constitui-se de um breve panorama das políticas indigenistas brasileiras passando pelo Regimento de Tomé 
de Souza, Diretório dos Índios, Cartas Régias de D. João VI, Constituição de 1824, Regulamento das Missões, Lei de 
Terra de 1850, Decreto de 1889, Criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização do Trabalhadores Nacionais 
(SPILTN) em 1910 e 1918, Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 1967, Constituição de 1988 e as manifestações mais 
recentes dos indígenas em nível regional e nacional contra a PEC(s) que compromete direitos adquiridos, principalmente 
sobre a demarcação de territórios. Na sequência será mostrado como os livros didáticos, no decorrer do século XIX e 
primeiras décadas do século XX, abordaram a temática e que imagens sobre os indígenas passou-se a difundir, bem como 
manuseada e analisada a última coleção de História do Ensino Médio do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) 
do governo federal no que se refere a temática indígena. Corroborando a questão selecionou-se como estudo de caso três 
comunidades indígenas Kaingang do Vale do Taquari, Terra Indígena Foxá, jurisdição do município de Lajeado; Terra 
Indígena Jamã Tÿ Tãnh, jurisdição do município de Estrela; e Terra Indígena Pó Mág, jurisdição do município de Tabaí, 
as quais tem atividades desenvolvidas por meio do Projeto de Extensão “História e Cultura Kaingang em Territórios da 
Bacia Hidrográfica Taquari-Antas” da Univates, com vista a refletir sobre o protagonismo indígena Kaingang e em que 
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medida este tipo de abordagem aparece em livros didáticos do Ensino Médio, bem como o tratamento nesta perspectiva 
que costuma ou não ocorrer em sala de aula da educação básica. Salienta-se por fim, que a oficina tem como intenção 
contribuir para a discussão e o debate sobre a abordagem da temática indígena por professores e estudantes considerando 
os indígenas como sujeitos e protagonista de sua história e cultura.

Palavras-chave: Indígenas. Livro Didático. Sala de aula. Vale do Taquari
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ATIVIDADES ORGANIZADAS A PARTIR DA 
EXPLORAÇÃO DA CRIATIVIDADE E DE METODOLOGIAS 

ATIVAS: MATEMÁTICA E ARTES PLÁSTICAS

Adriano Edo Neuenfeldt1

Resumo: 
Com o intuito de organizarmos materiais e atividades que busquem valorizar os saberes dos alunos, tendo o 

professor como mediador do processo, temos desenvolvido oficinas pedagógicas que se concebem a partir de metodologias 
ativas e da exploração da criatividade (NEUENFELDT, 2006; NEUENFELDT e RODRIGUES, 2011, dentre outros). 
A elaboração de cada oficina é única, contudo, os materiais e atividades elaborados são adaptáveis de acordo com a 
turma, os conteúdos e os objetivos pretendidos. Deste modo, o que propomos, e já foi experienciado por nós, poderá ser 
desenvolvido tanto com alunos da educação básica quanto com estudantes do ensino superior. Quanto aos conteúdos que 
serão abordados, dentre outros, organizaremos atividades que envolvam unidades de medida, de área e volume, notação 
científica, uso da calculadora, culminando com a elaboração de uma exposição de arte a partir do material produzido. 
Ressalta-se que, o material produzido não tem fim em si mesmo, uma vez que serve para subsidiar novas estratégias. 
Quanto à organização, todo o conjunto de atividades que acompanha a proposta é reunida na forma de Unidades 
Didáticas Interdisciplinares (UDI). Sendo que a elaboração de cada UDI é composta de algumas etapas: 1. A fase 
inicial, que diz respeito a exploração dos conhecimentos prévios dos envolvidos com os quais pretendemos desenvolver 
as atividades. Nesse ponto mapeamos também, as dificuldades inerentes aos conteúdos e de aprendizagem que possam 
atrapalhar o processo de ensino e de aprendizagem. 2. Num segundo momento, procuramos contextualizar assuntos. 
Ou seja, criamos ou apresentamos um problema que, no momento, não se tenha certeza da resposta. 3. Em seguida, 
organizamos as atividades, envolvendo os conteúdos e o material necessário para desenvolver a UDI. Essas atividades 
são apresentadas pelo professor, mas adaptáveis por cada membro ou grupo que participa da oficina. 4. Após a etapa de 
organização, compartilhamos as possíveis soluções. 5. Enfim, reunimos os apontamentos, procurando avaliar e refletir 
sobre uma possível e/ou necessária reestruturação nas UDI.

Palavras-chave: Criatividade. Metodologias Ativas. Interdisciplinaridade. UDI.
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A FRUIÇÃO NO CINEMA: POSSÍVEIS INTERLOCUÇÕES 
COM A EDUCAÇÃO

Danise Vivian1

Fabiane Olegário2

Mariane Ohlweiler3

A proposta da presente oficina abarca dois campos, quais sejam: a educação e o cinema. Trata-se de uma oficina 
que visa um momento de fruição, afinal, algo se passa entre a imagem projetada na tela do cinema e o corpo do espectador. 
Esse algo, muitas vezes, não pode ser nomeado, representado, categorizado e tampouco classificado, porque, o efeito que 
as imagens imprimem no corpo é singular, único e intransferível. A sucessão de imagens, a história, o enredo, a música, 
os burburinhos, as poses, os gestos, as misérias da alma e a vida de cada personagem vão aos poucos construindo um 
novo mundo. O corpo do espectador aos poucos vai se permitindo viver junto; ele faz parte desse novo mundo e, por 
isso, não é à toa que gargalha, treme, sorri, fecha os olhos, respira ofegante, sente o choro engasgado, soluça e às vezes 
grita por dentro. Trata-se de um corpo atravessado por devires; uma verdadeira experimentação. Uma imagem, um 
som, uma palavra, um gesto toca-o profundamente. Esse mergulho, feito pelo espectador num mundo imaginário/real, 
parece corresponder a antigas práticas de hipnotismo. Ao sair do cinema, não será viável mensurar as sensações que 
aquele mundo lhe provocou. Sob o efeito da hipnose, o corpo do espectador carrega esse outro mundo, como se estivesse 
de alguma maneira preso a ele. Dito isso, algumas provocações podem ser relevantes para o campo da educação, quais 
sejam: como a educação pensa o cinema? De que modo às aproximações entre cinema e educação podem potencializar 
as experiências do sujeito? Alguns autores embasam a relação entre cinema e educação presentes na configuração desta 
oficina, quais sejam, Larrosa (2002), com o conceito de experiência; Duarte (2009), com o caráter educativo do cinema, 
por se tratar de uma instância cultural que produz saberes; e Xavier (2008) que aborda a dimensão formativa do cinema 
enquanto um artefato que educa quando nos faz pensar, no sentido de provocar e mobilizar os espectadores a refletir 
sobre temas antes inquestionáveis.
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CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Grasiela Kieling Bublitz1

Joseane Diehl2

Kári Lúcia Forneck3

Sabe-se que a Educação Infantil e os primeiros anos do Ensino Fundamental são importantíssimos para o 
desenvolvimento da linguagem da criança, pois é nessa etapa que se desenvolvem as capacidades de perceber as relações 
entre os sons e grafemas e a manipulação dos sons da fala em componentes menores – palavras, sílabas e fonemas. Além 
disso, a competência fonológica colabora para a aprendizagem da escrita e da leitura, pois assim a criança terá mais 
facilidade em relacionar os fonemas e os grafemas, refletindo sobre os sons e a forma de representá-los na escrita. Dehaene 
(2012) e Adams (2006) afirmam que alunos que são alfabetizados a partir da Consciência Fonológica apresentam melhor 
autonomia na compreensão de textos que exigem habilidades complexas do leitor. Dessa forma, os professores e educadores 
são de extrema importância para o desenvolvimento da Consciência Fonológica, pois é a partir das experiências propostas 
e planejadas por eles que os alunos irão desenvolver a compreensão da relação entre sons e grafemas, mesmo antes de 
conhecer as letras e as suas formas, contribuindo, assim, futuramente na alfabetização e, em consequência, na caminhada 
escolar como um todo (FREITAS, 2004). Nessa perspectiva, esta oficina tem como objetivo colaborar na formação dos 
professores para que percebam a importância de desenvolver a Consciência Fonológica nas suas práticas pedagógicas de 
alfabetização. Primeiramente, será apresentada a Consciência Fonológica e os seus desdobramentos conceituais; num 
segundo momento, serão propostos jogos e brincadeiras que exploram e desenvolvem a Consciência Fonológica no nível 
fônico, silábico e intrassilábico, conforme Goswami e Bryant (1990) e Bublitz (2014); e, por último, serão apresentados 
os resultados de uma pesquisa desenvolvida no curso de Letras, sobre o impacto de atividades de desenvolvimento da 
Consciência Fonológica de forma lúdica, já na Educação Infantil. Como resultados, espera-se que os participantes, 
alunos em formação e professores dos anos iniciais, entendam e percebam a importância da Consciência Fonológica nos 
processos iniciais de aquisição da língua escrita. Além disso, pretende-se nesta oficina oferecer subsídios metodológicos 
para o desenvolvimento da Consciência Fonológica nos anos iniciais.
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UM CLICK NA LEITURA: CRIAÇÃO DE OBJETOS 
DIGITAIS DE APRENDIZAGEM DE ESTRATÉGIAS DE 

COMPREENSÃO LEITORA

Juliana Thiesen Fuchs1

Kári Lúcia Forneck2

Maria Elisabete Bersch3

Diovani Cadore4

Magali Beatriz Baierle5

A autonomia de leitura, diferentemente do que se pensa, não é uma habilidade desenvolvida automaticamente. 
Requer processos sistematizados de interação com diferentes gêneros textuais e depende do uso automonitorado de 
estratégias de compreensão leitora adequadas a cada contexto de leitura. O projeto de extensão Veredas da Linguagem, por 
meio do eixo Linguagem e Tecnologia, desenvolve objetos digitais de aprendizagem com enfoque no ensino de estratégias 
de leitura. Assumimos a concepção de leitura como um processo inferencial de preenchimento de “lacunas” com base na 
formulação de hipóteses de compreensão por meio do reconhecimento das pistas linguísticas, da ativação de conhecimentos 
prévios e da observação da situação comunicativa, para a produção do modelo situacional de compreensão (KINTSCH 
e RAWSON, 2013). Uma noção fundamental assumida para a construção dos objetos é a de feedback instrutivo, que 
orienta o estudante a adquirir consciência sobre seu processo de compreensão, numa perspectiva metacognitiva (KATO, 
2007), tendo em vista que os objetos, por serem digitais, possibilitam que o estudante interaja com o material e tenha 
retorno imediato de suas hipóteses de compreensão, desenvolvendo sua autonomia (TAROUCO, 2012). Nesta oficina, 
propomos aos participantes a experiência de criar objetos de aprendizagem para o ensino da leitura. Em um primeiro 
momento, será apresentada a concepção de compreensão leitora adotada no projeto, observando-se as estratégias de leitura 
exploradas nos objetos digitais já criados pela equipe de trabalho, momento em que os participantes poderão interagir 
com esses objetos. Em seguida, os participantes poderão experienciar o planejamento e a elaboração de roteiros, tomando 
como ponto de partida o conceito de compreensão leitora adotado no projeto, com foco na elaboração de questões e de 
feedbacks instrutivos. Por fim, os roteiros elaborados serão transformados em objetos digitais de aprendizagem por meio 
do software HotPotatoes. Esperamos, com esta oficina, instrumentalizar os participantes para a criação de objetos digitais 
de aprendizagem para o ensino de estratégias de leitura, enfocando o feedback instrutivo para a tomada de consciência do 
processo de compreensão.

Palavras-chave: Estratégias de compreensão leitora. Objetos digitais de aprendizagem. Ensino da leitura.

Referências

KATO, Mary A. O aprendizado da leitura. 6ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007.121 p.

KINTSCH, Walter; RAWSON, Katherine. Compreensão. In: SNOWLING Margaret, HULME, Charles (org.). A ciência da 
leitura. Porto Alegre: Penso, 2013, p.227-244.

TAROUCO, Liane M. R. Objetos de aprendizagem e a EAD. In: LITTO, Fredric M.; FORMIGA, Marcos (Orgs.). Educação a 
distância: o estado da arte. 2ª ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2012, p. 83-92.

1 Univates, Curso de Letras, jtfuchs@univates.br.
2 Univates, Curso de Letras, kari@univates.br.
3 Univates, Curso de Pedagogia, bete@univates.br
4 Univates, Curso de Design, CNPq-PIBITI, diicadore@gmail.com.
5 Univates, Curso de Letras, magalibeatriz@outlook.com



Anais do II Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens, VI Seminário Institucional do PIBID 
Univates e III Seminário Observatório da Educação Univates: formação de professores e educação básica 642SUMÁRIO

F O R M A Ç Ã O  D E
P R O F E S S O R E S  E  
E D U C A Ç Ã O  B Á S I C A 24 a 27 de Maio de 2017

I I  Congresso Internacional
de Ensino e  Aprendizagens
VI  Seminár io  Inst i tuc ional
do  PIBID Univates 
I I I  Seminár io  Observatór io
da  Educação Univates 

Anais  do
ISBN 978-85-8167-205-2

MEDICAMENTOS E INFÂNCIA: CRIANÇAS EM 
CÁPSULAS?

Tania Micheline Miorando 1

Luciana Carvalho Fernandes2

Resumo:
A infância perigosamente está cada vez mais próxima de uma rotina que torna banalizada a medicalização. A 

oficina que propomos quer problematizar um cardápio medicamentoso frente a um ritmo frenético para uma infância 
contemporânea. À criança é oferecida a oportunidade de protagonismo (MALAGUZZI, 1999; EDWARDS, 1999), mas 
que só acontece quando se faz rodeada por adultos que a vejam e a respeitem como um sujeito único (RINALDI, 1999) 
e de uma imaginação rica em criatividade e em linguagens (EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 2015). A proposta 
para esta oficina é trazer para o debate a consulta a um conhecimento que se delineia entre a técnica farmacológica e o que 
entendemos por infância, manusear rótulos, ler bulas, combinar conceitos que contextualizam o tempo infantil. O conceito 
que trazemos de infância ora se produz em espaços e tempos reconfigurados, ora sob as interpretações de um sistema 
que se transveste em manifestações romantizadas e saudosistas. Estaríamos presos a um conjunto de normatizações que 
querem descrever um perfil crianceiro? Estamos obrigados a atribuir uma condição de normalidade aos comportamentos 
das crianças? Estamos trazendo para o nosso uso uma palmatória química que atualiza a restrição de movimentos na sala 
de aula, na escola e na família? Estamos condizentes a drogas que tornam obedientes a condição de estudantes resistentes a 
manifestações de não aceitação à perenidade de regras escolares diferentes de regras de mercado? Estamos trocando gotas 
de diálogos por comprimidos de silêncio? A inquietação, que levou-nos a provocar um tempo para pensar a combinação 
entre Infância e Medicamentos, emergiu do acompanhamento a estudos em períodos de estágio, em projetos de pesquisa 
e estudos da graduação em Saúde e Educação, que aproximam relatos e experiências compreendidos sob efeitos que 
encapsulam a criancidade de uma infância cada vez menos livre, mais contida: em horários, em espaços, em condições, em 
comportamentos, em expressões. O que muito nos incomoda são os dados de investigações que mostram o alto índice, e 
de forma crescente, como se apresenta o consumo de medicamentos de uso controlado, direcionados à população infantil 
(MORAES et al, 2013). Rótulos científicos a comportamentos passaram a ser nomeados de transtornos e tornaram-se 
eficientes estratégias de controle sobre corpos. Vamos pensar sobre isso?
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RACIOCÍNIO LÓGICO: PRÁTICAS INVESTIGATIVAS NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

Adriana Belmonte Bergmann1
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Adriana Magedanz4

Resumo Expandido:
A oficina envolvendo raciocínio lógico está vinculada ao projeto de extensão “Redes Interdisciplinares: Desvendando 

as Ciências Exatas e Tecnológicas”, do Centro Universitário UNIVATES. Este projeto de extensão tem como principal 
objetivo: “Fomentar a educação em Ciências Exatas, divulgando e difundindo o conhecimento científico e tecnológico 
junto à população do Vale do Taquari/RS e arredores, oportunizando a formação cidadã dos estudantes universitários”. 
Dentre as ações previstas está a “Olimpíada Matemática da Univates” (OMU), que em 2017 atinge a 20ª edição, trazendo 
contribuições significativas na perspectiva da alfabetização e da educação científicas, consolidando-se como um dos 
agentes integradores entre escola e universidade.

Neste contexto surge a construção desta oficina, intitulada “RACIOCÍNIO LÓGICO: práticas investigativas 
na educação básica”, voltada para docentes da educação básica e que consiste, essencialmente, em analisar, resolver e 
discutir, de maneira lúdica e interativa, questões retiradas de diferentes edições da OMU, estimulando resoluções de 
forma empírica, a partir de material concreto pré confeccionado, e não necessariamente utilizando fórmulas matemáticas.

Historicamente, na área das Ciências Exatas, mais especificamente nas aulas de Matemática, observam-se estudantes 
desestimulados pelas atividades, demonstrando desinteresse e pouco participativos. Alguns estudiosos acreditam que isto 
se deve, na maioria dos casos, a práticas pedagógicas pouco atrativas.

Apostar em momentos desafiadores e contextualizados, inserindo em sala de aula metodologias que proporcionem 
o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, refugiando-se do ensino conteudista e burocrático de outrora, pode 
contribuir para uma formação cidadã mais crítica e centrada nas mais diversas situações.

A maioria dos problemas que os estudantes resolvem na escola básica, independente da área do conhecimento, é 
apresentada de forma descontextualizada e isso não os desafia. É preciso promover situações que agucem a curiosidade e 
estimulem a criatividade no processo de resolução de situações-problemas (DANTE, 2002).

Neste sentido, desde sua concepção, a atividade mantém na sua essência o estímulo as diferentes formas de pensar. 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):

[...] a resolução de problemas é uma importante estratégia de ensino. Os alunos, confrontados com situações-
problema, novas mas compatíveis com os instrumentos que já possuem ou que possam adquirir no processo, 
aprendem a desenvolver estratégia de enfrentamento, planejando etapas, estabelecendo relações, verificando 
regularidades, fazendo uso dos próprios erros cometidos para buscar novas alternativas; adquirem espírito 
de pesquisa, aprendendo a consultar, a experimentar, a organizar dados, a sistematizar resultados, a validar 
soluções; desenvolvem sua capacidade de raciocínio, adquirem auto-confiança e sentido de responsabilidade; e, 
finalmente, ampliam sua autonomia e capacidade de comunicação e de argumentação (BRASIL, 1998, p. 52).
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Além disso, com a utilização de material concreto para a resolução de problemas é possível desenvolver uma ampla 
base experimental, contribuindo para diferentes entendimentos, e “que se amplia a cada problema cujo resultado for 
verificado com sucesso” (POLYA, p. 68, 1978).

O raciocínio lógico não surge naturalmente. As estruturas necessárias ao seu desenvolvimento exigem a ação do 
sujeito, que precisa interagir com o grupo, trocar ideias e agir sobre uma situação problema, para que haja, realmente, a 
compreensão e não, simplesmente, a memorização (GROENWALD, 1997).

Percebendo a necessidade de trazer para os docentes da educação básica aspectos pertinentes a escrita supracitada, 
organizou-se esta atividade, uma espécie de oficina que inicia com a divisão dos participantes em trios. Cada grupo 
recebe lápis, borracha e calculadora. As questões, com diferentes graus de dificuldade, são distribuídas, uma por vez, 
juntamente com o material concreto sugerido para a busca da solução. Estima-se um tempo de, em média, dez minutos 
por resolução. Neste tempo, além de discutir com os colegas docentes possíveis soluções para o problema, incentiva-se a 
análise do material sob outra ótima: A questão é adequada para que nível de ensino? Envolve que tipo de conhecimento? 
Estará contribuindo para quais áreas do saber?

Ao final do tempo previsto para a questão, as discussões dos pequenos grupos são compartilhadas entre todos os 
presentes, possibilitando o aprimoramento das percepções de forma coletiva, colaborativa e cooperativa.

Por fim, a oficina proposta, enquanto incentivadora do raciocínio lógico, da criatividade na resolução de problemas e 
da promoção de possíveis práticas investigativas na educação básica, certamente trará também contribuições pedagógicas 
e sociais incomensuráveis, não apenas no ramo da Matemática, mas na construção do conhecimento em diferentes áreas 
do saber e, principalmente, na interligação implícita destes saberes.

Palavras-chave: Raciocínio lógico. Resolução de problemas. Estratégia pedagógica.
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ETNOMATEMÁTICA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: 
POSSIBILIDADES PARA A EMERGÊNCIA DE OUTROS 

MODOS DE ENSINAR E APRENDER MATEMÁTICAS

Ieda Maria Giongo
Tatiane Cristine Bernstein

Resumo
A presente oficina tem por objetivo examinar possibilidades do uso de aportes teóricos-metodológicos do campo 

da etnomatemática para a problematização e efetivação de práticas pedagógicas vinculadas à disciplina de Matemática. 
A perspectiva etnomatemática aqui adotada é a de Knijnik et al (2012), para quem se trata de pôr sob suspeição o lugar 
ocupado pelo que denominamos “a matemática”, com suas marcas eurocêntricas e com regras que conformam uma 
gramática que prima pelo rigor, pela assepsia, exatidão e abstração. Ao pôr sob suspeição essa supremacia da matemática 
acadêmica, é possível verificar a existência de diferentes etnomatemáticas que, com seus modos particulares de contar, 
medir e calcular, engendram distintos jogos de linguagem que determinam outras racionalidades. Nessa perspectiva, é 
possível visualizar entrecruzamentos da etnomatemática com as teorizações pós-estruturalistas, especialmente aquelas 
vinculadas ao pensamento de Michel Foucault (1979, 1987) com as ideias da maturidade de Ludwig Wittgenstein 
(1991), em sua obra Investigações Filosóficas. Por conta disso, inicialmente serão apresentados um conjunto de conceitos 
– caixa de ferramentas, forma de vida, usos, jogos de linguagem, semelhanças de família, enunciado, discurso e regimes de 
verdade – bem como algumas ideias do filósofo Zygmunt Baumann (2001). Em efeito, a obra do sociólogo também alude 
às questões acima descritas ao expressar o modo como, na presente fase em que vivemos, as antigas certezas tão caras à 
Modernidade cederam espaço à volatilidade das relações temporárias e efêmeras e, nesse sentido, também as relações 
humanas estão em permanente mudança. Na obra Modernidade Líquida, o sociólogo (2001) utiliza-se das expressões 
“fluidez” e “liquidez” apontando para uma oposição à “solidez” – relativa à ideia de “fixidez” - uma vez que os líquidos não 
são estáveis e mudam a forma de acordo com os recipientes onde são depositados. Ainda para o autor, se a Modernidade 
Sólida preconizava a busca de um mundo previsível e administrável, na Modernidade Líquida, o ideal de uma sociedade 
justa para todos cede lugar às incertezas, contingências e instabilidade. Após, serão apresentadas e problematizadas 
investigações gestadas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Mestrado Profissional em Ensino de 
Ciências Exatas que têm como referencial teórico essa perspectiva teórico-metodológica. Por fim, os participantes serão 
convidados a refletir sobre as possibilidades de incorporar, em suas práticas cotidianas, tais referenciais. 

Palavras-chave: Educação matemática. Etnomatemática. Currículos. Práticas pedagógicas
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ESPORTE ADAPTADO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Leonardo De Ross Rosa1

Resumo: O Esporte Adaptado, expressão que para Winnick (2004) identifica o esporte modificado ou criado 
para suprir as necessidades especiais dos deficientes, tem ganho destaque principalmente pela ocorrência recente das 
Paralimpíadas no Brasil e do próprio movimento paralímpico. Para Costa e Winckler (2012, p. 18), O Esporte Adaptado 
“é aquele no qual o resultado e a competição passam a ter um componente de relevância central no processo”. Ou 
seja, tem teor competitivo e não apenas social, mas tem na participação um potente fio condutor. Se apresenta como 
possibilidade de inclusão dos estudantes com necessidades especiais nas aulas de Educação Física na educação básica de 
forma a agregar os demais estudantes, explorando novas possibilidades, em um universo diferente e, ao mesmo tempo, 
não excluindo a competição saudável. Para Rosa (2012), o paradesporto cresceu como forma de promover uma prática 
auxiliar nas questões físicas e psicológicas, buscando não apenas a repercussão da atividade física no âmbito fisiológico, 
mas também uma forma de socialização dos grupos. Assim, esta oficina tem como objetivo desenvolver a ementa “O 
estudo das características específicas e aspectos biopsicossociais do esporte adaptado” a partir do desenvolvimento dos 
seguintes conteúdos: deficiências e lesões que levam às incapacidades da prática “formal” das modalidades esportivas; 
inclusão através da prática esportiva; esporte e adaptações; história dos jogos paralímpicos. O método a ser utilizado 
será de vivência de algumas das modalidades do programa paralímpico (essencial pelo desconhecimento geral das 
possibilidades e potencialidades do deficiente), adaptações de materiais e espaços, além da apresentação e rápida discussão 
dos conteúdos que envolvem as deficiências, a inclusão e o histórico do esporte adaptado. 

Palavras-chave: Esporte adaptado. Inclusão. Escola.
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DIAGNÓSTICO DO IMPACTO DA ABSORÇÃO 
DE CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA DAS SÉRIES 
ANTERIORES PARA SÉRIE FINAL DO ENSINO 

FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA DA CIDADE DE 
MANAUS

Alicy Gabrielle Canuto da Trindade1

João da Cruz Ribeiro 2

Neide Ferreira Alves3

Eixo Temático: 5 - Experiências pedagógicas

Resumo: Este trabalho descreve uma avaliação diagnóstico do ensino da matemática sobre temas do 8º ano do ensino 
fundamental para alunos do 9º ano de uma escola estadual da cidade de Manaus-AM. O objetivo é avaliar a capacidade 
de absorção dos alunos diante do conteúdo escolar, com a finalidade de detectar qual a maior dificuldade que eles têm 
sobre algum conteúdo da série anterior e que as vezes é despercebido quando se inicia uma nova série. O projeto foi 
aplicado em três turmas que é acompanhada por bolsistas do Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência), no início do ano letivo de 2017 e pretende ao longo do ano letivo acompanhá-los e atuar nas dificuldades com 
intuito de melhorar o aprendizado dos alunos.
Palavras-chave: Diagnóstico. Absorção de Conteúdo. Ensino.

INTRODUÇÃO
Ao iniciar um ano letivo os professores, normalmente, aplicam nos primeiros dias atividades com os últimos 

conteúdos da série anterior, porém mesmo que os alunos não saibam sobre o assunto, os professores aplicam a nova 
matéria da série atual e as lacunas passam de um ano para outro. Neste trabalho, a avaliação aplicada em três turmas 
do 9º ano teve como objetivo identificar o conhecimento que os alunos têm dos assuntos do 8º ano. Assim, podendo 
diagnosticar qual dificuldade poderão ter na série atual e auxilia-los ao longo do ano letivo. Para isso, a avaliação conteve 
os temas abordados na série anterior, de acordo com o plano curricular de ensino. Essa avaliação ajudará a analisar como 
anda a qualidade de ensino desses alunos.

REFERENCIAL TEÓRICO
De acordo com Lima (2008, p.20) “proporcionar situações desafiadoras, agradáveis e significativas em sala de 

aula, motivar o aluno para o aprendizado da Matemática e aprimorar a didática usada durante as aulas proporcionam 
qualidade na arte de ensinar e melhoram a receptividade por parte dos estudantes”.

Os alunos devem se sentir curiosos em relação a matemática, cabendo ao professor utilizar uma nova abordagem 
metodologia do assunto e inovando no processo de ensino-aprendizagem, trazendo para sala de aula situações do 
cotidiano e adaptando-as aos alunos, que logo enxergaram de outra maneira a aplicação da matemática do seu dia a dia.

O conhecimento humano é resultado da interação do homem com o ambiente em que se insere – e, assim, se fez 
também a matemática. É importante que o professor de Matemática tenha clareza de como se deu o processo 
de formação dos conceitos matemáticos que construirá com seus alunos para que possa ajuda-los a perceber as 
relações dos conceitos em estudo com a vida cotidiana (MARTINELLI, 2016, p. 21).

1 Universidade do Estado do Amazonas, Matemática, Capes, alicy.gabrielle17@gmail.com.
2 Escola Estadual Adalberto Valle, Matemática, Capes, jcribeiro1037@gmail.com.
3 Doutora, Universidade do Estado do Amazonas, nfalves@uea.edu.br.
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A intenção é avaliar o conhecimento dos alunos acerca dos conteúdos matemáticos e aprimorá-los diante de 
situações do cotidiano, com isso as aulas, de acordo com Lima (2008, p. 56) “[...] exigem preparação apurada, pressupondo, 
para além do domínio do aspecto técnico, bons conhecimentos dos fundamentos [...]”. Então para que o professor esteja 
prontamente apto a desenvolver o seu trabalho, deverá desperta o interesse dos discentes, segundo Pais (2013, p. 59): 

A aprendizagem da matemática é condicionada por muitos aspectos, entre os quais devemos valorizar a 
compreensão de regras em detrimento de memorização. A contextualização do saber e a articulação de 
representações são estratégias, cuja finalidade é minimizar os efeitos das rupturas da passagem do cotidiano 
para o saber escolar.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Adalberto Valle, localizada no bairro Morro da Liberdade, na zona 

sul da cidade de Manaus-AM. A escola possui uma boa estrutura com salas climatizadas, carteiras em bom estado de 
preservação, salas com capacidade para 40 alunos, área de entretenimento e refeitório. A escola conta com 4 turmas do 9º 
ano, sendo que a pesquisa foi aplicada em 3 turmas, nas quais os bolsistas do Pibid atuam. Cada turma possui, em média 
35 alunos, com idade entre 14 e 16 anos.

De início, foi aplicada a avalição diagnóstico, contendo 5 questões subjetivas sobre os conteúdos de Potência, 
Radiciação, Expressões Algébricas, Porcentagem, Equação de 1º do grau, Monômio e Polinômio. Em seguida foi dada 
uma aula com uma nova avaliação.

ANÁLISE DE DADOS
Durante a fase de diagnóstico 106 alunos fizeram a avaliação, sendo 36 da turma 1, 41 da turma 2 e 29 da turma 3. 
Na primeira e segunda questão, sobre Potenciação e Radiciação, se forem considerados os índices de acertos e 

meio acerto os alunos assimilaram mais de 60% do conteúdo. Nas questões 3, 4, 5 e 6, o índice foi menor e os índices de 
erro juntamente com ato de não fazer a questão representa, em média, 70%. Esses resultados podem ser devidos a baixa 
compreensão ou mesmo a falta de tempo para resolver as últimas questões. O Quadro 1 exibe a quantidade de acerto de 
cada questão, das três turmas.

Após o diagnóstico, foi feito uma aula sobre os conteúdos que os alunos apresentaram dificuldade, como: 
Porcentagem, Radiciação (decomposição de números) e Equação do 1º grau, identificadas por meio dos dados colhidos 
durante a correção dos testes. A aula teve duração de 30 minutos, os conteúdos foram repassados de maneira breve e 
sucinta, para que os alunos pudessem perceber o erro e poder corrigi-los na nova aplicação da atividade. Em seguida foi 
aplicada a reavaliação contendo 3 questões com duração de 20 minutos, sendo que o tempo de aula proposto não foi 
suficiente para a aplicação do teste.

Quadro 1 – Relação entre as questões e quantidade de acertos e erros.

Durante essa fase, 106 alunos fizeram a avaliação, sendo 37 da turma 1, 35 da turma 2 e 34 da turma 3. Na turma 
1, 11 alunos acertaram todas as questões e 26 erraram pelo menos dois itens. Já na turma 2, 18 alunos acertaram a metade 
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das questões e 16 não fizeram. Na turma 3, haviam 14 alunos com questões meio certo, 7 erradas e 13 não fizeram, nessa 
turma não houve tempo suficiente para concluir a avaliação.

O que foi observado ao longo da aplicação do primeiro teste nas três turmas, é que faltava esforço de alguns alunos 
para a aprendizagem, algo que desperte a curiosidade deles em buscar os resultados. Alguns apresentaram interesse em 
resolver o questionário, já outros ficaram acomodados. Para reverter esse cenário, na segunda avaliação, foi utilizada a 
didática de inserir questões de situações-problemas, em que eles mesmos estavam na resolução do problema, fazendo 
com que enxergassem a matemática no seu meio, o que gerou interesse e compartilhamento de ideias.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Durante a aplicação da atividade na turma 1, foi percebido que a classe se mostrou capaz de solucionar os problemas 

propostos com afinco, obtendo um desempenho superior quando comparado aos outros grupos. Na segunda e terceira 
turma, os alunos olharam com indiferença, consequentemente a maioria dos estudantes deixou a prova em branco e 
também por impasse de tempo, a maioria não conseguiu concluir.

CONCLUSÃO
A experiência foi válida pelo contato com o ensino público e a busca de novas ideias, para estimular os alunos no 

processo de aprendizagem em conteúdos da matemática. Eles obtiveram assimilação parcial de conhecimentos dos temas 
abordados no 8º ano. Um fato curioso relatado por eles, foi que em um certo período do ano não tiveram professor de 
matemática, logo alguns conteúdos não foram vistos, o que pode ter provocado uma adversidade no aprendizado nessa 
série. Então, no diagnóstico do 9º ano, foi observado insuficiência de conteúdos e dificuldade em assuntos básicos. Porém, 
o que foi transmitido com as avaliações e a breve aula acabará incitando os discentes a investigarem e verem que pode ser 
algo prazeroso de estudar, e ao longo do ano letivo aprenderão que a matemática não só se resume a equações e fórmulas 
prontas, mas também podem entender o contexto em que estão inseridos, suas aplicações e afins. 
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CONCEITO DE FUNÇÃO: POSSIBILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO USANDO EXPERIMENTAÇÃO

Jacy Pires dos Santos1

Marli Teresinha Quartieri2

Eixo Temático: Experiências pedagógicas

Palavras-chave: Atividade experimental. Matemática. Função de 2º grau.

INTRODUÇÃO
A indicação de atividades diferenciadas para tornar o ensino de Matemática mais eficaz e a aprendizagem 

mais interessante é mencionada por diversos pesquisadores em Educação Matemática e pelos documentos oficiais do 
governo. No tocante ao estudo de funções, as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2008) 
recomendam que a compreensão do conceito de função pode seguir por estudos de modelos descritivos de fenômenos 
físicos com o intuito de tornar o aprendizado mais interessante e significativo. 

Assim, o interesse desta pesquisa foi de contribuir para melhor entendimento do conceito de função de 2º grau, 
pois, é frequente, nas aulas de Matemática a abordagem dos aspectos teóricos desse conteúdo, resultando muitas vezes, em 
dificuldades dos alunos na resolução de situações. Em relação a isso, Lorenzato (2010, p. 72) expressa que “a experimentação 
na escola é o melhor modo de se obter aprendizagem com significado, uma vez que valoriza a compreensão, a integração 
de diferentes assuntos, a descoberta e a verificação de resultados”. 

Face ao exposto, este trabalho tem por objetivo analisar os resultados decorrentes do uso de atividades experimentais 
para construir o conceito de função de 2º grau com os alunos do Ensino Médio. 

REFERENCIAL TEÓRICO
Em Ciências e Matemática novas tendências têm surgido como ferramentas pedagógicas que podem contribuir 

para o aprendizado do aluno e, dessa forma, levá-lo a compreender um determinado conteúdo. E, no tocante ao estudo 
de função, as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2008, p. 72), fornecem sugestões e 
modelos de funções que podem ser estudados, como exemplos de aplicações de outras áreas do conhecimento, tais como 
“queda livre de um corpo, movimento uniforme e uniformemente acelerado, etc.)”. 

Nesse sentido, aplicações do Movimento Uniforme Variado se ajustam aos processos de compreensão do conceito 
de função de 2º grau. Retratar as características desse tipo de função é remeter à ideia de Young e Freedman (2008, p. 

47), pois afirmam que “um gráfico da equação 2
00 2

1 tatvss x++= , quando a aceleração é zero, o gráfico x t é uma linha 

reta; quando a aceleração é constante o termo adicional 2

2
1 tax

 
para x em função de t encurva o gráfico para formar uma 

parábola”.

METODOLOGIA
A investigação ocorreu durante as aulas de Matemática por 2 horas/aula. Os participantes foram 30 alunos do 1º 

ano do Ensino Médio de uma escola pública de São Luís – MA. A pesquisa foi qualitativa vinculada ao estudo de caso, 

1 Mestra em Ensino de Ciências Exatas pelo Centro Universitário UNIVATES – Lajeado/RS. Professora efetiva da Rede Estadual 
de Ensino em São Luís – MA. jacypires@uol.com.br

2 Doutora em Educação e docente do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas do Centro Universitário UNIVATES. 
mtquartieri@univates.br
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que de acordo com Yin (2010), os registros de dados são obtidos por meio de gravações (vídeo e áudio). A análise dos 
dados ocorreu a partir de transcrições da aula e de todo o material organizado pelos alunos. 

Durante a intervenção, os alunos foram orientados a descobrir o modelo matemático da atividade experimental 
intitulada: Movimento de um skate descendo uma rampa. Para essa aula experimental foi utilizado um equipamento 
projetado como o do modelo da Figura 1.

Figura 1 – Equipamento projetado para a prática de um skate descendo uma rampa ilustrativa

Fonte: Adaptado Alberto Gaspar (2011).

Assim, além desse equipamento projetado, outros materiais foram necessários, tais como: cronômetros, skate de 
dedo, régua, lápis, borracha, papel A4 e milimetrado. Ao observar a leitura do roteiro experimental, constatou-se que 
os participantes em 5 grupos de 6 alunos, tomavam decisões e já conheciam as tarefas a desempenhar na efetivação do 
experimento, apoiados pelas seguintes orientações: 1) um aluno colocará o skate na rampa de lançamento e o soltará no 
momento combinado com os colegas cronometristas. 2) três colegas registrarão o tempo do deslocamento do skate de 
dedo pelas marcações da régua nos pontos 0 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm e 80 cm. 3) de posse dos tempos t (segundos) e 
posições s (centímetros) correspondentes e 4) construir o modelo matemático da função. 

ANÁLISE DE DADOS
No decorrer das atividades, os alunos interagiam constantemente, ressaltando reflexões sobre os dados que se 

transformariam em função horária no Movimento Uniforme Variado. Na experimentação, nem todos os alunos se 
sentiram confortáveis com os números obtidos, pois os olhares de insegurança aos dados coletados eram visíveis, contudo, 
não desanimaram. Nos diálogos se concentravam em como processariam a análise da “velocidade” e “aceleração” utilizando 
os números coletados. No Quadro 1, para exemplificar, os dados do Grupo 5.

Quadro 1 – Cálculos realizados pelo Grupo 5

Posição (cm) Tempo (s) Velocidade média = ∆s / ∆t Aceleração média = ∆v / ∆t
S0 = 0 0 0 0

S1 = 20 0.81 24.69 30.48

S2 = 40 1.60 25.31 0.78

S3 = 60 2.37 25.97 0.85

S4 = 80 3.12 26.66 0.92
Fonte: Acervo do trabalho em grupo

Após essa fase, foram instruídos a analisarem um pouco mais os dados alusivos aos parâmetros “v” e “a” dos dados 
do experimento. Dessa forma, ao verificar a ideia de função de 2º grau presente no experimento tem-se a teoria de Young 

e Freedman (2008) que trata do Movimento Uniforme Variado traduzido pela função: 2
00 2

1 tatvss x++= . 
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Diante dos dados já sintetizados, os alunos iniciaram o comportamento do “skate” descendo a rampa, fazendo 
a comparação com o que Doca et al. (2011, p. 114) intitulam de “função quadrática ou função polinomial de 2º grau, 
qualquer f de R em R dada por uma lei da f (x) = ax2 +bx + c, em que a, b e c são números reais com a ≠ 0”. Orientados 
a elaborar explicações a partir do modelo algébrico do Movimento Uniforme, o grupo 5, calculou a aceleração média do 
móvel em todo o percurso da rampa, ou seja, am = ∆v / ∆f = 0.42, pois já conheciam a função da aceleração no deslocamento 
do móvel. Diante de ideias relacionadas à Física, asseveraram que como o “skate” partiu do repouso o espaço inicial (s0) 
e velocidade inicial (v0) foram nulos. Toda análise de dados empíricos permitiu que os alunos estabelecessem a relação 
de dependência do experimento. Perceberam que o deslocamento do móvel dependia da aceleração que é uma grandeza 
que mede a velocidade de todo o trajeto. Uma vez estabelecida essa discussão, ao que matematicamente, foi realizada 
sendo retomada a comparação s = y; s0 = c, v0t = bx e at2 / 2 = ax2, bem como s0 =c=0, v0=b=0 e a / 2 = a = 0.42, originado a 
função y=0.42t2. Assim, os alunos conseguiram perceber a associação dos termos da função horária do experimento com 
a expressão matemática da função de 2º grau. E, mais, pontuaram que as variáveis “y” e “x” de fato se relacionaram, o que 
comprova que conseguiram perceber o significado de cada coeficiente “a” e “b”, bem como o termo “c”.

RESULTADOS ALCANÇADOS
Por meio dos dados analisados pode-se inferir que a exploração da atividade experimental concorreu para melhor 

entendimento do conceito de função de 2º grau. Os dados emergentes do experimento auxiliaram na compreensão dos 
termos “variação” e “dependência”, noções que são fundamentais nos simbolismos que formalizou tal conceito. Assim, a 
noção de função centrou-se na correspondência da variável dependente f (x) com a denominada variável independente 
(x).

Ademais, ao longo da realização da aula os discentes demonstraram interesse e engajamento coletivo nas 
discussões em busca da produção do conceito em questão. Desempenharam papel de pesquisadores, tornando-se agentes 
da construção do próprio conhecimento, uma vez que exploraram conceitos físicos e matemáticos, formulando suas 
generalizações a partir do experimento realizado. 
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