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Apresentação
Este livro é fruto dos relatos e reflexões sobre as atividades realizadas no Instituto Federal Goiano referentes ao projeto intitulado “O estudo e a produção de material didático como
instrumento na formação docente: um enfoque no ensino de Ciências”, com financiamento
aprovado pelo Programa de Consolidação das Licenciaturas - Prodocência, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo edital nº 019, de 2013.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) é uma autarquia
criada pelo governo federal pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Ressaltamos que nos
artigos 7º e 8º os Institutos Federais são condicionados a ofertar 20% de suas vagas para a formação de professores, preferencialmente, voltadas para a área de ensino de ciências.
Atualmente o IF Goiano é formado pela Reitoria, sediada em Goiânia, e oito unidades no interior, hoje cada uma denominada campus da instituição: Campos Belos, Ceres, Iporá, Morrinhos,
Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí. O IF Goiano também tem campi avançados nas cidades de
Catalão, Cristalina, Ipameri e Hidrolândia, e um polo de inovação integrante da Rede Arco Norte
localizado na cidade de Rio Verde.
Os doze campi atualmente oferecem diversos cursos técnicos e de graduação, nas modalidades bacharelado, superior em tecnologia, e licenciaturas em: Ciências Biológicas, Matemática,
Pedagogia e Química, com um total de aproximadamente 400 discentes na área dessas licenciaturas matriculados em todo o estado. Cursos de pós-graduação também são ofertados em diversas
áreas, sendo hoje o único membro da rede de institutos federais a ofertar doutorado.
A oferta de licenciaturas é recente no IF Goiano, iniciada em 2010, quando comparada ao
histórico institucional, começado ainda como escolas agrotécnicas. Corroborando com o cenário
nacional acerca da necessidade de valorização do profissional docente e de investimento em sua
formação, ações para a promoção das licenciaturas no âmbito institucional têm sido constantemente realizadas, com incentivos aos nossos licenciandos para a conclusão dos cursos e melhorias da prática docente.

Entre as ações para a consolidação da formação de professores no IF Goiano está a participação institucional em programas como o Prodocência, cujas atuações foram realizadas em
parceria com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), em vigência no
decorrer das atividades, e do Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de
Educadores (Life). Embora as atividades do Life já haviam sido encerradas, a infraestrutura dos laboratórios que permaneceram é importante para as atividades de ensino e pesquisa na instituição.
O Prodocência no IF Goiano teve suas atividades realizadas com pesquisadores integrantes
da Reitoria e dos campi Ceres, Morrinhos, Rio Verde, Trindade e Urutaí. Tendo em vista a urgente
necessidade de consolidação das licenciaturas em âmbito institucional, o foco do projeto foi dado
à capacitação docente, à produção e à utilização de material didático de apoio pedagógico como
elemento para melhoria do processo de ensino e aprendizagem.
Pensando no papel social que os institutos têm nas cidades em que estão situados os campi,
o projeto foi executado de forma que os docentes e licenciandos do IF Goiano trabalharam conjuntamente com os docentes das respectivas redes municipais e rede estadual de escolas parceiras.
Dessa forma, o material produzido foi compartilhado com os alunos da educação básica da
rede pública de ensino, tanto do próprio IF Goiano como outros, e seus professores, o que colaborou para estreitarmos a relação entre as instituições envolvidas, promovendo melhorias na aprendizagem e reflexões sobre a prática profissional. Sendo assim, é possível que tenhamos caminhado
no sentido de atender aos anseios legais e políticos que são responsabilidades de nosso Instituto.
Ao retomar o objetivo do programa Prodocência no edital nº 019/2013, colocado como
“elevar a qualidade dos cursos de licenciatura, na perspectiva de valorizar a formação e a relevância social dos profissionais do magistério da educação básica”, entendemos que ele foi alcançado
no IF Goiano. Como pode ser verificado na leitura a seguir, as atividades de produção de material
didático-pedagógico, ao envolver os licenciandos e pesquisadores, foram momentos ricos de estudo e reflexão sobre o conteúdo e formas de ensiná-lo. A parceria com escolas da rede pública deu
uma excelente oportunidade de interação entre os profissionais e os futuros docentes, na qual ambos puderam rever suas concepções de ensino e refletir sobre a realidade em que se encontram.
Portanto, é com satisfação que finalizamos as atividades deste projeto, mas com a certeza
de que o trabalho de formação é árduo e contínuo, porém imensamente gratificante e pertinente.
Os organizadores
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Introdução
DO CONTEXTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS AO IF GOIANO
Natalia Carvalhaes de Oliveira1
Rodolfo Carvalho2

O Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência) teve início em 2006 no âmbito da Secretaria de Educação Superior (SESu), do Ministério da Educação (MEC). O primeiro edital
foi lançado em 2007, em parceria com a Capes. A partir de 2010, a Capes assumiu o financiamento do programa, incluindo todas as Instituições Públicas de Ensino Superior. O programa foi
institucionalizado por meio da Portaria nº 119/2010 e regulamentado pela Portaria nº 40/2013.
O Prodocência busca incentivar a formação inicial e o exercício profissional dos futuros
docentes, ao mesmo tempo propiciar a formação acadêmica, científica e técnica dos futuros docentes e apoiar a implementação das novas diretrizes curriculares da formação de professores da
educação básica. Outro objetivo do Prodocência é o aperfeiçoamento da docência universitária,
por meio da formação, aprimoramento e autoavaliação dos formadores.
Em relação aos objetivos pedagógicos podemos destacar: a inovação curricular para a formação de professores; a construção de estratégias didático-pedagógicas inovadoras, pautadas numa
práxis que valoriza o trabalho coletivo e autonomia; a formação de formadores numa perspectiva
reflexiva; melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem; incentivo às diferentes
formas e modalidades de educação (presencial, semipresencial e a distância); sensibilidade aos
contextos e demandas das escolas de educação básica; entre outros.
1
2

Professora do Instituto Federal Goiano - Campus Trindade. E-mail: natalia.oliveira@ifgoiano.edu.br
Técnico em Assuntos Educacionais do Instituto Federal Goiano. E-mail: rodolfo.carvalho@ifgoiano.edu.br

Os projetos apoiados pelo Prodocência contemplam as cinco regiões do país. As temáticas
tratam sobre o currículo, gestão institucional, renovação da estrutura acadêmica dos cursos de
licenciatura e da formação de professores para a educação básica, produção de material didático,
interdisciplinaridade, entre outros. Nos editais de 2008, 2010 e 2013, o Prodocência aprovou o
total de 186 projetos.

Gráfico 1: Distribuição das licenciaturas contempladas pelo Prodocência.

Fonte: Relatório de Gestão Prodocência, 2013.
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Observa-se que o programa tem promovido a integração entre os cursos de licenciatura,
possibilitando o desenvolvimento de ações mais coletivas e intersetoriais dos coordenadores e
docentes. Especialmente no último edital, lançado em 2013, foram aprovados 66 projetos de pesquisa de Instituições Públicas de Educação Superior, incluídos os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia que oferecem cursos de licenciaturas. Em relação às áreas contempladas,
participaram deste edital as áreas de Artes, Biologia, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia,
Física, Geografia, História, Interdisciplinar, Língua Estrangeira e Portuguesa, Letras, Matemática,
Pedagogia e Química.
O Programa repassa recursos de custeio de até R$ 130.000,00, podendo ser utilizados para
a aquisição de bens de capital até 20% do valor aprovado de custeio. Os projetos aprovados tiveram vigência de dois anos. Entretanto, devido ao atraso no repasse de recursos, alguns projetos
tiveram o prazo de finalização prorrogado.
De acordo com o relatório de gestão da Capes, os projetos apoiados pelo Prodocência promoveram importantes avanços na gestão dos cursos de licenciatura, dentre os quais destacamos:
maior integração, interdisciplinaridade, articulação e diálogo nos cursos; criação de grupos de trabalho e pesquisa, com o foco na formação inicial e melhoria da qualidade dos cursos; reavaliação
e alterações nos projetos pedagógicos e currículos dos cursos; melhorias na estrutura institucional
dos departamentos; fomento a novos cursos de licenciatura; percepção acadêmica em relação às
particularidades das licenciaturas; criação de espaços de formação, programa e projetos, visando
ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; entre outros.
Em relação aos avanços curriculares, destacam-se a revisão dos projetos pedagógicos das
licenciaturas e adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como a inovação de conteúdos e práticas nos estágios. Além disso, a parceria entre instituições formadoras e escolas da
rede pública possibilitou a articulação entre teoria e prática, contribuindo para a consolidação da
prática docente como princípio formativo dos licenciandos.
Destacam-se ainda o desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras para educação básica e superior, com o foco na produção de atividades e materiais didáticos e na criação de
laboratórios de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, envolvendo a pesquisa e a extensão,
bem como a criação de espaços virtuais de aprendizagem com utilização das TICs.
De acordo com o Relatório de Gestão da Capes, a formação de professores ganhou novos
contornos a partir do Prodocência, repercutindo tanto na formação dos licenciados, quanto na
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formação dos formadores, especialmente no que refere à melhoria no desempenho acadêmico,
formação continuada de professores da educação básica, diminuição da evasão e retenção nos
cursos de licenciatura.
Somam-se a isso os inúmeros eventos (seminários, fóruns, encontros, colóquios, palestras,
minicursos, oficinas, reuniões, etc.) de formação promovidos no decorrer da execução dos projetos, voltados à melhoria da qualidade das licenciaturas. Todas essas atividades resultaram na
produção de conhecimentos sobre os cursos de licenciatura e sobre a formação de professores,
sistematizados na publicação de artigos, livro e revistas, e na criação de blogs, portais, homepages
e outros sobre a prática docente.
Finalmente, a expectativa da Capes para o Prodocência é que ele seja um programa que
reúna as experiências de práticas exitosas e que gere conhecimentos que ajudem a melhorar a
qualidade dos cursos de licenciatura. Espera-se que os resultados das avaliações do Prodocência
possam subsidiar as discussões, assim como contribuir para o acompanhamento/replanejamento
do programa e o redimensionamento das políticas públicas para a formação de professores.

1. O Prodocência no IF Goiano
A preocupação em realizar ações de consolidação das licenciaturas e formação de professores pode ser evidenciada em diversos projetos institucionais, como o Pibid e o Life, oferta de
cursos de graduação e especialização e realização de eventos com temas relacionados à profissão
docente. Quando lançado o edital do programa Prodocência, em abril de 2013, ele foi visto como
uma boa oportunidade de endossar essas atividades, nas quais pudessem ser envolvidos representantes de vários campi, vista a oferta de licenciaturas em várias unidades, e as discussões sobre
formação de professores fossem aprimoradas.
A construção da proposta foi um processo reflexivo e de discussão com representantes de
vários campi, para que os anseios mais urgentes da comunidade acadêmica fossem contemplados
nos objetivos de trabalho. Sabendo da diversidade de temas pertinentes à formação de professores
(políticas educacionais, práticas pedagógicas, processos de ensino e aprendizagem, uso de tecnologias com finalidades pedagógicas, entre outros) e as várias licenciaturas ofertadas pelo IF Goia-
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no, se fez necessária uma proposta que contribuísse efetivamente para dar melhor andamento ao
trabalho que já vinha sendo realizado e que trouxesse novas perspectivas de ações.
Considerando que uma das premissas do Prodocência é o trabalho ser realizado em parceria com outros programas de incentivo à formação docente, a equipe se preocupou em alinhar as
propostas para que o trabalho fosse executado em conjunto, fato que inclusive foi possível devido
à equipe participante em sua maioria já ser integrante do Pibid.
Na época da elaboração da proposta o projeto vinculado ao Pibid, que estava em andamento no instituto desde 2012, tinha por tema a “Instrumentalização e co-formação de futuros
professores nas diversas áreas do Ensino Fundamental, Médio e na Educação de Jovens e Adultos: Parceria entre o IF Goiano e as Escolas Básicas”. Em 2013 um novo projeto vinculado a
este programa foi iniciado, cujas atividades foram realizadas conjuntamente com as ações do
Prodocência.
Ao pensar sobre os objetivos dos programas parceiros, objetivos institucionais e as licenciaturas ofertadas no IF Goiano, entendeu-se que, de tudo o que se faz pertinente para a formação,
era necessário focar as atividades em algo que pudesse contribuir de fato para uma aprimoração
da prática docente, tanto dos pesquisadores como dos licenciandos. Ao compreender a prática
pedagógica como algo em constante construção e reflexão, dada em consideração ao contexto
histórico e social, objetivou-se realizar atividades que promovam um estreitamento da relação
entre professores e futuros docentes como possibilidade formativa.
Além disso, foi considerado pertinente expandir a discussão para além do instituto, com
docentes da rede pública próximos aos campi, de forma a ampliar o relacionamento entre os
profissionais da educação nas respectivas regiões e para os licenciandos, visto que essa rede é um
provável local de atuação futura enquanto profissionais.
Diante dessas prerrogativas, direcionamos o nosso olhar para o ensino de Ciências, com
foco na capacitação docente, na produção e na utilização de material de apoio pedagógico como
elementos para melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Sendo assim, o projeto do IF
Goiano vinculado ao programa Prodocência teve como objetivo promover a capacitação, o estudo acerca dos fundamentos da educação e a produção de estratégias didático-pedagógicas para o
ensino de Ciências entre professores e licenciandos do IF Goiano e docentes da rede de educação
básica pública do estado de Goiás.
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2. Organização das atividades: desafios em uma instituição multi campi
Dada a aprovação do projeto do IF Goiano pela Capes, em fevereiro de 2014 a equipe
participante do projeto deu início a reuniões para organização e execução das atividades previstas, de forma a atender ao objetivo elaborado. Conforme a proposta enviada, as atividades estão
relacionadas a objetivos específicos e foram divididas em etapas, explicitadas a seguir. Ressalta-se
que houve particularidades em relação ao cronograma de execução das atividades nos diferentes
campus (Quadro 1), porém em todos houve participação efetiva dos integrantes, tanto pesquisadores como licenciandos.

Quadro 1: Dados sobre a equipe participante do IF Goiano nas atividades do Prodocência.
Campus*

Número de pesquisadores

Ceres

03

Morrinhos

03

Rio Verde

02

Urutaí

Licenciaturas

Número de licenciandos

Ciências Biológicas

18

Química

07

Pedagogia

11

Química

10

Ciências Biológicas

10

Química

10

Ciências Biológicas

24

Matemática

20

Química

23

03

*O campus Trindade não oferta cursos de licenciatura, porém está representado pela coordenadora geral do projeto. A
Reitoria encontra-se representada pelo coordenador adjunto.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O início das atividades se deu com o diálogo entre os pesquisadores do projeto e professores da área das Ciências da Natureza e da Matemática e gestores de escolas da rede pública
de ensino nos respectivos municípios e proximidades dos campi do IF Goiano. Como o próprio
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instituto foi considerado uma escola campo, esse diálogo com os gestores locais também foi feito.
Nesse ato foi explicitado o objetivo do projeto e do programa Prodocência, de forma a estabelecer uma abertura para comunicação e capacitação com os docentes, bem como a valorização da
escola como formadora dos licenciandos.
A parceria dos campi do IF Goiano com as escolas da rede pública municipal e estadual (Quadro 2) foi realizada por meio de termos de cooperação. Não houve grande dificuldade
nessa etapa, pois várias entre as escolas procuradas já eram parceiras do instituto na realização
das atividades do Pibid, então vários pesquisadores e licenciandos já conheciam os profissionais
procurados. Contudo, tivemos dificuldades no retorno dos termos de cooperação devidamente
assinados pelos gestores das escolas.

Quadro 2: Escolas campo do projeto vinculado ao programa Prodocência do IF Goiano.
Município
em Goiás

Número de alunos matriculados
na educação básica*

Instituto Federal Goiano - Campus Ceres

Ceres

546

Colégio Estadual João XXIII

Ceres

671

Escola Municipal Celestino Filho

Morrinhos

511

Escola Municipal Professor José Cândido

Morrinhos

273

Urutaí

278

Pires do Rio

401

Urutaí

426

Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde

Rio Verde

99**

Colégio Estadual Martins Borges

Rio Verde

937

Colégio Estadual João Velloso do Carmo

Rio Verde

1072

Escolas

Colégio Estadual Dr. Vasco Gonçalves dos Reis
Colégio Estadual Professor Ivan Ferreira
Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí

* Dados obtidos no portal QEdu, com ano base 2015. Disponível em: www.qedu.org.br
** Este número representa matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Fonte: Elaborado pelo autor.
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É importante destacar que, ao realizar atividades do projeto em escolas das esferas municipal, estadual e federal, pode-se ter uma percepção diversificada da rede pública de ensino da
educação básica no estado de Goiás, visto as diferentes regiões contempladas. Assim como a localidade, os níveis de ensino também foram diversificados, tendo-se ações realizadas nos ensinos
fundamental e médio, incluindo EJA.
Uma vez em contato com as escolas parceiras, os participantes do projeto realizaram um
levantamento de conteúdos das áreas das Ciências e Matemática com maior dificuldade de ensino
e de aprendizagem, segundo a perspectiva dos docentes das respectivas áreas. Isso foi feito por
meio de entrevistas semiestruturadas com docentes do IF Goiano e das escolas parceiras das áreas
citadas em 2014 e 2015, como forma de nortear a etapa seguinte de produção de material didático. Além dos dados das entrevistas, foram considerados parte do levantamento os conteúdos que
estavam sendo abordados pelos professores em sala, tanto nas aulas para os ensinos fundamental
e médio, como de disciplinas relacionadas às práticas pedagógicas dos cursos de licenciatura
participantes.
O roteiro da entrevista foi composto por três eixos de dados: perfil, atividades desempenhadas e conteúdo. No item perfil buscou-se conhecer dos sujeitos a área de formação, nível de
escolaridade e tempo de atuação docente. Sobre as atividades desempenhadas foram levantados
dados pertinentes à rotina profissional, como níveis de ensino nos quais atua, quais disciplinas
ministra e sua carga horária semanal.
Em relação ao conteúdo, foi questionado sobre quais são os que ele encontra maior dificuldade em ensinar e que é possível perceber que o aluno tem dificuldade em aprender, quais são as
estratégias didáticas utilizadas para abordá-los e quais se mostram possíveis de serem utilizadas,
caso ele tivesse mais opções de escolha.
O objetivo desta etapa foi promover aos participantes oportunidades de aprimoramento
e capacitação, por meio de encontros formativos nos quais foram realizados estudos dirigidos
e discussões acerca de conhecimento dos conteúdos didático-pedagógicos da prática docente e
conhecimentos vinculados aos vários saberes do campo da educação e ensino de Ciências em
uma perspectiva interdisciplinar.
A fase de elaboração de material compreendeu na produção de uma ficha técnica, com
descrição do material, conteúdo abordado, objetivos e forma de utilização. Foram elaborados
jogos, molduras, maquetes, criação de história em quadrinhos, jogos pedagógicos, produção de

16

materiais diversificados, tais como kits de experimentos, sítios eletrônicos, softwares educativos,
textos, dentre outros. A avaliação do material produzido foi realizada com os sujeitos do trabalho
por meio de pesquisa-ação, sendo utilizados como instrumentos de coleta de dados questionários, narrativas e grupo focal.
Todo o material elaborado neste projeto foi disponibilizado para utilização por docentes e
licenciandos do IF Goiano, bem como pelos docentes das escolas parceiras. Para sua divulgação
e melhor utilização foram oferecidas oficinas, em que o material foi apresentado aos docentes
interessados e discutidas estratégias de aplicação em sua prática docente. Além do manuseio do
material disponibilizado, as oficinas também tiveram como objetivo ser um momento de formação inicial e continuada docente.
No decorrer dos trabalhos com as produções surgindo nos diferentes campi, os dados obtidos foram publicados em variados eventos regionais e nacionais. A compilação dessas produções
fomentou a elaboração deste livro. Por meio desses relatos dos trabalhos produzidos e discussões
sobre assuntos correlacionados, oportunizamos espaço para discussão da importância da prática
docente e suas reflexões na formação inicial e continuada de professores, estratégias metodológicas de ensino e perspectivas para o ensino de Ciências.
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Capítulo 1
O PRODOCÊNCIA QUE FIZEMOS:
PENSANDO AS PRODUÇÕES E OUTRAS COISAS MAIS
Gustavo Lopes Ferreira1
Heloisa Baleroni Rodrigues de Godoy2
Patrícia Gouvêa Nunes3

1. Aqui o Prodocência foi assim...
Se considerarmos que toda e qualquer nação desenvolve-se pautada na educação de sua
população, temos claro que o exercício da docência é primordial. No entanto, sabemos que hoje
a velocidade com que as informações são geradas, transmitidas e processadas pelos usuários, no
caso, todos nós, é muito superior ao que era há poucas décadas, portanto, a forma como essas
informações devem ser distribuídas também deve ser mais dinâmica, o que já fora apontado no
Parecer CNE/CP 009/2001 (BRASIL, 2001).
O principal elo entre as informações sempre havia sido o professor. Éramos conhecidos
como mestres transferidores do conhecimento, aqueles que formavam o outro, que ensinava.
Hoje, nos colocamos de forma diferente, pois entendemos que aquele que sempre pensávamos
que seria formado não nos chega vazio, apenas teoricamente apto a receber. Este indivíduo também nos forma muitas vezes. Isso é o que no exercício da docência vivenciamos diariamente.
1
2
3
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Como educadores não saímos de uma aula da mesma forma que entramos. Não é isso que nosso
memorável Paulo Freire nos coloca? (FREIRE, 1996).
Mas será que estamos preparados para isso? Será que em nossos cursos de formação de
professores estamos fazendo isso? Ou apenas como da forma mais agradável, repetindo o que nos
ensinaram a fazer?
Consideremos que a Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) destaca que a formação docente deve ser oferecida por instituições de nível superior, em cursos de licenciatura. Sendo assim, o Campus Ceres do Instituto Federal Goiano iniciou no ano de 2009 o curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas e o curso de Licenciatura em Química no ano de 2011, como demanda
advinda de consulta pública realizada com a comunidade.
Seguindo as demais regiões do nosso país, a maioria dos docentes que atuam nas escolas
da rede pública de ensino não possui formação na área em que atua, o que é mais evidente nas
áreas de Ciências e Matemática. Para diminuir essa problemática, um curso de licenciatura em
Ciências Biológicas oferecido no período noturno que permita ao aluno trabalhar e realizar seus
estudos foi bem recebido.
O Parecer CNE/CP 009/2001 explicita que se faz necessário dar ênfase à docência como
base da formação, relacionando teoria e prática; que a prática deverá estar presente desde o início
do curso e permear toda a formação do professor, além da necessidade de fortalecer os vínculos
entre as instituições formadoras e o sistema educacional, suas escolas e seus professores.
Continuadamente, foram criadas estratégias que contribuíssem para a formação inicial de
professores, oferecendo aos licenciandos oportunidades de estreitamento com a vivência no ambiente escolar, que não fosse apenas durante o período de estágio curricular obrigatório. Dentre
estes, podemos destacar o Programa de Consolidação das Licenciaturas – Prodocência, implementado no primeiro semestre de 2014 no campus Ceres, participante do projeto institucional “O
estudo e a produção de material didático como instrumento na formação docente: um enfoque
no ensino de Ciências”.
Para se iniciarem as atividades no campus – e como premissa para a aprovação do projeto
institucional – o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) subprojeto Interdisciplinar (Biologia e Química), subprojeto Biologia e subprojeto Química foram o ponto-chave
para a execução das atividades, já que a equipe multidisciplinar atuante no campus, formada por
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professores dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e de Licenciatura em Química,
juntamente com os alunos bolsistas licenciandos dos referidos cursos, desenvolveu as atividades
inerentes ao Prodocência.
A primeira ação desenvolvida pelo grupo, seguindo as metas propostas do projeto, foi a realização de uma entrevista com os docentes atuantes nas áreas de Biologia e Química do campus
Ceres do IF Goiano e do Colégio Estadual João XXIII do município de Ceres, para a caracterização
do perfil deste docente e das suas práticas pedagógicas, enfatizando o levantamento dos conteúdos que são parte integrante do currículo e nos quais estes docentes encontram dificuldades em
ministrar suas aulas.
O levantamento de conteúdos se deu por meio de um roteiro de entrevista proposto pela
coordenação do projeto. De posse desse roteiro, juntamente com os bolsistas Pibid do subprojeto
Interdisciplinar, traçamos estratégias para entrevistar os professores. Começamos analisando os
horários dos docentes para encontrar os momentos livres para a realização das entrevistas. Entrevistamos cada um face a face, anotando as informações no roteiro. Esta etapa durou aproximadamente duas semanas.
Depois da recolha das informações das entrevistas, coletivamente os dados foram organizados, a fim de facilitar a visualização e posterior análise. Neste processo, pudemos nos voltar para
aquilo que foi encontrado, conhecendo melhor o que pensam e fazem os professores de Química
e Biologia diante de suas práticas pedagógicas cotidianas.
Foram entrevistados todos os professores das áreas de Biologia e Química que no ano de
2015 estavam atuando no ensino médio, totalizando 10 docentes. Quatro docentes trabalham na
área de Química, destes, três possuem formação específica e um é formado em Farmácia, sendo
apenas este a ministrar aulas no Colégio João XXIII. Seis atuam em Biologia, sendo cinco no IF
Goiano e apenas um no colégio estadual.
Quanto ao tempo de docência, 50% possuíam até cinco anos de atuação e 40% dos entrevistados, entre 10 e 15 anos em sala de aula, com carga horária de mais de 40 horas semanais em
20% dos docentes, o que ocorreu com os que atuam apenas no colégio da rede pública estadual
de ensino, em contraste com os que trabalham na rede pública federal com carga horária menor
que 20 horas/semana, já que desenvolvem, além do ensino, atividades de pesquisa e de extensão,
exigidas em função do caráter da instituição.
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Como a maioria dos entrevistados foi docente atuante no IF Goiano e esta, em função de
ser uma instituição da rede pública federal que oferta cursos de ensino técnico integrado ao ensino médio (Agropecuária e Informática), Proeja e cursos de nível superior e ao fato de uma maior
exigência do Ministério da Educação quanto à formação de qualidade dos professores que atuam
no ensino básico (SILVA et al., 2010), os docentes na época da entrevista possuíam qualificação
superior à média nacional, sendo cinco com doutorado, dois com mestrado, dois com especialização lato sensu e com graduação.
A prevalência feminina em sala de aula foi verificada nos entrevistados, sendo 80% mulheres. Puentes et al. (2011), em estudo realizado com professores do ensino médio de Minas Gerais,
encontrou 67,52% do gênero feminino. Especificamente na disciplina de Biologia, Vasconcelos e
Godoy (2010) constataram em estudo realizado nas escolas do município de Araguaína-TO que
83% dos professores de Biologia eram do gênero feminino.
Ao se verificarem as estratégias metodológicas que estes docentes adotam em suas aulas,
pudemos observar que metade faz uso de aulas expositivas e dialogadas, assim como atividades
experimentais para fixação dos conteúdos, já que pela própria característica de suas disciplinas
(Biologia e Química), o uso de tais estratégias geralmente demonstra boa aceitação por parte dos
alunos, que após, ou juntamente com, terem a exposição teórica dos conteúdos, podem testá-los
em momentos experimentais.
Muitos autores destacam a importância em se associar teoria, observações e experimentos
para trazer clareza, significado e compreensão (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002; REGINALDO; SHEID; GÜLLICH, 2012) e para diminuir o distanciamento entre o professor e o aluno,
gerando melhora na qualidade do ensino em Ciências (MORAES, 2008).

2. Um olhar sobre as dificuldades dos professores
As relações entre os conteúdos escolares de Biologia, Química e Física são preocupações
constantes na construção dos currículos do ensino médio na atualidade, como bem analisa Krasilchik (2011). As diferentes decisões sobre o que será ensinado nas escolas passam necessariamente
pela autonomia profissional do professor, que diante de suas concepções, preferências, habilida-
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des e formação, faz suas escolhas. Krasilchik (2011) sugere-nos três níveis de decisão que recaem
sobre a prática do professor: o que ensinar, em que sequência ensinar, como relacionar e integrar
os assuntos.
O que ensinar e como se ensinar apontam para a seleção dos conteúdos e as metodologias
adotadas pelo professor. Essas são preocupações constantemente negociadas na prática pedagógica docente. Na entrevista realizada com os professores de Química e Biologia buscamos levantar
quais conteúdos são tidos como os mais difíceis de serem abordados em sala de aula, ou seja,
aqueles que foram selecionados e que, por alguma razão, de possível ordem metodológica, não
levaram ao aprendizado dos alunos.
As principais dificuldades enfrentadas pelos professores entrevistados estão relacionadas
aos conteúdos que requerem um maior nível de abstração por parte do aluno. Isto se dá pela
própria natureza dos conceitos científicos, “os quais escapam a um acesso sensorial direto dos
alunos, ou seja, às suas experiências cotidianas” (CID; NETO, 2005, p. 2).
O pensamento abstrato demanda uma formação conceitual adequada, e é exatamente neste
ponto que a prática pedagógica do professor entra em cena como um elemento importante para
realização deste processo.
As pesquisas com alunos do ensino médio sobre as dificuldades encontradas no estudo da
Química esbarram na falta de compreensão de aspectos matemáticos, ou seja, a base matemática é apontada como a principal fonte de dificuldade de aprendizagem da Química. Resultado
semelhante a este foi encontrado por Santos et al. (2013), ao verificar que 54,4% dos alunos
entrevistados responderam que a “base matemática” é a responsável pelo não entendimento dos
conteúdos químicos.
Somando-se a este resultado os professores entrevistados em nosso trabalho também indicaram ter dificuldades em abordar conteúdos que dependem, em certa medida, de conhecimentos
matemáticos prévios, como nos casos de estequiometria, cinética, termoquímica e eletroquímica.
Não negamos a importância da matemática para a compreensão dos fenômenos químicos e para
o pensamento prático sobre os acontecimentos do cotidiano. Além disso, a organização própria
dessa disciplina no ensino médio leva os alunos a classificá-la como uma matéria complexa, conforme Santos et al. (2013).
A metodologia adotada pelo professor é também apontada pelos estudantes como um dos
obstáculos para a aprendizagem dos conhecimentos científicos na escola, como consta no tra-

22

balho de Santos et al. (2013). As aulas expositivas são recorrentes na prática dos professores,
confortavelmente e mantendo uma tradição, essa modalidade de aula apresenta-se insuficiente
para se alcançar a aprendizagem dos conteúdos, em especial em Biologia e Química. Sendo
assim, concordamos com Torricelli (2007) ao dizer que um ensino excessivamente pautado na
memorização em nada contribui para suprir as dificuldades de aprendizagem dos alunos e leva à
consequente desmotivação dos estudantes.
Sabemos que a escolha das modalidades didáticas adotadas nas aulas depende de muitos
fatores: dos conteúdos selecionados, dos objetivos esperados, da classe, do tempo, dos recursos
disponíveis. Abarcando todos esses elementos consideramos que o mais importante de tudo são
as convicções do professor, sua atitude é um fator preponderante para uma prática pedagógica
diferenciada e de qualidade. Neste sentido, concordamos com Laburú, Arruda e Nardi (2003, p.
251) que “é questionável uma ação educacional baseada em um único estilo didático, que só
daria conta das necessidades de um tipo particular de aluno ou alunos e não de outros”. E nos
alinhamos a esta ideia pensando que se faz necessário um pluralismo metodológico na prática
cotidiana dos professores de Ciências da Natureza.
A Química e a Biologia estão fortemente presentes no cotidiano de alunos e professores,
isto deveria ser um fator facilitador para seu aprendizado na escola, porém as formas como elas
têm sido ensinadas não conduzem a essa compreensão. Os autores Miranda e Costa (2007) explicitam que muitas vezes a escola não tem feito os alunos compreenderem a relação entre o
conhecimento científico aprendido com a natureza e a própria vida.
Indo ao encontro do que expusemos, uma importante contribuição do estudo de Cardoso
e Colinvaux (2000) junto a estudantes do ensino médio ao verificarem os fatores que motivam os
alunos para o estudo da Química foi perceber que os estudantes encontram barreiras para relacionar a química aprendida na escola com o cotidiano. A relação dessa disciplina com o cotidiano
não está claramente posta na prática escolar. Tal constatação também ressoa no ensino de Biologia, e por que não estender a todas as disciplinas que compõem o currículo escolar?
Pela fala dos professores de Biologia entrevistados também percebemos a insurgência de
conteúdos de cunho mais abstrato como os mais dificultosos de serem tratados no processo de
ensino e aprendizagem dessa disciplina. A genética, acompanhada das 1º e 2º leis de Mendel,
bem como a bioquímica, a evolução, e a microbiologia, foram alguns dos conteúdos relatados
recorrentemente pelos docentes.
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Os autores Cid e Neto (2005) ilustram que a genética é a base para se compreender outros
saberes da Biologia, como a evolução, as bases da hereditariedade e a própria constituição do
conhecimento biológico, tornando-se então como um campo paradigmático para se entenderem
os problemas de aprendizagem por parte dos alunos. São fartos os trabalhos que tratam do ensino
e aprendizagem da genética, servindo para demonstrar sua importância para a biologia.
É sabido que o conhecimento científico aprendido em sala de aula, incluindo aí a genética
(DNA, cromossomos, genes), para ter significado precisa estar conectado à vida dos sujeitos. Fazendo uso desses conhecimentos as pessoas poderão se posicionar, opinar e tomar decisões de
diversas ordens. Porém, como relatam Pedrancini et al. (2007), “quando o conteúdo escolar não
consegue ultrapassar a sala de aula nos deparamos com sujeitos ‘escolarizados’, cujo conhecimento não lhe permite analisar fenômenos científicos, além do imediato”.
Uma das formas de superação das dificuldades de aprendizagem dos saberes da Química
e da Biologia nas escolas apontam para o que Sarmiere e Justina (2004) propõem, que é na formação de professores, tanto inicial quanto continuada, o investimento na confecção de recursos
didáticos. Foi a partir desse entendimento que passamos a nos empenhar na criação de diversos
materiais didáticos, pensados diante dos conteúdos levantados pelos professores entrevistados,
que serviram para o ato criativo dos bolsistas Pibidianos do IF Goiano.

3. Das dificuldades dos professores às criações Pibidianas
Corresponder ao atual e real cenário apresentado pelo cotidiano escolar contemporâneo
é um desafio que se coloca na atividade profissional docente que, recentemente, ultrapassa a
prática de aplicar uma teoria aprendida ou repetir procedimentos e/ou metodologias utilizados
em outros contextos anteriores. Isso se apresenta aos professores, pois suas práticas docentes são
permeadas pela rápida obsolescência da informação, do ensino e do conhecimento, como as
questões históricas presentes na sociedade, fazendo com que cada vez mais esses aspectos fundamentais devam ser considerados nos cursos de formação de professores.
Os dados da entrevista, em especial, os conteúdos levantados como os mais difíceis de serem tratados em sala de aula pelos professores, serviram de base para nos encaminharmos para a
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etapa de elaboração e estudo de material didático, como proposto no projeto inicial. Em reuniões
específicas do Pibid Biologia e Interdisciplinar, os conteúdos foram apresentados para os grupos
de bolsistas, que passaram então a se dedicar a pensar sobre a materialização de alguns desses
assuntos em recursos didáticos.
Decidimos por elaborar jogos didáticos com o intuito de demonstrar que os conteúdos da
disciplina de Biologia podem ser dinâmicos com o seu uso, sendo uma estratégia bastante eficaz,
pois eles podem proporcionar ao aluno uma atmosfera de motivação, permitindo-lhe participar
ativamente do processo de ensino e aprendizagem, além de ser uma atividade que permite a interação entre os alunos.
Os materiais selecionados pelos bolsistas foram solicitados ao Prodocência, que disponibilizou tudo o que era necessário para a produção dos jogos. Ao todo foram produzidos nove
jogos didáticos: “Jogo de cartas: sistema imunológico”, “Maquete representativa da célula vegetal
e célula animal”, “Maquete representativa da fotossíntese”, “Baralho didático micro-organismos”,
“Ecojogo: jogo de ecologia”, “Painel sustentando os continentes e oceanos com suas respectivas
placas tectônicas”, “Tabuleiro do conhecimento”, “Sistema circulatório humano”, “Jogo pedagógico moléculas da vida”.
O jogo de cartas conhecido como “flashcards” é um jogo didático produzido para alunos
tanto do ensino médio, quanto para o ensino superior. Contém 50 unidades, perfazendo descrição das principais estruturas do sistema imunológico, sendo elas tanto do sistema inato como
específico. Os “flashcards” podem ser usados como jogo didático de perguntas e respostas pelo
professor na sala de aula (Figura 1).
A Maquete representativa da célula vegetal e célula animal contendo legenda de todas as
partes constituintes das células tem o intuito de facilitar a compreensão e entendimento acerca do
tema, procurando facilitar os estudos dos alunos do 2º ano do ensino médio. Propõe-se assim à
facilitação e entendimento das funções e desenvolvimento da célula vegetal e animal, realizando
a distinção entre a célula animal, que pode ser encontrada nos animais e que se distingue da célula vegetal pela ausência de parede celular e de plastos (Figura 2).
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Figura 1: O Jogo de cartas:
sistema imunológico.

Figura 2: Maquete representativa da
célula vegetal e célula animal.

Fonte: Acervo do autor.

Fonte: Acervo do autor.

Sabendo da real dificuldade dos alunos no aprendizado das plantas e sua fisiologia, a maquete sobre os processos da fotossíntese procura trazer facilidade ao entendimento inicial do
aluno, pois tem o formato bem explicativo de cada etapa dela, com cores e Figuras que se tornam
bastante atrativas (Figura 3).
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O Baralho didático micro-organismos tem como objetivo a produção e aplicação de um
jogo didático de cartas que aborde os seguintes temas: vírus, bactérias, algas, protozoários e fungos. Esse jogo tem a vantagem de ser fácil de produzir, de aplicar e o material é de baixo custo, o
que possibilita a utilização por qualquer professor em sua sala de aula (Figura 4).
Figura 3: Maquete representativa da
fotossíntese.

Figura 4: Baralho didático micro-organismos.

Fonte: Acervo do autor.

Fonte: Acervo do autor.
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O Ecojogo: jogo de ecologia tem o objetivo de auxiliar no ensino e aprendizagem com uma
metodologia lúdica que estimula os alunos na promoção da interação entre a turma. A sugestão é
que esse jogo seja aplicado como revisão do conteúdo de ecologia, pois exige seu conhecimento
prévio. O jogo é composto por um dado de 50 cartas que são guardadas em uma caixinha específica e o manual do jogo (Figura 5).

Figura 5: Ecojogo: jogo de ecologia.

Fonte: Acervo do autor.
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O painel sustentando os continentes e oceanos com suas respectivas placas tectônicas tem
o intuito de demonstrar os movimentos e a influência que eles exercem na Configuração do relevo
terrestre (Figura 6).

Figura 6: Painel sustentando os continentes e oceanos com suas respectivas placas tectônicas.

Fonte: Acervo do autor.

O Tabuleiro do conhecimento pode ser usado em diversos conteúdos da área da Biologia,
com ênfase em platelmintos e nematelmintos. Ressalta-se que jogos de tabuleiro têm grande importância no processo de ensino, pois auxilia o exercício da mente, raciocínio, trabalho em equi-
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pe e outros, fazendo com que o aluno fique mais entusiasmado para estudar o assunto proposto,
além de promover uma ótima interação entre professor e aluno (Figura 7).

Figura 7: O Tabuleiro do conhecimento.

Fonte: Acervo do autor.
A representação do sistema circulatório humano servirá de apoio às aulas da disciplina de
Biologia. Esse tema foi escolhido devido a alguns alunos terem dificuldade no entendimento do
assunto, e por ser considerado de extrema importância (Figura 8).
O Jogo pedagógico moléculas da vida tem o objetivo de disponibilizar aos alunos da disciplina de Biologia do ensino médio uma alternativa de aprendizagem do conteúdo “biomoléculas’’
ou moléculas essenciais para a vida, que é ensinado na maioria das vezes de forma tradicional.
O Jogo moléculas da vida traz um meio lúdico de aprender sobre carboidratos, lipídios, proteínas
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e ácidos nucleicos, instigando a competitividade saudável entre os alunos em prol do aprendizado. O uso desta ferramenta vem para complementar e ajudar os alunos na fixação do conteúdo
aprendido em sala de aula (Figura 9).

Figura 8: Sistema circulatório humano.

Figura 9: Jogo pedagógico moléculas da vida.

Fonte: Acervo do autor.

Fonte: Acervo do autor.
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A proposta foi de que, após a produção dos jogos didáticos, com um olhar mais crítico e
aguçado, os alunos bolsistas pudessem compreender como se dá esse processo prático de atividades didáticas e metodológicas, quais as suas repercussões na vivência da profissão docente e
quais as indicações pertinentes para outras práticas, tanto na condução do Pibid, como para a
formação dos licenciados em Ciências Biológicas que buscam uma aproximação no início da
formação profissional docente.
Neste sentido, tornou-se necessário um momento para vivenciar a experiência de aplicar
os jogos didáticos produzidos aos alunos do ensino médio do IF Goiano - Campus Ceres, com
o intuito de ampliar ainda mais a experiência com a atividade docente. Assim, planejamos uma
tarde para a aplicação desses jogos, que ocorreu juntamente com o evento “II Encontro de Práticas
Pedagógicas (II EPP)”, em junho de 2016, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
As considerações apresentadas pelos bolsistas, resultado do processo de autoavaliação, indicam os aspectos da formação na dimensão da prática servindo como momento de reflexão, que
tende a reafirmar a importância da dimensão prática da formação docente, embora se reconheça
a importância da teoria como fundamental à prática.
Portanto, entender a prática enquanto práxis é assumir a indissolubilidade entre a teoria e
a prática. Ou seja, é compreender que, na mesma atividade, coexistem as dimensões teórica e
prática da realidade na qual o professor edifica a sua identidade a partir de um movimento de
alternância, que se constrói, entre o saber e o saber fazer, entre situação de formação e situação
de trabalho (TARDIF, 2004).
Por meio dessa experiência podemos perceber o quanto os bolsistas em formação reconhecem o crescimento profissional, a capacidade de observar com mais propriedade o complexo e
instável processo de aprendizagem, o quanto conseguem discernir e visualizar as possibilidades
e as limitações da prática.

4. O Prodocência que foi possível
Finalizando nosso texto, procuramos tecer considerações sobre a distância entre aquilo que
foi planejado inicialmente e o que foi realmente executado, ou seja, aquilo que ganhou existência
material durante os acontecimentos do projeto no Campus Ceres. Para tais considerações apre-
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sentaremos os acontecimentos vividos no local confrontando com as etapas propostas no projeto
inicial, buscando explicações para o cumprimento parcial ou não cumprimento de algumas dessas etapas. Neste processo, coube voltarmos a analisar o projeto aprovado destacando as etapas
pensadas e propostas pelos coordenadores.
O projeto Prodocência do IF Goiano foi intitulado “O estudo e a produção de material
didático como instrumento na formação docente: um enfoque no ensino de Ciências”. Fazendo
jus ao nome, o projeto teve como objetivo principal promover a capacitação, o estudo acerca
dos fundamentos da educação e a produção de estratégias didático-pedagógicas para o ensino de
Ciências entre professores e licenciandos do IF Goiano e docentes da rede de educação básica
pública do estado de Goiás.
A confecção de materiais didáticos não foi a única etapa prevista no projeto, porém fundamentalmente, a produção desses recursos foi a que mais se destacou no Campus Ceres, isto
graças ao protagonismo dos bolsistas do Pibid, que fizeram a diferença. Pelo ato criador desses
estudantes, alguns conteúdos de difícil abordagem apontados pelos professores de Química e
Biologia ganharam existência.
As primeiras etapas, estabelecimento de parcerias com a rede pública de ensino (local) e
levantamento de conteúdos, foram executadas logo no início do trabalho em Ceres. A parceria
foi estabelecida por meio do termo de convênio assinado pela coordenação do Prodocência e o
diretor-geral do Campus.
O processo de escolha e a produção dos materiais didáticos passaram a fazer parte das
atividades dos subprojetos do Pibid do Campus. Para a concretização dessa etapa os bolsistas se
mobilizaram em discussões coletivas, compartilharam ideias e refinaram suas escolhas. Desse engajamento foi proposta a confecção de diversos materiais didáticos tematizados na Biologia e na
Química. Como encaminhamento foi produzida uma lista consolidada de materiais necessários
para criação dos recursos didáticos.
A lista dos materiais necessários à confecção dos recursos didáticos foi repassada aos coordenadores do Projeto, que providenciaram os insumos solicitados. A chegada dos materiais ao
Campus levou um tempo considerável, fato compreensível diante da burocracia relatada pelos
coordenadores na cotação e aquisição dos equipamentos.
Finalizado o processo de compra, um dos coordenadores pessoalmente entregou os materiais adquiridos no Campus Ceres, os quais foram acondicionados na sala do Pibid. Além dos
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insumos solicitados pelos bolsistas, foram adquiridos equipamentos eletrônicos, como notebooks,
câmeras fotográficas e filmadoras digitais, tripé, gravador, caixa amplificadora de som, microfone,
e muitos produtos de papelaria, em quantidade suficiente para esses e outros materiais didáticos
propostos.
Efetivamente foram realizadas algumas adequações e alterações nos materiais didáticos
propostos pelos bolsistas, principalmente em função do tempo disponível para a confecção dos
recursos. O Projeto passou por um período de silenciamento no Campus Ceres, que se deu pela
demora da chegada dos insumos solicitados, o que impediu seu prosseguimento.
Durante o Projeto houve incertezas quanto à disponibilidade orçamentária para a execução
das outras etapas. Assim, as etapas de realização de capacitação/encontros formativos, cursos e
oficinas para utilização do material didático e de realização de seminários e workshop não foram
cumpridas em Ceres. Em contrapartida, permaneceu inalterada a proposta de escrita do livro contando sobre essa experiência, que agora apresentamos ao público.
Refletindo sobre as dificuldades encontradas para a consolidação das etapas propostas inicialmente, podemos pensar que elas se esbarraram também em questões operacionais. Uma dessas questões está na distância entre os Campus do IF Goiano, que dificultou, em certa medida,
os encontros para a discussão a respeito do andamento do Projeto. Sem contar que as atividades
do Projeto foram agregadas à carga de trabalho atribuída tanto aos coordenadores quanto aos
professores envolvidos nos diferentes campus. Todos os envolvidos tiveram que se desdobrar
para inserir os interesses do Projeto junto às atividades desempenhadas como professores da Instituição proponente.
O Prodocência e sua proposta de consolidação das licenciaturas nos fazem pensar sobre a
importância da formação de professores para o atual contexto educacional, liberando nosso agir
para além de experiências que venham buscar a qualidade de ensino nas escolas básicas, mas
também agregando competências ao futuro professor, imerso em uma formação inicial que o
capacite a ser criativo. Levantamos a bandeira em prol de formações mais inventivas, repletas de
práticas pedagógicas condizentes com nosso tempo, um tempo mais aberto, afeito ao novo, ao
diferente e ao que é atual.
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Capítulo 2
O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL: A LITERATURA E OS EXPERIMENTOS
COMO POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM
Michelle Castro Lima1
Marco Antônio Franco do Amaral2
Ana Lúcia Ribeiro do Nascimento3

Introdução
O projeto Prodocência do Instituto Federal Goiano, Campus Morrinhos, foi desenvolvido
nas séries iniciais do ensino fundamental na área de ensino de ciências naturais. A pesquisa foi
realizada na Escola Municipal José Cândido, nas turmas do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do ensino
fundamental, totalizando dez turmas, sendo cinco no turno da manhã e cinco no turno da tarde.
Para entendermos a relevância do projeto que visa à produção de material didático e promover
espaços formativos de capacitação em uma perspectiva interdisciplinar, iremos iniciar este capítulo discorrendo sobre a formação do professor.
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1. A formação docente
Pimenta e Lima (2008, p. 35), ao discutir a formação inicial docente, apontam que relacionar teoria e prática é fundamental, pois:
A profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação, será a partir da observação, imitação, reprodução e, às
vezes, reelaboração dos modelos existentes na prática consagradas como bons.
Nesta perspectiva, podemos compreender a formação docente como um processo reflexivo. É necessário que os futuros docentes se apropriem das teorias e associem-nas à prática, mas,
em primeiro lugar, é preciso que o professor se constitua como sujeito-professor e, neste papel,
atue com autonomia, proatividade, clareza e reflexividade.
Considerando, embasados em Chartier (1999), que temos representações sobre o ser e fazer
docente e que estas geram práticas que também geram ou transformam representações, podemos
dizer que as práticas vivenciadas ao longo da vida escolar e acadêmica influenciam e constituem
as representações sobre a profissão e o fazer docente e, portanto, oportunizam as novas (ou velhas) práticas. Daí a dificuldade em se desvincular a própria prática de alguns modelos, mesmo
que o próprio professor os julgue inadequados.
Não seria produtivo, por exemplo, estudar novas teorias que melhor atendam as mudanças contextuais, sociais, culturais e políticas sem construir práticas associadas a estas teorias. Da
mesma forma, não formaríamos novas representações sem que a prática se apoiasse em teorias
fundamentadas. Prática e teoria estão, pois, imbricadas e, segundo Pimenta (2008, p. 37): “A prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão podem reforçar a ilusão de que há
uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática”. De outro modo, o estágio na
graduação em muitos cursos de licenciatura “fica reduzido à hora da prática”.
As teorias, segundo Pimenta e Lima (2008, p. 43), teriam a função de iluminar e ofertar:
[...] instrumentos e esquemas para análise e investigação que permitam questionar as
práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas
próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre provisórias da realidade.
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Tanto a prática quanto a teoria podem e devem ser foco de discussão e ressignificação de
saberes. É preciso que o estudante compreenda a profissão docente e suas implicações, bem
como aprenda a ser pesquisador. A pesquisa faz parte da sua formação inicial e permanente, pois:
[...] sem ser um pesquisador resta ao professor a tarefa de aplicar métodos e técnicas,
reproduzir e transmitir conhecimentos. A instituição formadora se resumiria a um
centro de divulgação de conhecimento produzido por outros. (PASSOS, 2003, p. 80).
A atuação no contexto escolar precisa contribuir com a construção de uma identidade docente e a formação de pesquisadores que avaliem a própria prática. Além disso, ela é capaz de
criar uma arena de discussão dos problemas que envolvem a prática docente, como:
A própria escolarização do professor; a concepção de ensino-aprendizagem; conflitos
entre suas perspectivas profissionais e as demandas postas pelo sistema educacional;
conflitos entre a formação profissional e as demandas das novas propostas curriculares. (SANTOS, 2002, p. 172).
Nóvoa (1997, p. 16) aponta que é “partir de uma adesão coletiva (implícita ou explícita)
a um conjunto de normas e de valores” que se constrói o exercício da profissão docente. Sentir-se pertencente a um grupo e com ele firmar um contrato social implícito é primordial para a
construção da identidade docente e das práticas pedagógicas. Uma das formas de promover esta
identificação é o envolvimento no espaço escolar, participar da rotina, dos espaços de discussão
e reflexão sobre o funcionamento e ideias pedagógicas da instituição.
Esse deve ser um processo reflexivo em que o estudante esteja consciente das representações que permeiam a escola e das disputas de projetos educacionais e de poder neste mesmo
espaço. Deve-se compreender que “a profissão docente é uma prática social” e devido ao potencial de intervenção social da profissão pode-se considerar que “a atividade docente é ao mesmo
tempo prática e ação” (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 41).
Além disto, deve-se entender que as novas ideias dentro deste contexto podem ser “sufocadas”, daí a importância da formação permanente para que os professores estejam sempre em
processo de construção de identidade e dispostos a modificar suas práticas de acordo com a realidade escolar em que se inserem.
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Desta maneira, os professores estariam preparados par enfrentar o desafio de transformar,
em longo prazo, a representação sobre a profissão docente e, portanto, a valorização desta.
O que deveria ser claro para todos os envolvidos no processo educativo é que estamos sempre em
processo de formação e que a atuação do aluno de licenciatura nas escolas é um espaço de formação inicial, mas também permanente. Durante esta etapa, tanto os professores das instituições
de ensino superior quanto dos espaços educativos em que a atividade ocorre deveriam refletir e
transformar a própria prática.
Ademais, é preciso compreender que a responsabilidade de formação docente (inicial ou
permanente) não é unicamente das instituições de ensino superior, mas também uma tarefa e um
desafio de todos os profissionais de qualquer espaço educativo, bem como um compromisso individual que parte do desejo e comprometimento de cada profissional da educação.

2. Realidade escolar no contexto da pesquisa
Nas escolas municipais do ensino fundamental, no município de Morrinhos, não é exigido
aos professores formação específica para atuação nas séries iniciais. Nas turmas acompanhadas
pelos alunos bolsistas temos professores formados em História, Letras, Geografia e Educação Física atuando como professor regente nas turmas do 1º a 5º ano do ensino fundamental. Essa realidade assustou nossos alunos do curso de Pedagogia.
Durante o Prodocência, eles identificaram que as professoras não trabalham o conteúdo de
Ciências periodicamente. Essa disciplina não possuía para as professoras a mesma importância
das demais. Na observação dos alunos ficou evidenciado que os professores privilegiam os conteúdos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática em detrimento dos demais.
Com a parceria entre as escolas, o Prodocência e o Pibid Interdisciplinar do IF Goiano Campus Morrinhos, as professoras se sentiram “obrigadas” a ministrar a disciplina de Ciências para
que os alunos bolsistas pudessem acompanhar tais aulas. Muitos professores informaram que não
ofertavam essa disciplina e que passaram a ministrá-la duas vezes por semana em decorrência dos
programas.
Após a observação das aulas, percebemos que os conteúdos não acompanhavam a matriz
curricular proposta pelo município de Morrinhos, e que apenas alguns pontos eram trabalhados.
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Com esta experiência, os alunos dos cursos de licenciatura têm percebido a importância da atuação docente na formação acadêmica, haja vista que esta possibilita ao profissional um contato
direto com a realidade dos alunos e do contexto escolar. Além disso, ela possibilita aos alunos a
interlocução entre o conhecimento teórico adquirido ao longo da graduação com a prática de sala
de aula do ensino fundamental.
Com esse subprojeto interdisciplinar, os alunos tiveram a oportunidade de presenciar
como são desenvolvidas as atividades escolares, especificamente nas aulas de Ciências, o tipo de
educação que lhe é oferecida, e refletir sobre a formação que estão buscando e onde irão atuar.
Durante o referido projeto, os bolsistas puderam desenvolver alguns projetos de intervenção, o
que possibilitou a esses alunos experimentar a realidade da escola e da sala de aula do ensino
fundamental.
O processo de aprendizagem requer cuidado e atenção por parte dos professores. O desenvolvimento do projeto vem colaborar para que os alunos possam compreender de maneira clara,
objetiva e divertida as atividades propostas. Considerando projetos como:
[...] possibilidades metodológicas para cumprir as finalidades do estágio em relação
aos alunos que estão em formação. O projeto, ao assumir essa condição pode gerar
produção de conhecimento sobre o real (neste caso, será um projeto de pesquisa).
Pode também responder às demandas da escola, ao levar conhecimento produzido,
e também se nutrir destas para elaboração de propostas, estabelecendo um diálogo entre escola e universidade e configurando-se assim um projeto de intervenção.
(PIMENTA; LIMA, 2014, p. 219-220).
Os projetos desenvolvidos pelos alunos foram embasados na realidade da escola e dos
alunos a partir de um diagnóstico realizado por eles. Assim, todos os projetos foram implementados considerando os conteúdos da matriz curricular e a necessidade dos alunos do ensino
fundamental.
Esses projetos tiveram como tema básico a Ciências, porém foram elaborados e aplicados
de forma interdisciplinar trabalhando os conteúdos de Ciências nas diferentes disciplinas (Matemática, História, Geografia, Língua Portuguesa).
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3. Ensino de Ciências: entre a teoria e a prática
Em meados do século XIX, já se discutia a importância do ensino de ciências naturais nas
escolas, levando em consideração que esse ensino deveria auxiliar na preparação profissional do
aluno, e mesmo aqueles que não seguissem futuramente essa área poderiam utilizar o conhecimento adquirido, no mercado de trabalho. Houve controvérsias entre educadores, quanto aos
alunos que não se identificavam com a área de ciências e não pretendiam segui-la, pois não poderiam ser obrigados a fazer algo que os desmotivava. No decorrer dos anos houve uma grande
mudança no ensino de ciências naturais. Como retratam Fagundes e Pinheiro (2014, p. 12):
Anterior a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, o ensino de
Ciências, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como das demais disciplinas, era pautado num processo restritivo, ou seja, visava apenas ao repasse de
conteúdo, evitando o questionamento, a reflexão e o debate acerca dos conteúdos
apresentados.
Como podemos observar, havia certa restrição quanto ao conteúdo, devido a diversos fatores da época, como a falta de formação dos professores. Muitos não eram formados em licenciatura ou magistério e a escola contratava devido à necessidade de alguém para educar.
Entretanto, mesmo com todas essas questões, chegou-se à conclusão de que todo aluno
deve ter um conhecimento considerável de Ciências, para algumas eventualidades do dia a dia.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências Naturais:
A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado. Neste contexto, o
papel das Ciências Naturais é o de colaborar para a compreensão do mundo e suas
transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante
do Universo. Os conceitos e procedimentos desta área contribuem para a ampliação
das explicações sobre os fenômenos da natureza, para o entendimento e o questionamento dos diferentes modos de nela intervir e, ainda, para a compreensão das mais
variadas formas de utilizar os recursos naturais. (BRASIL, 1997, p. 15).
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Nesse sentido é essencial o ensino de Ciências Naturais para as crianças desde a educação
infantil. Um dos desafios dos professores que ministram a disciplina de Ciências das séries iniciais
do ensino fundamental é colocar em prática a parte teórica dos conhecimentos de Química, Física
e Biologia estudados no ensino superior e propiciar a vivência destas teorias no espaço escolar, já
que a formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental não contempla conteúdos específicos destas disciplinas, e em virtude também das condições oferecidas pela escola no
que se refere a laboratórios escolares.
Nesse contexto, acreditamos que a alfabetização científica deve ser iniciada na educação
infantil. Assim como se ensina a ler e escrever, é também essencial ensinar a linguagem e os conteúdos próprios das Ciências, pois esta tem como objetivo a formação integral do cidadão. Consideramos o conceito de alfabetização científica “[...] como um conjunto de conhecimentos que
facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem” (CHASSOT, 2016,
p. 70). Assim Chassot (2016, p. 70) afirma a importância dessa alfabetização científica:
Amplio mais a importância ou as exigências de uma alfabetização científica. Assim
como exige-se que os alfabetizados em língua materna sejam cidadãs e cidadãos críticos, em oposição, por exemplo, àqueles que Bertolt Brecht classifica como analfabetos políticos, seria desejável que os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades
de transformá-lo, e transformá-lo para melhor.
O ensino de Ciências se tornou uma área pouco acessível à sociedade, apesar de fazer
parte do dia a dia de todos os cidadãos. Verificamos que os cientistas têm uma linguagem muito
própria e pouco compreendida pelas outras pessoas. Os professores precisam inspirar e estimular
os alunos a compreenderem as Ciências e transformarem o seu mundo, conforme afirmado por
Chassot (2016).
As aulas práticas contribuem significativamente para a solidificação do conteúdo estudado
nas aulas teóricas, bem como preparam o estudante para a construção do saber, do planejar, do
experimentar e do seu desenvolver. Neste sentido, é preciso criar condições concretas para que
transformações na prática pedagógica ocorram e alcancem a melhoria da qualidade de ensino.
Assim, incentivar as aulas experimentais é uma excelente estratégica pedagógica, pois auxilia o
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aluno a concretizar e aprimorar seus conhecimentos adquiridos na parte teórica e contribuirá
também para que futuros docentes atuem de forma contextual no ensino.
Para executar as atividades experimentais, o educador deve observar o fato de que o educando é um sujeito reflexivo, possuidor de capacidade de discernimento e envolvido com as
necessidades experimentais exigidas pela disciplina de Ciências.
O papel central do ensino, desta forma, é proporcionar aos educandos oportunidade de
transformações através do aumento das possibilidades de compreensão dos conteúdos teóricos
ou na interação entre os profissionais envolvidos no processo educacional. Destarte, é papel da
escola planejar práticas de colaboração coerentes, como aulas de campo, aulas laboratoriais e
provocar processos de tomada de consciência adequados à realidade, conforme ressaltam os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Nessa perspectiva, é relevante considerar que o processo educacional necessita apoiar-se
no interesse dos alunos e gerar novos interesses. O programa interdisciplinar, desta forma, se
destaca ao aproximar os alunos dos cursos de Pedagogia e da Química em uma abordagem interdisciplinar no cotidiano da escola de ensino fundamental.

4. O Projeto em Ação
O projeto foi implementado em uma escola municipal da cidade de Morrinhos, de maneira
interdisciplinar, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino básico e, assim, contribuir
para aumentar o índice da educação básica e melhorar o ensino de Ciências, a fim de que essa
ação interdisciplinar tenha impactos na qualidade de vida da população de Morrinhos e da região
por meio da educação.
Para o desenvolvimento do projeto realizamos uma parceria com o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) interdisciplinar e utilizamos os alunos bolsistas para
auxiliar no desenvolvimento do Prodocência em Morrinhos. A ideia foi identificar quais são as
maiores dificuldades dos alunos no campo das Ciências Naturais e ainda analisar o material didático utilizado por eles, a fim de elaborarmos estratégias didático-metodológicas que tornem seu
ensino nas séries iniciais do ensino fundamental significativo e dinâmico.
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Destarte, realizamos o questionário e as entrevistas sobre a disciplina de Ciências, que é
o nosso foco nesta pesquisa. Descobrimos que, segundo os professores, o maior problema no
processo de aprendizagem dos seus conteúdos pelos alunos está na falta de compreensão do que
leem e/ou dificuldades na realização dos cálculos. Observamos, nas respostas das professoras,
que os conteúdos de maior dificuldade pelos alunos são aqueles que exigem leitura e compreensão. Assim, os problemas encontrados no ensino de Ciências estão na base da alfabetização
linguística e matemática, de acordo com as professoras regentes.
É importante ressaltar que, quando perguntados sobre as estratégias didáticas, 90% dos
professores responderam que trabalham com aulas expositivas dialogadas. Ademais, eles não
utilizam atividades experimentais e/ou lúdicas no desenvolvimento das suas atividades, comprometendo processos de compreensão textual dos alunos.
Durante as entrevistas e a tabulação dos questionários, observamos que os professores que
atuam nas séries iniciais do ensino fundamental não possuem formação específica. Durante a conversa com eles e com as diretoras das escolas nos foi relatado que na cidade de Morrinhos é difícil
encontrar professores com formação específica e que os concursos públicos para provimento das
vagas de professores da educação básica do município de Morrinhos exigem apenas que sejam
licenciados, não importando qual seja a licenciatura.
Esse é um fato que prejudica a formação dos nossos alunos na rede pública municipal de
Morrinhos, pois, professores que não são da área e que às vezes não conhecem o conteúdo, têm
que trabalhar com matérias consideradas difíceis até para eles.
Além disso, encontramos algumas professoras com dificuldades para aceitar as discussões
e propostas para as aulas de Ciências. Os professores acreditam que a aula que estão ministrando
está muito boa, que a forma que trabalham os conteúdos é a mais adequada para aqueles alunos
e que eles apresentam dificuldades não pelo conteúdo em si, mas sim pela dificuldade em ler e
interpretar o que estão lendo. Desta forma, está sendo muito difícil levar esses professores aos
cursos de formação continuada, bem como para as reuniões de discussões na formação continuada dos alunos.
Durante esse período de desenvolvimento do Prodocência observamos a dificuldade que
os professores que estão na sala de aula têm em aceitar novas propostas ou até mesmo discutir
novas metodologias de ensino. Este se configura como um grande desafio do projeto Prodocência:
trabalhar em parceria com o professor da educação básica da rede pública municipal.
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O projeto desenvolveu-se de forma interdisciplinar, e utilizamos como estratégia para adentrar no ambiente dessas professoras resistentes a mudanças a construção de um Projeto de Intervenção que associa as aprendizagens do ensino de Química às relativas à formação do professor
do curso de Pedagogia, a partir da sistematização e articulação das aprendizagens ao longo do
desenvolvimento do projeto. De acordo com Hernández (2000, p. 179), quando falamos em
projetos:
[...] o fazemos pelo fato de imaginarmos que possam ser um meio de ajudar-nos a
repensar e refazer a escola. Entre outros motivos, porque, por meio deles, estamos reorganizando a gestão do espaço, do tempo, da relação entre os docentes e os alunos,
e, sobretudo, porque nos permite redefinir o discurso sobre o saber escolar (aquilo
que regula o que se vai ensinar e como devemos fazê-lo).
Um Projeto Interdisciplinar busca a integração entre as disciplinas numa tentativa de superar a excessiva fragmentação do conhecimento escolar, como também a distância existente entre
as culturas dos docentes e o que se ensina na escola, promovendo a consolidação da crítica e a
reflexão sobre as relações existentes entre o que é ensinado e o aprendido.
Um projeto de construção de conhecimento surge a partir de inquietações, curiosidades,
questionamentos, da necessidade de saber e compreender a realidade. Nele, estão contidos uma
intencionalidade e um fio condutor que propõem a definição de um tema a partir de uma problematização favorecendo a análise e a interpretação por meio de diálogos, registros e (re)formulação
de significados e saberes. Desta forma, ele produz sentidos ao que se estuda de forma construtiva,
desenvolvendo a capacidade de selecionar, organizar, priorizar, analisar, sintetizar dos docentes.
O objetivo é consolidar práticas interdisciplinares de Formação continuada dos profissionais em exercício na rede pública de ensino, debater e buscar formas reais de melhorar a qualidade do ensino público; criar espaços propiciadores da construção de saberes que impliquem
transformações significativas na prática pedagógica do ensino de Química nas séries iniciais do
ensino fundamental, bem como nas áreas de Artes, Ciências, Matemática, Língua Portuguesa,
Literatura, Geografia, História.
Além disso, ele se faz importante ao propiciar aos alunos dos cursos de Licenciatura em
Pedagogia e de Química atividades práticas, de modo que o/a professor/a possa fazer prospecções

46

de pressupostos educacionais, teóricos e metodológicos que servirão de fundamentos para a sua
prática docente e ao professor regente novas metodologias e possibilidades do ensino de Ciências
que podem tornar o ensino significativo e agradável ao aluno e ainda podemos trabalhar todos os
conteúdos disciplinares de forma interdisciplinar.

4.1 Metodologia para o ensino de Ciências Naturais nos anos de 1º ao 5º do ensino fundamental
O ensino de Ciências é uma formação integral do cidadão para que ele seja “[...] capaz de
usar os recursos intelectuais da Ciência para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do
Homem como ser humano” (CARMO, 1991, p. 146).
Para esse processo de ensino-aprendizagem das ciências é essencial que o professor da
educação básica trabalhe com diferentes metodologias, a fim de criar um ambiente favorável para
a aprendizagem.
Se a única forma de aprender ciências é fazendo-a, quer dizer que a sala de aula – tanto de alunos de ensino fundamental como dos institutos de formação docente – pode
e deve transformar-se em um âmbito ativo de geração de conhecimento, afastado da
mera repetição formulística e apoiado na experimentação e indagação constantes.
(GOLOMBEK, 2009, p. 7).
Nesse contexto, nossos alunos bolsistas trabalharam com as aulas em espaços não formais,
com experimentos e com a literatura como mecanismos para o ensino de Ciências. O conhecimento da maioria da sociedade brasileira é muito limitado quando o assunto é literatura e isso se
dá ao costume de pouca leitura, que ocorre por diversos motivos, dentre eles, questões sociais,
culturais, dentre outros.
Nesse contexto, percebemos que pode ser importante trazer a literatura nas séries iniciais,
até porque, ela vem acrescentar ao ensino fundamental I, abordando sobre a importância da natureza e sua preservação por meio da leitura e promovendo assim uma integração entre os dois
temas: “leitura e natureza”.
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Entendemos que o incentivo à leitura é fundamental, pois, por meio dela, a criança percorre
por caminhos construindo cada vez mais seu conhecimento de mundo, desenvolve a imaginação,
emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. “Bons livros poderão ser presentes e
grandes fontes de prazer e conhecimento. Descobrir estes sentimentos desde bebezinhos, poderá
ser uma excelente conquista para toda a vida” (SILVA, 1992, p. 57).
Dessa forma, Utilizamos livros literários, contos, e poemas para trabalhar o ensino de Ciências no cotidiano das crianças. O nosso trabalho foi realizado de forma interdisciplinar, buscamos
nas séries iniciais do ensino fundamental alfabetizar nossas crianças na língua materna e nas
ciências. O objetivo central é incentivar a leitura de livros literários infantis para uma abordagem
propriamente dita.
Portanto, por meio do ensino de Ciências da Natureza, o envolvimento de questões e hipóteses que as crianças tenham sobre as histórias literárias, e o engajamento da leitura, buscamos
trabalhar de forma interdisciplinar corroborando para que a criança venha a desenvolver gosto
pela leitura e oferecendo subsídios para explorar cada vez mais o campo da ciência, podendo
atuar como seres pensantes e transformadores da sua realidade.
Destarte, a ideia do projeto está atrelada a dois componentes fundamentais: a questão educativa e um trabalho em conjunto, portanto, buscou proporcionar aos alunos outras formas de conhecimento de ciências através da literatura. O intuito foi de conscientizá-las sobre a importância da natureza e a sua preservação para a nossa vida, bem como incentivá-las a se aproximarem da literatura.
Durante a pesquisa verificamos que muitos professores ainda não trabalham com a interdisciplinaridade, no entanto, avaliamos também que esta seria uma forma de integrar os saberes,
facilitando o aprendizado do aluno. O intuito do projeto foi promover o ensino de ciências por
meio da literatura infantil, trabalhando questões ambientais e ao mesmo tempo incentivando o
gosto pela literatura.
Uma obra literária, quando levada ao espaço escolar, não pode nem deve ser tachada de
“apoio paradidático” de língua portuguesa. Ela pode ser elevada a um status de complemento,
de ponto de partida, de problematização, e levada a diversas disciplinas, a de Ciências inclusive
(LINSINGEN, 2008).
As Ciências Naturais utilizada no ensino fundamental é a disciplina que mais trabalha as
questões ambientais, sendo importante para a construção de uma conscientização e responsabilização na formação de atitudes preservadoras.
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Atualmente a literatura ainda é de difícil acesso e cabe aos professores e instituições facilitar
esse contato entre a criança e ela, podendo ser utilizada para qualquer área de conhecimento e
para qualquer objetivo de ensino.
E propor essa interligação entre literatura e ciências é corroborar com as ideias do PCN de
Ciências Naturais, que afirma que precisamos oferecer “[...] informações e propõe investigações,
os alunos realizam comparações e estabelecem regularidades que permitem algumas classificações e generalizações” (BRASIL, 1997, p. 46). Podemos utilizar a literatura, bem como as atividades experimentais para oferecer essas informações.
A literatura pode ser um modo de incentivar os alunos a compreenderem o mundo que os
cerca. Uma boa leitura e interpretação pode resultar em um bom aprimoramento de conhecimento sobre natureza, animais, ambientes, etc. Assim, a “literatura para crianças e adolescentes levada
para o âmbito da escola será um dos grandes instrumentos para o processo de conscientização
ecológica ou ambiental” (COELHO; SANTANA, 1996, p. 75). Esse contato agradável poderá ser
uma ponte de novos conhecimentos tanto para com a literatura como para com o meio ambiente.
O conhecimento científico transcende os limites da escola, sendo inquestionável sua importância: “mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo”
(BRASIL, 1997, p. 21). Isso resulta em possibilidade de os educandos exercerem o pleno exercício
de sua cidadania. Ademais é na esfera escolar que a criança constrói conceitos apropriando-se dos
conhecimentos proporcionados pelo ensino de Ciências Naturais.
É extremamente importante que o ensino de Ciências esteja presente nas escolas desde as
séries iniciais, haja vista que:
Quando ensinamos ciências às crianças nas primeiras idades não estamos somente
formando futuros cidadãos, elas enquanto integrantes do corpo social atual, podem
ser hoje também responsáveis pelo cuidado do meio ambiente, podem agir hoje de
forma consciente e solidária em relação a temas vinculados ao bem-estar da sociedade da qual fazem parte. (FUMAGALLI, 1998, p. 18).
Todavia, “o ensino de ciências pode constituir num potente aliado para o desenvolvimento
da leitura e da escrita, uma vez que contribui para atribuir sentidos e significados às palavras e aos
discursos” (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 9).
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Deste modo:
Argumentamos a favor de que o ensino de Ciências nas séries iniciais se constitua
como um espaço rico de vivências. Esse espaço se dá pela intervenção intencionalmente planejada, com objetivos e metas definidas a partir da compreensão do mundo
da criança, de suas necessidades e possibilidades. (LIMA, MAUÉS, 2006, p. 171).
Partindo da premissa de que a ciência está presente em nosso cotidiano, é demasiadamente
importante que o educando compreenda os fenômenos naturais presentes no dia a dia, diminuindo a distância entre sua realidade e os conteúdos apresentados na escola.
Sendo assim, o professor, ao trabalhar diferentes metodologias no ensino de ciências, apresentando-as aos alunos de modo agradável e dinâmico, contribui para que estes atribuam significados aos conteúdos apresentados.
É papel do professor trazer elementos das teorias científicas e outros sistemas explicativos para sua classe sob a forma de perguntas, nomeações, indicações para observação e experimentação, leitura de textos e em seu próprio discurso explicativo. É nesse
processo intrinsecamente dinâmico de busca de informações e confronto de ideias
que o conhecimento científico se constrói. O sujeito que observa, experimenta ou lê
põe em ação seus conhecimentos anteriores, interpretando as informações a partir de
seus próprios referenciais. (BRASIL, 1997, p. 78).
É na amálgama entre prática e teoria que se propicia o aprendizado. Sendo assim, o trabalho experimental torna-se um significativo recurso didático e pode ser realizado com materiais
simples que permitam aos educandos situações de manuseio, facilitando o aprendizado e despertando seu interesse.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ao tratar sobre o trabalho com busca de informações em fontes variadas, ressaltam a importância de se trabalhar com observações, experimentação, entre outros, possibilitando aos educandos o confronto com hipóteses previamente
estabelecidas, podendo reelaborá-las construindo assim o conhecimento.
Os alunos bolsistas, ao desenvolverem experimentos selecionados nos projetos, observaram que os educandos revelaram-se entusiasmados e propensos a realizar as propostas de traba-
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lhos, exprimindo a interação destes com o objeto, possibilitando as atividades experimentais em
construção de conhecimentos e, para além disso, pôde ser verificado que essas atividades proporcionam momentos prazerosos a eles, encaminhando-os para o processo investigativo.
Concordamos com Giordan (1999) ao afirmar que:
A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma abordagem experimental, não tanto pelos temas do seu objeto de estudo, os fenômenos
naturais, mas fundamentalmente porque a organização desse conhecimento ocorre
preferencialmente nos entremeios da investigação. Tomar a experimentação como
parte de um processo pleno de investigação é uma necessidade, reconhecida entre
aqueles que pensam e fazem o Ensino de Ciências, pois a formação do pensamento
e das atitudes do sujeito deve se dar preferencialmente nos entremeios de atividades
investigativas. (GIORDAN, 1999, p. 2).
Durante o desenvolvimento dos projetos observou-se que as aulas experimentais podem
contribuir significativamente para o ensino-aprendizagem de ciências: a) despertando o interesse
dos educandos – ao passo que estes tiveram poucos ou quase nenhum momento de aula que
envolvessem experimentos; b) alargando práticas de trabalho em grupo – os educandos não estão envoltos nesse processo, pois essas práticas não são utilizadas pelas professoras por acharem
que a sala de aula é muito cheia e acarretam muita desordem tais metodologias; c) elaboração de
hipóteses na solução de problemas – os educandos são encorajados a expressar suas opiniões;
d) incentivo à criatividade – os educandos são estimulados a pensar sobre a aplicação do experimento; e) aprendizagem de conceitos científicos – os educandos percebem que acontecimentos
cotidianos fazem parte da ciência estudada na escola.
Sendo assim:
Dentre as condições para que ocorra a aprendizagem significativa, as atividades práticas e experimentais, voltada para o cotidiano do aluno, para as situações vivenciadas por ele, aparecem como uma estratégia capaz de motivar o educando a querer
aprender, a perceber a importância do aprendizado e se utilizado de forma adequada
se torna um material potencialmente significativo para a aprendizagem efetiva. (MERAZZI, OAIGEN, 2008, p. 70).
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As atividades experimentais proporcionam participação laboriosa no ensino- aprendizagem, uma vez que permitem aos educandos contato direto com fenômenos científicos, contribuindo para a construção do conhecimento.

Considerações finais
Para o desenvolvimento do Prodocência tivemos alguns obstáculos, como a resistência das
professoras, da diretora e da coordenação pedagógica. As professoras afirmaram que as aulas de
Ciências eram esporádicas e somente se tornaram uma atividade semanal quando o Projeto de
Pibid interdisciplinar Pedagogia e Química começou a atuar na área de Ciências.
Durante o desenvolvimento de alguns projetos que envolveram atividades experimentais,
foram encontradas algumas dificuldades pelo fato de a escola não possuir laboratório, as aulas
práticas que envolviam algum experimento foram desenvolvidas dentro de sala. Além disso, as
escolas municipais de Morrinhos não têm bibliotecas e laboratórios de informática.
Assim, o projeto atuou de forma indireta na formação continuada dos professores regentes e
de forma direta na formação dos nossos alunos da licenciatura de Pedagogia. O Projeto Prodocência no Instituto Federal Goiano constituiu-se como instrumento que permitiu aos alunos bolsistas
compreenderem seu processo formativo para além da mera reprodução de um modelo, mas, sobretudo, pôde garantir que eles tivessem a oportunidade de envolvimento com circunstâncias que
os instigaram a questionar e buscar possíveis soluções para as situações problema.
Outro elemento a ser considerado é o diálogo estabelecido entre os alunos envolvidos,
futuros professores, e os profissionais das instituições educativas. Interlocução esta que buscou
superar de forma salutar a concepção dicotômica entre teoria e prática, haja vista que as demandas levantadas no cotidiano escolar foram tomadas como ponto de partida e eixo norteador para
as ações desenvolvidas, constituindo-se como fator de observação e construção de possíveis intervenções no espaço da escola.
Por fim, destacamos a pesquisa como trajetória interessante percorrida pelo grupo de trabalho, uma vez que a formação por intermédio da investigação representou a possibilidade de
construção de conhecimentos por meio da problematização das situações vivenciadas e dos conteúdos sistematizados, o que resultou, segundo os próprios graduandos, no entendimento da
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escola como espaço profícuo de estímulo à criatividade, bem como na construção de processos
formativos pautados no princípio de ensino-pesquisa articulados à reflexão teórico-prática.
As práticas das professoras mudaram a partir das vivências deste projeto. Elas buscaram novas metodologias de ensino de Ciências e passaram a utilizar os espaços não formais, como o parque ecológico da cidade, para trabalhar os conteúdos curriculares da disciplina Ciências Naturais.

Referências Bibliográficas
BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. Disponível em: <www.planalto.gov.be/
CCVIL_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 20 nov. 2016.
______. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Apresentação
dos temas transversais, ética. Brasília, MEC/SEF, 1998.
______. Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais. Brasília, MEC/SEF, 1997.
CARMO, J. M. do. As ciências no ciclo preparatório: formação de professores para um ensino
integrador das perspectivas da ciência, do indivíduo e da sociedade. Ler Educação, n. 5, maio/
ago, 1991.
CHARTIER, R. O mundo como representação. Estudos avançados, v. 5, n. 11, p. 173-191, 1991.
COELHO, N. N.; SANTANA, J. S. L. A educação ambiental na literatura infantil como formadora
de consciência de mundo. In: TRAJBER, R.; MANZOCHI, L. H. (Coord.) Avaliando a educação
ambiental no Brasil: materiais impressos. 1. ed. São Paulo: Gaia, 1996 (59-76).
FAGUNDES, E. M. Considerações acerca do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Revista Práxis, v. 6, n. 12, 2014.

53

GOLOMBEK, D. A. Aprender e ensinar Ciências: do laboratório à sala de aula e vice-versa. 2009.
FUMAGALLI, L. O ensino de Ciências Naturais no nível fundamental de educação formal: argumentos a seu favor. In WEISSMANN, Hilda (Org.). Didática das Ciências Naturais: contribuições
e reflexões. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
GIORDAN, M. O papel da experimentação no ensino de ciências. In: II ENCONTRO NACIONAL
DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS. Atas... Valinhos, SP, 1999.
HERNÁNDEZ, F. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de trabalho. Tradução de Jussara
H. Rodrigues. Porto Alegre: Artmed, 2000.
LIMA, M. E.; MAUÉS E. Uma releitura do papel da professora das séries iniciais no desenvolvimento e aprendizagem de ciências das crianças. Ensaio - Pesquisa em Educação e Ciências, v. 8,
n. 2, p. 161-175, 2006.
VON LINSINGEN, L. Alguns motivos para trazer a literatura infantil para as aulas de ciências.
Ciência & Ensino, v. 2. Santa Catarina, 2008.
LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científica no contexto das séries iniciais. Ensaio
- Pesquisa em Educação e Ciências, v. 8, n. 2, p. 1-13, 2001.
MERAZZI, D. W.; OAIGEN, E. R. Atividades práticas em Ciências no cotidiano: Valorizando os
conhecimentos prévios na Educação de Jovens e Adultos. Experiências em ensino de Ciências,
v. 3, p. 65-74, 2008.
NÓVOA, A. A Imprensa de Educação e Ensino: concepção e organização do repertório português. In: CATANI, D.; BASTOS, M. H. C. Educação em Revista: a imprensa periódica e a história
da educação. São Paulo: Escrituras, 1997.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2008.

54

SANTOS, L. L. de C. P. Identidade docente em tempos de educação inclusiva. In: VEIGA, Ilma
Passos Alencastro; AMARAL, Ana Lúcia. Formação de professores. 2002. p. 155-174.
SILVA, A. A. Literatura para Bebês. Pátio. São Paulo, n. 25, p. 57-59, fev/abr, 2003.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Professor: tecnólogo do ensino ou agente social. In: VEIGA, I.
P. A.; AMARAL, A. L. Formação de professores: políticas e debates. Campinas: Papirus, 2002,
p. 65-93.

55

Capítulo 3
O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
POR MEIO DE DIFERENTES ABORDAGENS NO CONTEXTO
DO PRODOCÊNCIA E PIBID
Rosenilde Nogueira Paniago1
Fabiana Freitas Martos2

Introdução
O ensino de Ciências nos anos finais do ensino fundamental, apesar de tantas discussões
que apontam a necessidade de novas práticas de ensino, mais congruentes com os interesses dos
alunos e com as atuais mudanças velozes na sociedade, ciência, tecnologia, dentre outras, ainda
se encontra imerso em práticas amorfas, estéreis, que não suscitam a autonomia, questionamento
e investigação das crianças e jovens.
Situação que favorece a formação de pessoas com ausência de posicionamento crítico,
reflexivo e político, capacidade de produção e intervenção na sociedade em que se encontram
inseridas. Não obstante, as práticas usuais dos professores no ensino de Ciências não favorecem o
interesse e a participação dos alunos. Muitas das vezes, são centradas apenas na sequência didática dos livros, reprodução teórica ou experimental sem conexão com as questões da atualidade
e ausência de uma reflexão crítica acerca de questões éticas entre a ciência, a sociedade e o am1
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biente. Pelo que defendemos a importância e a necessidade de práticas de ensino que propiciem
a operacionalização de situações desafiantes, estimuladoras, que valorizem os saberes que os
alunos já possuem, e os incitem a se interessar em aprender a aprender.
Este estudo focaliza o ensino de Ciências em uma escola pública de Rio Verde-GO, tendo como objetivo trabalhar estratégias e recursos didáticos a partir de conteúdos considerados
de difícil compreensão por alunos na disciplina de Ciências do 6º ano do ensino fundamental.
As ações foram perspectivadas num trabalho colaborativo entre os participantes do Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência) e do Programa de Iniciação à Docência
(Pibid), tendo a formação na e para a pesquisa dos envolvidos (professora supervisora e licencianda bolsista do Pibid) como um dos caminhos de concretização das ações da presente
investigação.
Nóvoa (2013) tem insistido na necessidade de criação de espaços de colaboração, na escola
de educação básica, na IES e entre essas duas instituições. O autor propõe a docência como coletivo, tanto na perspectiva do conhecimento, como da ética, que são importantes serem construídos
no diálogo com os pares. Assim, além de contribuir para a melhoria das práticas de ensino de
Ciências, vislumbramos a formação da identidade dos participantes como professores pesquisadores. Para tanto, o projeto foi submetido ao Programa de Iniciação Científica no final de 2013 e
foi aprovado para execução em 2014.
O Prodocência e o Pibid, programas vinculados à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), foram instituídos no contexto de várias políticas de formação
inicial e continuada de professores, que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação3,
com vistas a melhorar o processo educativo das escolas de educação básica e a formação de
professores.
O Prodocência4 objetiva consolidar, inovar e melhorar o processo formativo dos cursos de
formação inicial de professores para a educação básica. É focalizado por meio do programa o uso
de novas estratégias formativas, tanto para os futuros professores que se encontram em formação,
como para os formadores de professores. É apontada também a importância da vinculação com
os outros programas existentes no contexto da Capes, como o Pibid.
3
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O Pibid faz parte do conjunto de políticas brasileiras que intencionalizam fomentar novas
práticas e valorizar a formação de professores para a educação básica. Foi instituído em 2007,
pela Portaria nº 38, de 12 de dezembro, entretanto, suas atividades iniciaram apenas em 2009,
focalizando as áreas de Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino médio, atendendo
cerca de 3.088 bolsistas em sua primeira versão.
No período de 2011 e 2014, houve significativa ampliação de bolsas, atingindo, em 2014,
94 mil bolsas distribuídas em 284 IES, oferecendo 313 projetos do Pibid e Pibid diversidade,
distribuídos em cinco mil escolas de educação básica da rede pública de ensino. Por meio do
Pibid, os formandos dos cursos de licenciatura são inseridos desde o início da formação no
cotidiano da rede pública de educação básica, para que, sob a orientação de professores das
instituições de ensino superior e professores da educação básica, possam vivenciar e participar
de experiências metodológicas, tecnológicas, práticas de ensino inovadoras e interdisciplinares
(PANIAGO, 2016b).
Nas práticas desenvolvidas no Pibid, como coordenadora de área do subprojeto de Biologia
no contexto do Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia Goiano (IF Goiano), deflagramos uma reflexão aos alunos bolsistas de iniciação à docência e à professora supervisora de
uma escola de educação básica, acerca das problemáticas que envolvem o ensino de Ciências
em tal escola.
Pudemos perceber a angústia e a complexidade em que se encontra o ensino-aprendizagem de Ciências nos anos finais do ensino fundamental, pois os alunos não demonstravam interesse pelas aulas e a professora supervisora estava desanimada ante a essa situação. Então, diante
das possibilidades de aquisição e confecção de materiais didático-pedagógicos oferecidas pelo
Prodocência, e, considerando as práticas já desenvolvidas no Pibid, nos sentimos desafiadas a
realizar a presente pesquisa.

1. Percurso metodológico
O presente estudo foi realizado por meio de investigação de abordagem qualitativa. Lubke
e André (2013, p. 44) apontam algumas das características deste tipo de pesquisa:
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a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e
o pesquisador como seu principal instrumento; b) os dados coletados são predominantemente descritivos; c) a preocupação com o processo é muito maior do que com
o produto; d) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de
atenção especial pelo pesquisador; e) a análise dos dados tende a seguir um processo
indutivo.
Por certo, a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte de coleta de dados,
no caso específico da presente investigação, isto ocorreu no contexto das práticas de ensino de
Ciências nos anos fundamentais de uma escola de educação básica. Para a coleta de dados, foram
utilizados como instrumentos o questionário, a entrevista e a observação.
A entrevista foi realizada com a professora supervisora do Pibid para identificar em quais
conteúdos os alunos manifestavam dificuldades de aprendizagem. Para a realização da entrevista
elaboramos em conjunto (professora Rosenilde e bolsista Fabiane) um roteiro com temáticas centrais, entretanto, outros assuntos surgiram no decorrer da coleta dos dados. Todo o processo foi
registrado em gravador e depois transcrito.
O questionário também elaborado em conjunto foi aplicado para identificar com os alunos
suas principais dificuldades em aprender os conteúdos de Ciências Naturais, bem como outros
intervenientes que possam influenciar o processo ensino-aprendizagem, tais como questões socioculturais, ambientais, afetivas e prática de ensino da professora.
A observação foi um ponto crucial neste estudo, tendo em vista que ocorreu durante todo
o processo, desde a observação das práticas de ensino da professora supervisora em sala de aula
até as práticas de intervenção desenvolvidas num processo de ação, reflexão e ação, em uma
perspectiva que caracteriza a pesquisa-ação.
Conforme Alarcão (2011, p. 52), a “pesquisa-ação é uma metodologia de intervenção
social cientificamente apoiada e desenrola-se segundo ciclos de planificação, ação, observação [...]”. Para o registro de todo o processo, foi utilizado o diário de campo, procurando
sempre registrar tudo imediatamente após a ação. Conforme Ludke e André (2013), quanto
mais próximo do momento da observação for feito o registro, maior será o poder de absorção
do pesquisador.
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2. O ensino-aprendizagem de Ciências: alguns pressupostos teóricos
Atualmente estamos imersos em um cenário que demanda novas exigências, conclamando os professores a resolverem situações de ordem cognitiva, psicológica, afetiva e moral. Conquanto, embora as mudanças na sociedade, na ciência e na tecnologia, ocorram velozmente, no
interior das instituições educativas, elas não se manifestam da mesma forma. Segundo Moraes
(1997, p. 16), embora quase todos percebam as transformações aceleradas no mundo, a educação
continua com resultados preocupantes e:
[...] a grande maioria dos professores continuam privilegiando a velha maneira como
foram ensinados, reforçando o velho ensino, afastando o aprendiz do processo de
construção do conhecimento conservando um modelo de sociedade que produz seres incompetentes, incapazes de criar, pensar, construir e reconstruir conhecimento.
Por certo, o processo ensino-aprendizagem nas instituições escolares de educação básica
ainda se encontra alicerçado em abordagens de ensino que não incitam o desenvolvimento de
produção, autonomia dos alunos e desperta o seu interesse em aprender. Muitas escolas são instituições passivas, cumpridoras de normas, de prescrições, inspiradas por uma pedagogia transmissiva, com sequência linear de conteúdos disciplinares, fragmentados e desconectados da realidade do aluno. A esse respeito, Tardif e Lessard (2012, p. 142) afirmam que o mundo dos jovens é
mais acelerado do que o da escola, considerando que, diante de tantas mudanças:
[...] o sistema escolar parece um verdadeiro dinossauro. Elaborado na época da sociedade industrial, ele segue o seu caminho como se nada houvesse e parece ter muita
dificuldade para integrar as mudanças em curso. Em resumo, ele parece uma estrutura
erguida uma vez por todas, como uma organização fossilizada.
Por sua vez Freire (2005, p. 57) teceu críticas renitentes à educação em que “nela o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito cuja a tarefa indeclinável é
encher os educandos dos conteúdos de sua narração”. Os conteúdos são desconectados da realidade, a sonoridade é o elemento-chave dessa educação, pois os educadores utilizam da narração
para expor os conteúdos numa relação vertical.
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Os professores são, pois, os únicos detentores do saber, e os educandos desempenham
papel de memorizadores, repetidores de conteúdo sem compreender o significado do que
estão aprendendo, enfim, são recipientes vazios a serem preenchidos pelas narrativas dos
professores.
Do ponto de vista do ensino de Ciências, esta situação também ocorre, uma vez que o
processo ensino-aprendizagem ainda se alicerça fundamentalmente nos livros didáticos, em que
o professor geralmente ensina somente temas sobre os quais tem domínio, tais como, aspectos
ligados à saúde, higiene e normas de segurança, abordando conceitos de forma descontextualizada, sem saber em quais critérios apoiar-se para uma escolha consciente e adequada de materiais
didáticos, revelando assim lacunas de sua formação.
Ademais, a ciência tem sido considerada algo distante da maioria das pessoas, restrita ao
meio acadêmico, aos cientistas, a quem cabe o poder e conhecimento para a construção do saber.
Neste sentido, o ensino de ciências na educação brasileira, apesar da defesa de muitos teóricos
para a inserção da educação científica, a fim de que os alunos possam tomar decisões, compreender e fazer intervenções no meio em que está inserido, conforme afirmam Krasilchik e Marandino
(2004), ainda permanece um ensino consubstanciado na transmissão de conteúdos, um ensino
livresco, fato que evidencia uma visão simplista da ciência e, por conseguinte, não permite a
formação de cidadãos críticos, com capacidade de tomar decisões, compreender a realidade em
que vivem e intervir nela.
Evidentemente, houve muitas mudanças, muitas delas centradas em abordagens teóricas,
tais como a tendência da escola nova5 a partir da década de 1930, a tendência progressista6 a
partir da década de 1970 e o paradigma holístico7 tendência mais atual, dentre outras. Segundo
os PCN (1998, p. 21) de Ciências Naturais (6º ao 9º ano):
5

6
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Na década de 1930, Anísio Teixeira, após ter cursado a pós-graduação com Jonh Dewey nos EUA, introduz a tendência da Escola Nova no Brasil. O movimento escolanovista, representado pelo manifesto dos pioneiros introduzido no
Brasil, suscitou um avanço na educação brasileira, na medida em que defendia a democratização, a acessibilidade
a todas as pessoas à educação e por colocar o aluno no centro da aprendizagem, como responsável pela construção
de seu conhecimento e não como receptor passivo como era visto antes pelo ensino tradicional.
Segundo Libâneo (1991), na linha progressista estão as tendências que analisam criticamente a realidade social, focalizando as intencionalidades sociopolíticas da educação.
Na holística, se configuram as teorias que comungam da ideia da realidade como uma totalidade de integração entre
o todo e as partes, embora compreendam diferentemente o movimento dessa integração.
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Propostas inovadoras têm trazido renovação de conteúdos e métodos, mas é preciso
reconhecer que pouco alcançam a maior parte das salas de aula onde, na realidade,
persistem velhas práticas. Mudar tal estado de coisas, portanto, não é algo que se
possa fazer unicamente a partir de novas teorias, ainda que exija sim uma nova compreensão do sentido mesmo da educação, do processo no qual se aprende.
Vários estudiosos têm realizado estudos com vistas a alertarem para a necessidade de mudanças no campo educacional, para o nascimento de um novo paradigma, denominado ecológico, holístico, conectivo, complexo e emergente, dentre os quais citamos Moraes (1997, 2004,
2008) e Morin (2002, 2005). Esse paradigma se traduz pela visão de totalidade e complexidade
em superação à reprodução e à fragmentação.
Morin (2005) defende a necessidade de mudanças no pensamento humano que não dissolvam o ser, a vida, mas, ao contrário, que os compreendam. Moraes (2008, p. 15-16) pontua
a importância de maior abertura de coração, da necessidade de “[...] aprender a viver/conviver
com as diferenças, compreender a diversidade e as adversidades, reconhecer a pluralidade e as
múltiplas realidades, ter abertura, respeito e tolerância em relação às formas de pensar, de ser e
de viver de cada um”.
Além da defesa de novas abordagens de ensino, novas tendências que suportem a prática
de ensino dos professores, há um discurso perene sobre a necessidade e a importância da pesquisa na formação e prática docente dos professores com vistas a (re)construírem novas práticas de
ensino, se desenvolverem profissionalmente, lutarem por justiça social e melhoria do processo
ensino-aprendizagem de ensino, tais como Alarcão (2011), Franco (2012), Kincheloe (1993), Zeichner e Diniz-Pereira (2005), e Paniago (2008, 2016).
Segundo afirmamos (2016, p.168) não se trata de transformar os professores da educação
básica em pesquisadores segundo o modelo da academia, ao contrário:
[...] é preciso abrir mão desse modelo de investigação e, de forma colaborativa com
os professores, buscar outros caminhos de inserção da pesquisa, como forma de melhoria no processo ensino e aprendizagem dos alunos, desenvolvimento profissional
dos professores, com melhores condições de trabalho e valorização.
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Então, nosso pressuposto, nesta investigação, é que a formação na e para a pesquisa, nos
cursos de licenciaturas, é imprescindível, para que o licenciando possa se preparar para problematizar a realidade escolar, prática de ensino, registrar e fazer elaborações próprias, consequentemente despertar o espírito de professor-pesquisador, para que ao término do curso, ao ingressar
como profissional no ambiente escolar, e se deparar com os desafios deste, possa desenvolver
práticas alternativas, criativas em sala de aula e no cotidiano escolar, suscitar no aluno atitudes
questionadoras, investigativas, participativas em questões pertinentes ao seu meio sociocultural,
econômico e decisões acerca da ciência e tecnologias.

3. O processo de investigação: ação e reflexão
Os resultados desta investigação foram delineados em dois eixos: 1) o ensino-aprendizagem
de Ciências numa escola de educação básica; 2) práticas de ensino desenvolvidas.

3.1 O ensino-aprendizagem de Ciências numa escola de educação básica
Neste eixo, apresentaremos o olhar da professora de educação básica e seus alunos de duas
turmas do 6º ano do ensino fundamental sobre o ensino de Ciências, destacando as principais
dificuldades apresentadas por eles no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem.

3.1.1 O olhar da professora acerca do ensino de Ciência
A professora será aqui identificada por PSP como forma de salvaguardar a sua identidade.
Possui formação inicial em Biologia e pós-graduação na área de educação, dez anos de prática no
magistério, atuando em todos os anos do ensino médio e nas turmas do 6º ano do ensino fundamental. Entrou no Pibid em 2011, e permaneceu até o final de 2014. Esta professora iniciou suas
atividades no programa na primeira turma do Pibid IF Goiano, por meio do edital nº 001/2011/
Capes/MEC.
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Ao narrar sobre o ensino-aprendizagem de Ciências, a professora aponta algumas dificuldades: “nos sextos anos [...] eu vejo que eles são menos interessados. Então parece que isto justifica
a maior dificuldade [...] com conteúdo relacionado à Terra e Universo” (PSP, 2014).
Conforme a professora anuncia, um dos grandes problemas é o interesse dos alunos pela
aprendizagem dos conteúdos. Há que se ter em conta que os alunos, ao ingressarem no 6º ano do
ensino fundamental, se deparam com um universo distinto do que já estavam acostumados, uma
vez que se deparam com as várias disciplinas específicas trabalhadas por diferentes professores e
com diversas metodologias não congruentes com as que vivenciaram nos anos iniciais do ensino
fundamental (1º ao 5º ano).
Ao citar a temática – Terra e Universo – como sendo uma das principais dificuldades de
aprendizagem, PSP justifica que isto é decorrente da abstração destes conteúdos: “o interesse
dos alunos cai quando entra nesse assunto ‘por ser algo abstrato’, ou seja, por não fazer parte
do mundo deles e eles não conseguirem imaginar tudo o que é relacionado a esse assunto”
(PSP, 2014).
De fato, quando o assunto não faz sentido, o aluno não se interessa em estudá-lo, pelo
que se torna imperioso que os professores, ao realizarem os seus planos de ensino e de aula, se
questionem: Qual a razão de ensinar este ou aquele conteúdo aos meus alunos? Como torná-lo
significativo? Em que sentido vai ajudar em sua vida? Que cidadão se deseja formar? Que sociedade se pretende ajudar a construir?
A aprendizagem do conteúdo ganha significado quando é associada com a vida do aluno,
conforme afirma Saviani (2011) e como já dissemos em trabalho anterior (PANIAGO; ROCHA,
2014; PANIAGO; OLIVEIRA, 2014); ou quando se parte de situações problemas vivenciados pelos alunos para o processo ensino-aprendizagem em sala de aula, conforme nos diz Freire (2005).
Ademais, é importante que desde os anos iniciais as crianças sejam preparadas para investigar e (re)construir, ou seja, tenham a oportunidade de uma formação perspectivada na alfabetização científica. Pozo e Crespo, ao falarem sobre a necessidade da formação científica na educação
básica, apontam (1998, p. 68) que:
O objetivo fundamental da formação científica na Educação Básica será fazer com
que os alunos sejam capazes de enfrentar situações cotidianas, analisando-as e interpretando-as através dos modelos conceituais também dos procedimentos próprios da
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ciência. Não é por acaso que esse vínculo entre o conhecimento científico dos alunos
e o mundo cotidiano que os cerca se torna explícito na resolução de problemas.
Na continuidade de sua narrativa, a professora PSP sinaliza as ações que mobiliza para
superar as dificuldades de aprendizagem dos alunos: “utilizo explicações [...]. O livro adotado
nesse ano, que eles costumam trabalhar, é muito ruim. Quando trabalhava com o livro de outra
coleção, era bem melhor, pois era mais detalhado; e agora com esse, você percebe que o desinteresse é muito mesmo” (PSP, 2014).
E a professora PSP prossegue narrando sobre as formas de abordagens dos conteúdos que os
alunos mais gostam: “eu não sei, eu creio que por serem crianças, elas gostam mais de atividades
que chamam mais atenção [...] parece que quando você esta falando e envolvendo a natureza, os
animais e plantas, parece que chama mais atenção deles” (PSP, 2014).
Como se observa, a professora realça que os alunos têm mais facilidade para aprender
quando os temas são vinculados com questões que lhes são significativas, como a natureza, as
plantas, os animais, dentre outros.
Para entender melhor como se davam as aulas de Ciências da professora PSP, e buscar
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, a bolsista do Pibid, participante
deste processo de investigação como pesquisadora, esteve imersa na sala de aula de PSP por um
período de seis meses. As informações detalhadamente registradas em seu diário de campo eram
socializadas em nossas reuniões de estudo, e aos poucos fomos constatando que um dos motivos
da indisciplina dos alunos era a falta de motivação pelos conteúdos trabalhados e métodos de ensino da professora. A ausência de interesse provocava indisciplina, por conseguinte, a professora
PSP lançava mão de atitude rígida. Segundo Fabiane:
De modo linear e disciplinado, a professora PSP seguia sempre a mesma rotina: trabalhava o conteúdo do livro didático e indicava as atividades para serem resolvidas
pelos estudantes e, em seguida corrige-as no quadro uma a uma, perguntando se há
alguma dúvida relacionada ao assunto. Após os estudantes realizarem as tarefas ela
corrigia de forma oral reforçando o conteúdo. Para a aplicação de provas ela realizava uma revisão do que poderia estar na prova dela e elaborava a prova conforme o
conteúdo aplicado durante o bimestre. (FABIANE, 2014).
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Assim, Fabiane (2014) constatou que os alunos não eram instigados a participar das aulas. Para além disso, ela identificou ausência de estratégias diferenciadas no ensino de Ciências,
como forma de incitar os alunos a participarem mais das aulas, bem como sua compreensão do
conteúdo. Temos que ter em conta que a rotina da professora PSP, como a de muitas professoras
brasileiras, era intensa, com carga horária alta, turmas superlotadas e com uma variedade imensa
de diversidade e relações heterogêneas, o que talvez fragilizasse o processo de elaboração e aplicação de práticas de ensino diferenciadas.
Para além da ausência de estratégias diferenciadas para o trabalho com o ensino de Ciências no 6º ano, percebemos que a professora supervisora do Pibid enfatizava que os alunos não
aprendiam por não se interessarem pelas aulas. Isto motivou a realização de um diagnóstico por
meio de questionário aos alunos com vistas a entender quem eram e quais as suas dificuldades na
aprendizagem de Ciências. Foi necessário, portanto, a priori, conhecer os alunos, na perspectiva
apontada por Arroyo (2004, p. 61):
Para chegarmos a ter outra sensibilidade pedagógica para com os conteúdos da docência, ou para novas didáticas ou para com os tempos de formação e socialização, teremos de começar por termos sensibilidade humana para com os educando/as
como sujeitos sociais e culturais, éticos e cognitivos. Plenos. Rever nosso olhar sobre
os alunos sempre nos surpreende.

3.1.2 O olhar dos alunos diante da aprendizagem de Ciência
O questionário foi aplicado aos alunos de duas turmas dos sextos anos, num total de 58
alunos, com vistas a identificar quem são eles, quais as principais dificuldades que enfrentam na
vida que de certa forma podem influenciar em sua aprendizagem. Há que termos em conta que
é fundamental conhecer quem são os alunos, como vivem e o que gostam, em vez de somente
condená-los por falta de interesse pelas aulas. De acordo com Arroyo (2004, p. 62):
Reeducar nosso olhar, nossa sensibilidade para com os educando/as pode ser de
extrema relevância na formação de um docente-educador. Pode mudar práticas e
concepções, posturas e até plano de aula, de maneira tão radical que sejamos insti-
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gado/as a aprender mais, a ler mais, a estudar como coletivos novas teorias, novas
metodologias ou novas didáticas.
Para Arroyo (2004), ao olhar os alunos, os professores também se veem como educadores,
observam e descobrem segredos da docência e de novas práticas de ensino. A partir desse pressuposto, partimos para conhecer quem são os alunos do 6º ano do ensino fundamental.
Os resultados sinalizaram que 95% dos estudantes entrevistados são de classe socialmente
com baixo poder econômico, para o que concorrem os seguintes intervenientes: moram em casa
alugada; utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS), pois não possuem plano de saúde particular;
a renda mensal gira em torno de um salário e meio, e em 78% dos casos apenas o pai ou a mãe
contribui para a renda familiar.
No contraturno das aulas regulares, 27% destes alunos ajudam os pais em casa, 17% frequentam projetos sociais como o Mais Educação8 e o Programa de Educação Tutorial (Pet)9 e 33%
ficam nas redes sociais. Por certo, os adolescentes estão muito ligados às redes sociais (Facebook,
WhatsApp, e outros sites de relacionamentos).
Do ponto de vista da aprendizagem de Ciências, 57% relataram que gostam e 43% relataram que não. Fato preocupante, pois sendo uma temática tão importante para o desenvolvimento de atitudes críticas, questionadoras, para a (re)construção de conhecimentos, não gostar
da disciplina é elemento fulcral para um distanciamento, indisciplina e desinteresse nas aulas.
No aspecto das metodologias utilizadas pela professora, 17% acham ótimas, 47% acham boas,
23%, regulares, e 13% acham ruim. Os alunos sinalizaram em sua totalidade que gostariam
de sair mais de sala de aula, de aulas com atividades práticas para que entendessem melhor os
conteúdos.
Os dados analisados com a professora da educação básica e os alunos do 6º ano do ensino
fundamental revelaram a importância de o ensino de Ciências se ancorar em práticas mais alternativas, com o uso de estratégias didáticas, tais como jogos didáticos, as tecnologias da informação,
filmes, dramatização, bem como da necessidade de estabelecer relação entre o que se aprende na
escola e o que se vive na vida. Segundo Delizoicov et al. (2007, p. 37):
8

9

Este programa objetiva melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental. Ver
mais em: <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao>.
Ver mais em: <http://portal.mec.gov.br/pet>.
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O universo das contribuições paradidáticas, como livros, revistas, jornais, vídeo cassetes, CD- ROMs, TVs educativas e de divulgação científica, red web precisa estar
presente e de modo mais sistemático na educação escolar. Mais do que necessário, é
importante seu uso crítico e consciente pelo docente de Ciências Naturais, de todos
os níveis de escolaridade, particularmente no segmento de quinta à oitava.

4. Práticas de ensino desenvolvidas
Após a identificação da situação problema, organizamos um planejamento abordando as
temáticas - Terra e Universo - com vistas a amenizar alguns dos problemas identificados pela professora, especialmente no que se refere ao interesse. Para tanto, nos amparamos nos conteúdos
propostos no plano de ensino da professora e os pressupostos indicados nos PCN (1998, p. 62)
quanto a esse eixo temático:
Os estudos neste eixo temático ampliam a orientação espaço temporal do aluno, a
conscientização dos ritmos de vida, e propõem a elaboração de uma concepção do
Universo, com especial enfoque no Sistema Terra-Sol-Lua. Os alunos podem desenvolver um inventário de astros e fenômenos observados no Universo e construir as
referências para sua orientação, assim como o ser humano foi fazendo em suas andanças pela superfície terrestre.
No entendimento de que os objetivos do ensino são o mote principal que mobiliza os demais elementos da ação didática, investigou quais as possibilidades de materiais didático-pedagógicos que poderíamos lançar mão para o trabalho com o processo de ensino-aprendizagem com
os alunos do 6º do ensino fundamental.
Por certo, há uma diversidade de estratégias e recursos didático-pedagógicos que podem
ser trabalhados em sala de aula e/ou numa situação didático-pedagógica. Assim, procuramos
inicialmente identificar os recursos de que a escola disponibilizava, e, que por vezes, não foram
utilizados pela professora PSP, tais como o laboratório de informática, aparelho de TV, globo
terrestre e o Data Show.
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As práticas de ensino foram desenvolvidas pela segunda pesquisadora, a Fabiane, sob a
nossa orientação e da professora supervisora, tendo em vista que uma das finalidades era a sua
formação enquanto professora e pesquisadora. Inicialmente, o seu principal desafio foi conseguir
a atenção e ordem de exposição das falas por parte dos alunos. Todos se sentiram eufóricos e falavam ao mesmo tempo, causando imensa frustração à Fabiane, que saiu da sala no primeiro dia
de aula sem conseguir trabalhar o conteúdo previsto. Entretanto, ela não desistiu e nos presenteou
com uma narrativa interessante:
Não consegui trabalhar a primeira aula, pois quando começava a falar era interrompida pelos alunos por conversas paralelas ou por eles fazendo cada vez mais perguntas
de assuntos que seriam abordados mais à frente. Tentava sempre que possível responder mas não conseguia ser enfática. Procurei uma estratégia; então no início das
aulas foi distribuído a cada aluno uma placa com um desenho de uma mão dando
LIKE ou como muitos conhecem o famoso CURTIR das redes sociais, e foi explicado
a eles que cada vez que quisessem se manifestar dando opinião ou fazendo perguntas
levantariam a placa e então lhe seria permitido falar. (FABIANE, 2014).
Assim, Fabiane buscou uma estratégia pertinente ao mundo vivido nas redes sociais pelos
adolescentes e, por conseguinte, conseguiu aplicar estratégias didáticas alternativas em sala de
aula. A prática de ensino de Fabiane iniciou com a utilização do Data Show para apresentar aos
alunos os conteúdos vinculados à temática – Terra e Universo – e a forma como seriam trabalhados. “Procurei utilizar slides coloridos com textos pequenos para não ficar tão carregados, com
figuras, e com vídeos autoexplicativos” (FABIANE, 2014).
Então, procuramos valorizar as tecnologias que a escola já possuía, pois há que se ter em
conta que a tecnologia avança velozmente e está presente na vida de muitos alunos, podendo
então se tornar ferramenta facilitadora e lúdica (MORAN, 2009).
Na sequência das atividades, trabalhamos no laboratório de informática da escola alguns
conteúdos vinculados ao Sistema Solar e seus componentes, tais como os planetas, estrelas e cometas mais conhecidos. Foram apresentados imagens10 e vídeos11 sobre os diferentes astros que
10
11

Disponível em: <https://www.nasa.gov/index.html>.
Podem ser encontrados vários em <https://www.youtube.com>.
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compõem o nosso Sistema solar. Assim, os alunos foram levados a viajar pelo universo, conhecendo os seus diversos componentes.
Outra estratégia didática utilizada foi o trabalho com filmes. Para ilustrar, foi trabalhado um
vídeo sobre o Big Bang e a formação dos planetas para que os alunos tivessem a oportunidade de
vivenciar outras estratégias para o trabalho com esta temática. Também foi utilizado o software
Stellarium12, em que procuramos ensejar os alunos a visualizarem os conteúdos estudados, pois
ele é um software versátil que possibilita a movimentação dos corpos celestes.
Sempre após o início e final do trabalho com os conteúdos com as diferentes estratégias
didáticas, era dada a oportunidade aos alunos para questionarem, apresentarem sua opinião sobre
o assunto, conforme narra Fabiane:
Sempre perguntava o que eles conheciam do assunto e depois o que aprenderam.
Nos últimos minutos das aulas sempre foi realizada recapitulação sobre o que
foi abordado, de forma que os alunos participavam ativamente, obedecendo a
sua vez de se posicionar com o levantamento das plaquinhas. Quando vários a
erguiam, escolhiam-se um para a resposta, e, se acaso houvesse tempo, todos poderiam em ordem manifestarem a sua opinião. Nesse sentido, os próprios alunos
analisam as respostas dos colegas de modo que a maioria sempre participava da
aula. (FABIANE, 2014).
Então, os alunos se interessam quando são desafiados a pensar, a questionarem, eles se envolvem, participam das discussões. Ademais, é fundamental se valorizarem os seus saberes e as
intervenções realizadas no processo didático da aula.
Como forma de incentivar os alunos a (re)construírem conhecimentos, a desenvolverem o
seu potencial criativo, e aprofundar os conceitos trabalhados, os instigamos à construção coletiva
de um protótipo de Sistema Solar. Para tanto, a turma foi dividida em grupos de quatro alunos.
Para os grupos foram entregues placas de isopor, bolinhas de isopor, tinta guache, cartões identificando as cores dos planetas. Entretanto, não exigimos que os alunos pintassem os planetas
como realmente são, pois priorizamos a sua criatividade no processo. Após as bolinhas terem
sido pintadas, foram organizadas pelos alunos nas placas de isopor pintadas de cor preta, com
12

Ver mais em: <http://www.stellarium.org/pt/>.
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a demarcação das órbitas dos planetas e representação do sol. Em seguida, eles apresentaram a
produção realizada, expondo os pontos de vista acerca do tema.
Para complementar os recursos didáticos de que a escola já dispunha, construímos com
apoio do Prodocência e aplicamos em sala de aula no trabalho com o eixo – Terra e Universo,
jogos didáticos, por meio dos quais pudemos aprofundar algumas temáticas vinculadas à astronomia, tais como: corpos celestes, geocentrismo e heliocentrismo, o sol, as fases da lua, as estações
do ano, dentre outras. Dentre os quais destacamos:
• Jogo da memória - objetivou aprofundar os conhecimentos sobre a classificação dos astros e seus movimentos. Elaborado com papel cartão.
• Quebra-cabeça solar13 - representando o Sistema Solar, este jogo objetivou verificar a
posição e aparência de cada planeta.
• Dominó - teve por finalidade entender o que são satélites, as fases da lua e os tipos de
eclipses.
• Tabuleiro com cartas - teve como objetivo estudar as constelações, geocentrismo e heliocentrismo.
• Navegando no Sistema Solar - teve como finalidade conhecer o sistema solar por meio
de jogo de tabuleiro - material feito pelas pesquisadoras.
Em face de este último jogo – Navegando no sistema solar – demandar maior complexidade
para a sua construção, faremos um detalhamento da forma como foi construído.
Navegando no Sistema Solar - Este jogo simula uma viagem interplanetas, em que os alunos
percorrem uma trilha (caminho), deslocando da Terra até Netuno. Para tanto, são guiados por
perguntas elaboradas a partir dos conhecimentos trabalhados que envolvem o eixo – Terra e Universo, focando especialmente o sistema solar. Por exemplo: Quantos são os planetas do sistema
solar? Quais são os planetas chamados de gasosos? Qual o nome do nosso satélite natural?
Como construir14 o jogo? - O jogo é feito em um tabuleiro de base de madeira, com medidas
de 65 cm x 45 cm, e espessura de 4 mm. O tabuleiro é forrado com papel cartão preto e serve de
13
14

Retirado do site: <http://marcusgusman.blogspot.com.br/>.
A quantidade de jogos varia de acordo com o tamanho da turma. Os materiais utilizados são de baixo custo: papel
cartão de várias cores, placas de madeirite, bolas de isopor de tamanhos variados, tintas guache de várias cores, papel sulfite, cola, tesoura.
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base para a fixação dos planetas. Os planetas e a lua podem ser feitos em isopor e a trilha onde os
peões se deslocarão, de papel cartão. Em cada uma das casas que fazem parte do percurso, são
colados pequenos planetas. Para o avanço ou recuo na viagem, são utilizadas cartas de baralho,
produzidas em papel cartão com tamanho de 3 cm x 5 cm, com fundo preto. Nas partes da frente
das cartas são colocadas as diversas perguntas, que podem ser digitadas e coladas; no verso das
cartas são colocadas fotos dos planetas com seus respectivos nomes.
Regras do jogo - Para o início do jogo, define-se de forma aleatória quem inicia e joga-se
um dado que indicará o número de casas que o jogador avançará. Então, o jogador observará na
casa que cair o peão qual o planeta que corresponde. Em seguida, uma carta sobre este planeta é
retirada do monte e lida pelo jogador que estiver à sua direita. Na carta constarão também valores
vinculados à pergunta, por exemplo: se acertar, avance mais duas casas, se errar, retorne uma, e
assim por diante. Quem chegar primeiro a Netuno será o grande vencedor.
Tempo estimado de uma partida: 20 a 30 minutos.
5. Notas finais
Nesta investigação procuramos buscar alternativas para o processo ensino-aprendizagem de
Ciências em uma escola de educação básica de Rio Verde-GO, por meio de um trabalho colaborativo no contexto dos programas Prodocência e Pibid. Nossas ações configuram-se num processo
de pesquisa-ação, com vistas ao trabalho na, pela e com a pesquisa na formação inicial de professores. Focalizamos o processo ensino-aprendizagem de Ciências, conquanto, não descuidamos
da formação na e para a pesquisa dos participantes. Em todo o processo, deflagramos a reflexão
sobre as ações desenvolvidas, procurando aprimorá-las.
Após a identificação das dificuldades de aprendizagem pertinentes ao eixo temático – Terra
e Universo – trabalhamos algumas abordagens de ensino com a utilização de várias estratégias e
recursos didáticos (Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, vídeos, imagens, software
Stellarium, jogos) utilizando de recursos que a escola possuía (Data Show, laboratório de informática) e construímos outros com recursos do Prodocência (jogos didáticos).
Evidentemente tivemos desafios, principalmente no que se refere ao controle da turma,
por estarem eufóricos, e causando inclusive transtornos para o desenvolvimento das atividades.
Entretanto, após conhecer o perfil dos alunos, mostrar a importância dos conteúdos trabalhados e
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introduzir estratégias e recursos didáticos diferenciados, constatamos que eles, que eram desinteressados, passaram a se interessar e se envolverem nas atividades propostas.
Além da participação nas atividades, nos sentimos gratificadas, uma vez que a professora
PSP sinalizou que a turma teve bom resultado na prova do Programa de Intensificação da Aprendizagem (PIA), no que tange aos conteúdos do eixo temático – Terra e Universo.
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Capítulo 4
JOGOS DIDÁTICOS E O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM:
CAMINHO TRANQUILO A SEGUIR
Sandra Mara Santos Lemos de Oliveira1
Samylla Tassia Ferreira de Freitas2
Daiane Moreira Dourado Caixêta3
Áurea Andressa Ferreira de Lima Almeida4

1. Breve histórico: educação profissional e educação de jovens e adultos
A história da educação profissional da rede federal inicia-se no Estado do Rio de Janeiro,
quando o então presidente do Estado, Nilo Peçanha, através do Decreto nº 787, de 11 de setembro de 1906, propõe a criação de quatro escolas profissionalizantes. As unidades de Campos,
Petrópolis e Niterói ficaram responsáveis pelo ensino de ofícios e a unidade de Paraíba do Sul
pelo ensino agrícola (BRASIL, 2010).
Em 1909 Nilo Peçanha assume a presidência do Brasil e no dia 23 de setembro é assinado
o Decreto nº 7566 (BRASIL, 1909), criando dezenove escolas de aprendizes de artífices. A formação dos trabalhadores fora o objetivo destas escolas. A partir do curso primário havia como
1
2
3
4
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alternativas dar continuidade ao curso rural, ao curso profissional e ao ginásio, que incluía o
normal, o técnico comercial e o técnico agrícola (KUENZER, 2007). A formação para o trabalho
era oferecida ao trabalhador enquanto para as elites o percurso natural do propedêutico ao ensino superior.
Em 1978, com a Lei nº 6.545 (BRASIL, 1978), três escolas técnicas federais do Paraná, de
Minas Gerais e do Rio de Janeiro foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), que, além das atribuições inerentes, passaram a formar engenheiros de operação e
tecnólogos. Em 1994 a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro (BRASIL, 1994), dispõe sobre a instituição
do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais em Cefet.
Na seção V da Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) fica estabelecido que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) se destina àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de continuidade dos estudos da educação básica na idade própria. Assegura, também,
a gratuidade, o estímulo de acesso e permanência do trabalhador na escola, além do mantimento
dos cursos e exames supletivos, aferindo e reconhecendo os conhecimentos e habilidades adquiridos por meios informais (BRASIL,1996).
Esta legislação objetiva oferecer uma educação que vai além de suprir a necessidade da formação profissionalizante, mas dar condições para que o trabalhador encontre oportunidades de
melhorar a sua formação e promover a sua requalificação. Apesar de a LDB de 1996 conter avanços consideráveis, ainda esbarra em entraves políticos e econômicos, o que, consequentemente,
impõe dificuldades no que se refere à educação de jovens e adultos.
O capítulo III da LDB (BRASIL, 1996) destina-se à educação profissional, garantindo, em seu
artigo 39, a possibilidade de acesso à educação profissional pelo aluno ou egresso da educação
básica e ensino superior, bem como por qualquer trabalhador. Fica estabelecido também, no artigo 40, o desenvolvimento da educação profissional em articulação com o ensino regular ou por
diferentes estratégias de educação continuada.
A educação profissional pode, de acordo com o artigo 41, ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão dos estudos, e os diplomas registrados
possuem validade nacional. O artigo 42 estabelece que, além dos cursos profissionais, as escolas
técnicas e profissionais podem oferecer cursos abertos à comunidade.
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2. Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Proeja
A partir do ano de 2004, com a instituição do Departamento de Políticas de Educação de
Jovens e Adultos, na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(Secad), originou-se o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Desde então, os jovens e adultos encontram a oportunidade de completarem seus estudos, por muitas vezes interrompidos por
problemas diversos.
O Proeja foi criado com a pretensão de contribuir para a superação do quadro da educação
brasileira mostrado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2003), em que 68
milhões de jovens e adultos trabalhadores, com 15 anos ou mais, não haviam concluído o ensino
fundamental e apenas 6 milhões (8,8%) estavam matriculados em programas de EJA.
Visando à urgência da ampliação das vagas no sistema público de ensino aos jovens e adultos, o governo federal instituiu, em 2005, o primeiro Decreto do Proeja nº 5.478, de 24 de junho
de 2005 (BRASIL, 2005), substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 (BRASIL,
2006), que introduz novas diretrizes, ampliando a abrangência do primeiro com a inclusão da
oferta de cursos Proeja para o público do ensino fundamental da EJA.
O documento-base do Proeja (BRASIL, 2006) indica princípios fundamentais, como o compromisso de entidades públicas dos sistemas educacionais com a inclusão da população em suas
ofertas educacionais; a inserção orgânica da modalidade EJA integrada à educação profissional
nos sistemas educacionais públicos; a ampliação do direito à educação básica pela universalização do ensino médio; o trabalho como princípio educativo a partir da vinculação da escola média
com perspectiva do trabalho; a pesquisa como fundamento da formação do sujeito; e a consideração das condições geracionais, de gênero, de relações étnico-raciais como fundantes da formação
humana e dos modos como se produzem as identidades sociais.
O Proeja abrange três campos da educação brasileira, historicamente distantes: o ensino
médio, a formação profissional técnica e a EJA. Trata-se de um desafio fazer com que as ofertas
resultantes do Programa contribuam para qualidade da educação, do trabalho, da participação
social, política, cultural, uma vez que estamos diante de um cenário econômico exigente que
necessita de indivíduos extremamente preparados para o mundo do trabalho.
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O Proeja tem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à educação básica buscando a superação da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o
trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante. Isto impõe a construção de respostas para
diversos desafios, tais como, o da formação do profissional, da organização curricular integrada,
da utilização de metodologias e mecanismos de assistência que favoreçam a permanência e a
aprendizagem do estudante, e da falta de infraestrutura para oferta dos cursos.
O Proeja é destinado à formação inicial e continuada de trabalhadores pela oferta da educação profissional técnica de nível médio, integrada à educação básica na modalidade (EJA). Com
o objetivo de oferecer uma educação que integre a última etapa da educação básica à formação
profissional, esta modalidade de ensino se destina aos jovens e adultos que já completaram o
ensino fundamental, porém, ainda não possuem o ensino médio, nem uma profissão técnica de
nível médio. De acordo com Kuenzer (2007), com as mudanças ocorridas no mundo do trabalho
a partir da globalização da economia e reestruturação produtiva, as novas palavras de ordem são
qualidade e competitividade.
A educação profissionalizante proposta pelo Proeja surge como um mecanismo de inserção
e reinserção no mercado de trabalho e se preocupa com as competências dos indivíduos para
possibilitar-lhes melhores condições de empregabilidade, pois este é um programa que faz parte
das políticas educacionais e seu objetivo maior é oferecer aos estudantes os saberes e os conhecimentos científicos e tecnológicos que complementam uma formação cidadã.

3. O ensino ao Proeja
De acordo com Kuenzer (2007) quase dois terços da força de trabalho não possui mais de
quatro anos de escolaridade e é preciso construir alternativas que permitam articular o saber que
adquiriram na prática e o conhecimento científico exigido pelo mercado de trabalho, para isso são
necessárias metodologias que considerem as características do trabalhador adulto.
O desafio das mudanças históricas substanciais na virada do século, e em especial do paradigma da ciência, leva ao repensar do sistema educacional como um todo e, nesse contexto, a
prática pedagógica que vem sendo desenvolvida nos meios acadêmicos. Na realidade, acredita-
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-se que a caracterização da prática pedagógica está fortemente alicerçada nos paradigmas que a
própria sociedade vai construindo ao longo da história (BEHRENS, 1999, p. 385).
A EJA é um campo de práticas e reflexão que inevitavelmente transborda os limites da escolarização em sentido estrito. Primeiramente, porque abarca processos formativos diversos, onde podem ser incluídas iniciativas visando à qualificação profissional, ao desenvolvimento comunitário,
à formação política e inúmeras questões culturais pautadas em outros espaços que não o escolar.
O ensino no Proeja carece ainda de mais atenção, pois é necessário respeitar os saberes dos
alunos, para isso é preciso diálogo e olhar atento às práticas pedagógicas. Não é possível respeito
ao educando sem considerar a sua dignidade, a sua identidade e a importância que é dada ao
conhecimento. Não se pode, de acordo com Freire (2004), impor um único conhecimento como
verdadeiro. Considerar a realidade do aluno, além de valorizar os saberes que este traz, pode
minimizar a evasão.
As práticas pedagógicas podem ocorrer em ambientes diversos, desde que se considere a
diversidade presente em turmas do Proeja, o que dá espaço para que novas práticas possam ser
experimentadas. Desta forma, a reflexão deve ser uma constante para o docente, visto que a ação
carece sempre de uma reflexão para que novamente se faça ação.
O estudante jovem/adulto chega à sala de aula com suas vivências e pode contribuir para as
reflexões e planejamento das práticas. Os saberes presentes na sala de aula constituem a base da
formação social que cada um dos sujeitos possui e que se entrelaçam constituindo o conhecimento sistematizado que se produz ao longo dos estudos. De acordo com Pimenta (2012), o trabalho
docente é uma prática social e ao mesmo tempo em que é uma expressão do saber pedagógico
também é produto da atividade docente. A prática é, portanto, feita pelos sujeitos envolvidos,
professor e aluno, seres humanos.
Esta constituição, enquanto ser humano, é percebida no Proeja quando se trabalha com o
coletivo, uma vez que contraria ao que propõe a prática social pensando num trabalho de uma
disciplina só. Quando se organiza o trabalho pedagógico, este planejamento deve ser coletivo,
desta forma, deve partir do trabalho interdisciplinar para que o conhecimento se torne significativo. Reflexões como esta podem contribuir para o repensar de novas práticas, uma vez que
viabiliza o acesso e permanência à educação, a partir de propostas curriculares que incluam diferentes sujeitos, com diferentes saberes, dando-lhes oportunidades de expressão livre e vontade
de aprender (PIMENTA, 2012).
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Espaços para o debate sobre as práticas dentro do Proeja proporcionam momentos de reflexão, podendo construir o conhecimento, uma vez que a sala de aula representa o espaço natural
para que, a partir de ações planejadas, se possa debater as questões sociais. Nesta perspectiva,
as práticas precisam, para se tornarem significativas, partirem do cotidiano dos estudantes e que
estes percebam-se como partícipes dos processos.
A ação desenvolvida pelos atores envolvidos no processo de ensino, que ocorre na sala
de aula, mostra uma prática social rica de possibilidades e ao mesmo tempo limitada. A riqueza
de possibilidades e as limitações da ação docente podem encontrar parte de suas explicações no
entendimento que temos dela como práxis. Daí a necessidade do planejamento integrado com a
possibilidade do trabalho interdisciplinar, uma vez que, pensando em atividades integradoras, os
docentes proporcionarão a integração no Proeja. A prática, segundo Zabala (1998), não pode ser
reduzida ao momento em que se produz, mas entendida como reflexiva, tendo um antes e um
depois, necessitando de análise dos resultados a partir do que acontece na sala de aula.
É importante ressaltar que, além da participação dos estudantes, a participação dos diversos
professores é muito importante. Socializar o que se sabe possibilita o surgimento de um novo olhar
para a mesma situação ou para as experiências vivenciadas pelos estudantes, possibilitando, assim,
diferentes leituras dos fatos. Para Freire (2004), a experiência que possibilita o discurso novo é social.
Uma pessoa ou outra, porém, se antecipa na explicação da nova percepção da mesma realidade.
O exame e reexame da prática pedagógica é um exercício de reconhecimento da necessidade de discutir um novo fazer educação e, neste sentido, pensar na escola como um espaço
democrático que permite aos trabalhadores estudantes do Proeja explicitarem o seu olhar para
as nossas escolhas das práticas que consideram o seu cotidiano e fazê-lo sem a massificação dos
problemas sociais que às vezes torna a aula cansativa.
Uma das tarefas do educador progressista é, a partir da leitura e releitura do grupo, provocá-lo e estimular a generalização da nova forma de compreensão do contexto. O olhar do sujeito
aluno para as práticas revela o quão importantes elas são, mas, na condição de educadores, o
olhar precisa ir além das palavras caracterizadoras, pois nas pausas e dúvidas presentes nos discursos dos estudantes percebe-se que ainda é preciso repensar as práticas.
Os sujeitos do Proeja vão construindo seu pertencimento social e o saber passa a ter outras
atribuições, uma delas se refere à aquisição do conhecimento que transforma, pois considera
todos os momentos como oportunidades de aprender. Esta leitura também cabe às discussões
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sobre a melhoria da qualidade de vida destes que são considerados excluídos e, na perspectiva da
inclusão, o projeto integrador surge como prática pedagógica emancipadora. Cabe ao professor
proporcionar esta integração, estabelecendo na sala de aula a constituição de conceitos e analogias que potencializam o contexto heterogêneo e complexo do Proeja.
O Proeja tem o papel importante de proporcionar a ressignificação da sua vida ao aluno.
Faz-se necessário estabelecer na sala de aula debates que sedimentem nos estudantes a valorização do conhecimento de que são portadores, assim como a diversidade ali presente. Freire (2004)
afirma que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, todos têm uma explicação do mundo
do qual fazem parte. Esse saber não pode ser desconsiderado no aluno.
A sala de aula do Proeja exige um profissional que se atente para as possibilidades de ruptura dos paradigmas estabelecidos, nos quais professor ensina e aluno aprende. A participação na
tomada de decisão é algo necessário para os dias atuais. A Educação de Jovens e Adultos exige do
professor uma tomada de consciência a respeito da necessidade de se pensar em novas práticas
para trabalhar.
Assim, a educação precisa ser emancipatória, capaz de promover aos envolvidos a oportunidade da escolha consciente. Para que isto ocorra de forma significativa, faz-se necessário que o
educador seja um investigador da sua prática, pois as inquietações o levam a repensar o seu fazer
partindo dos resultados da sua pesquisa.
O educador democrático não pode se negar o dever de reforçar a capacidade crítica do
educando, sua curiosidade e sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os
educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. E esta
rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso bancário meramente transferidor do
perfil do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições
em que aprender criticamente é possível (FREIRE, 2004).
Zabala (1998) questiona o para que educar e o para que ensinar. Perguntas sem as quais
nenhuma prática se justifica. É preciso partir da realidade dos alunos para organizar as atividades
desenvolvidas em sala de aula, dando sentido à intervenção pedagógica.
Quando se adotam concepções mais restritivas sobre o fenômeno educativo, entretanto, o
lugar da educação de jovens e adultos pode ser entendido como marginal ou secundário, sem
maior interesse do ponto de vista da formulação política e da reflexão pedagógica. Quando, pelo
contrário, a abordagem do fenômeno educativo é ampla e sistêmica, a educação de jovens e
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adultos é considerada como parte integrante da história da educação em nosso país, como uma
das arenas importantes onde vêm se empreendendo esforços para a democratização do acesso ao
conhecimento (PIERRO, 2001).
Falar das atividades realizadas com o Proeja é buscar a valorização dos processos formativos
em sala de aula, uma vez que todos os sujeitos envolvidos participam da organização e da execução. As reflexões propostas pelas atividades carecem de embasamento teórico, logo que partem do
senso comum dos alunos, entretanto, não podem ser negadas, pois têm fundamento na prática dos
envolvidos. A leitura tem o papel de proporcionar o embasamento necessário para o entendimento.
O papel social da educação se consolida a partir do momento que na sala de aula, se constituem os momentos de reflexão e consequentemente estes só são possíveis se o professor estiver
preparado para isto. O repensar da prática pedagógica deve ser uma constante, desta forma a
pesquisa-ação vem com a tarefa de propor uma intervenção que considere o saber existente e
agregue a este outros saberes, capazes de promover a reflexão da prática presente na sala de aula.
Como direito humano, busca-se legitimar para a educação a ontologia do ser social, entendendo-se que, mais do que uma construção histórica, ela significa um atributo da própria
humanidade dos sujeitos, sem o qual homens e mulheres não se humanizaram completamente.
É por meio dos direitos humanos que o valor da liberdade passa a ser posto no horizonte como
fundamento essencial da vida, cuja realização exige regras e formas de convivência capazes de
garantir a igualdade para todos os sujeitos. O modo possível de operar com essa igualdade tem
sido defendido pela democracia como valor universal (PAIVA, 2009, p. 46).

4. Uso de jogos didáticos no ensino de Ciências
As disciplinas do currículo muitas vezes possuem um conteúdo extenso e complexo, alguns
alunos encontram dificuldades em compreender conhecimentos que não são práticos e palpáveis.
Sem o uso de estratégias que tornem a aprendizagem mais dinâmica, o aprendizado não será assimilado com facilidade e eficácia. Neste sentido, a utilização de jogos didáticos facilita a aprendizagem; mas é importante ressaltar que a construção do material deve acompanhar a exposição do conteúdo, uma vez que os estudantes participam integralmente da construção do saber (Fotos 1, 2, 3, 4
e 5). A experiência vivida a partir do desenvolvimento do projeto em sala confirmou as expectativas.

84

Fotos 1, 2, 3, 4 e 5: Construção de jogos didáticos por discentes do Proeja.

Fonte: Acervo do autor.
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Os jogos didáticos, além de facilitarem a aprendizagem, contribuem com a participação,
motivação, criatividade, cooperação, socialização e a busca por outros conhecimentos, e também
auxiliam em uma melhor interação do aluno com o professor. Além disso, o uso de jogos didáticos pode preencher lacunas deixadas na recepção dos conteúdos ministrados (CAMPOS, 2002).
Vários objetivos podem ser alcançados através do material didático, entre eles, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, a motivação e a criatividade (MIRANDA, 2001). O jogo pode
ser utilizado em todas as faixas etárias e em vários tipos de setores em diferentes objetivos educacionais. O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar
determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto lúdico (CUNHA, 1988), sendo uma alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em
alguns conteúdos de difícil aprendizagem (GOMES, 2001).
Na didática, pode influenciar positivamente e ser uma maneira de mudar a rotina da sala de
aula, então pode se considerar como um elemento diferenciado e importante para os processos
de ensino-aprendizagem. PIAGET (1976) destaca que a atividade lúdica é o berço obrigatório das
atividades intelectuais. Jogos didáticos contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual.
O ensino das ciências é uma área de muita abrangência, na qual alguns alunos encontram
dificuldades em compreender o conteúdo ministrado. Por diversos motivos este não é um conhecimento prático para o dia a dia destes alunos, ou seja, não será um aprendizado assimilado com
facilidade. O jogo, simulando a realidade social, aumenta as chances de absorver o que foi
aprendido.
De acordo com Martinelli (1987), o participante, que antes era um simples espectador, torna-se parte viva dos acontecimentos, ativando as mesmas sensações que antes já tinham, somadas
aos sentimentos e emoções que se sobrepõem durante a vivência. Os jogos nas áreas das ciências
podem facilitar a aprendizagem para aqueles alunos que apresentavam dificuldades e contribuir
para aqueles que já compreendem os conteúdos. Observa-se que, à medida que os estudantes
participam da construção dos jogos, os conhecimentos se tornam familiares e consequentemente
mais fáceis de serem compreendidos.
Cornélio (1998) esclarece que a aprendizagem é um processo no qual ocorre uma mudança dirigida sobre uma estrutura de conhecimento de um sistema, melhorando sua performance em relação às repetições posteriores. Nesse sentido os jogos nas disciplinas de ciências funcionam como facilitadores e promotores da aprendizagem, podendo serem usados não somente no
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sentido de brincadeira, mas também como parte complementar das atividades didáticas influenciando no afetivo e cognitivo do aluno, podendo serem usados como parte do currículo escolar e
serem uma das várias ferramentas do professor.
É preciso que os professores tomem a iniciativa de inovar suas técnicas e métodos de ensino
nas escolas, e um dos caminhos mais próximos à realidade da sala de aula é a confecção e utilização de jogos pedagógicos como complemento na administração dos conteúdos ministrados.
Com a utilização do jogo pedagógico na sala de aula, o professor, após a apresentação de
conteúdo, consegue avaliar a compreensão do que foi transmitido, complementar e até fixar todo
o conteúdo apresentado, de modo que o jogo se torna uma ferramenta de grande valor nas mãos
do educador (ARRUDA, 1996; CECCANTINI, 2006). A aprendizagem desses conteúdos exige
atividades práticas que permitam aos alunos vivenciar os conteúdos teóricos previamente trabalhados de forma contextualizada.
O jogo pedagógico se torna um misto de aprendizagem, diversão, competição e interação
social, bem como o estímulo ao raciocínio. Dentre as alternativas metodológicas, o jogo motiva
e estimula a compreensão, desenvolvendo o raciocínio lógico. Seus desafios fazem com que o
indivíduo encontre alternativas, levando-o a promover estratégias que antecipem suas ações em
relação ao outro. Trata-se de um exercício que leva a criança a considerar o ponto de vista do
outro, sem esquecer-se do seu (RANTICHIERI, 2006 apud ZUB, 2009).

5. A diversificação de materiais e a quebra de paradigmas numa metodologia que dá certo
A superação é uma característica humana, visto que saímos da condição de homens das cavernas para virarmos moradores de edifícios. Neste sentido, a educação também segue superando
e mesmo para aqueles que ficaram anos fora dos bancos escolares, aprender um conhecimento
sistematizado que nunca fizera parte do seu cotidiano, é sempre uma oportunidade de superar.
Os estudantes, ao participarem de atividades de construção do conhecimento, além de
se perceberem como capazes, permitem ao professor experimentar a mudança da sua didática.
Acreditamos que mudar é se colocar no lugar do outro e quando se pensa em mudar na educação
acredita-se que nos colocamos no lugar do outro. Para Dowbor (2008), é fundamental que aquele
que educa o outro saiba reconhecer o lugar de ser modelo, pois educar é marcar o corpo do outro.
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Uma observação a ser feita é que os jogos devem ser escolhidos pelos alunos e professores,
de modo que possam contribuir com a aprendizagem e compreensão do conteúdo ministrado em
sala de aula. Os jogos podem ser confeccionados a partir de papel reciclado feito pelos próprios
alunos, já que esta é uma maneira de conscientizar para redução e reaproveitamento de materiais
que iriam para o lixo causando poluição. Além do papel reciclado podem ser utilizados outros
materiais, como garrafa pet, papelão e outros mais.
Ao se propor a mudar suas aulas, muitas vezes, partindo da simplicidade, pode promover a
aprendizagem de conteúdos que antes eram complexos para os alunos; até o uso de espelhos para
o ensino de ótica geométrica pode favorecer o entendimento da refração. Vale a pena ressaltar
que a dificuldade de entender alguns conteúdos pode influenciar na evasão, caso tão recorrente
no ensino de jovens e adultos.
Voltar para a escola, para muitos, é uma forma de melhorar o relacionamento com as pessoas. Outra questão importante também é que muitos não têm interesse, somente no diploma,
mas veem a escola como aquele local que irá melhorá-los como pessoas. A dificuldade da aprendizagem, muitas vezes, é superada por conta da diversificação de metodologias utilizadas pelo
professor.
Salientamos que o diálogo foi um dos grandes aliados para que o projeto com a construção
de jogos desse certo, pois os estudantes não estavam entendendo o assunto e tiveram muita dificuldade na prova. Acreditamos que o diálogo ainda é um bom instrumento para a resolução de
problemas e que ao fazer esta mudança o educador ganha importância na turma.
A educação de jovens e adultos, cumprindo o seu papel de ressignificar o conhecimento,
proporciona um mudar de atitude, pois à medida que este estudante tem acesso a novos conhecimentos, os já adquiridos recebem a possibilidade de um novo significado e consequentemente
tende a uma mudança de postura. Neste caso, o professor “gente” inspira o aluno, que com
suas dificuldades sente-se na condição de aprendiz capaz de aprender pelo exemplo. Para Freire
(2005), no processo da descodificação, os indivíduos, exteriorizando sua temática, explicitam sua
“consciência real” da objetividade.
A elaboração dos jogos se deu não somente com materiais adquiridos em papelaria, a opção, também, por materiais reciclados foi feita para mostrarmos aos alunos e professores que não
são necessários grandes investimentos para melhorar o aprendizado. As aulas foram organizadas
de forma que as aulas teóricas e práticas ocorressem sincronizadas, para que a dúvida fosse sa-
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nada e a aplicação do conhecimento aparecesse durante a construção do jogo, como também, a
sua utilização.
A experiência nos permitiu observar a mudança de atitude do professor, quando da percepção de que não está ocorrendo entendimento do que se está estudando, é muito importante,
não só para o Proeja, mas para todos os níveis de ensino. Muito mais importante é o educador
entender que o estudante tem formas diferentes de aprender e a diversificação, ou mudança da
metodologia, proporciona o melhor entendimento do conteúdo.
Atendendo ao que fora proposto, acreditamos que o projeto permitiu mudanças na aprendizagem e na metodologia da sala de aula aplicada. Entendemos, assim como Freire (2005), que
este esforço cabe realizar, não apenas na metodologia da investigação temática que advogamos,
mas também na educação problematizadora que defendemos.

Considerações
Acreditamos que o resultado tenha sido satisfatório para todos que participaram das aulas, pois, através da experimentação e prática com este projeto, constatamos o envolvimento de
todos, a partir dos resultados dos exercícios e da aprendizagem demonstrada. A realização de
atividades práticas, além de promover o conhecimento, permite aos envolvidos uma interação
que traz conhecimentos; quando o professor adequa, ou melhor, procura dar significado ao que
se está estudando, aquilo que é visto torna-se entendido, pois o aluno vê significado e na maioria
das vezes pode perceber os fenômenos no seu cotidiano.
Assim, cabe ao educador trabalhar seus conteúdos partindo da vivência dos alunos, uma vez
que é sempre possível fazer esta relação, mesmo naquelas disciplinas chamadas de ciências duras.
O professor deve trazer para a sala de aula elementos que tornem o conhecimento sistematizado
próximo dos estudantes.
Falar do Proeja é buscar entender que, como educador, teremos que estar dispostos a mudar a forma de dar aulas, visto que estes estudantes têm uma jornada diferente da dos demais.
Seu dia de trabalho muitas vezes impõe uma rotina cansativa e a escola passa a ter um significado
diferente, pois seu retorno aos bancos escolares se deu muitas vezes pela possibilidade que este
dá na busca por um emprego menos exaustivo.
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Capítulo 5
OS MATERIAIS MANIPULÁVEIS E A UTILIZAÇÃO DE
JOGOS PEDAGÓGICOS NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS
Agda Lovato Teixeira1
Eliane Fonseca Campos Mota2

Introdução
Sabe-se que as operações com números naturais é um dos conteúdos de difícil compreensão
para os alunos da primeira fase do ensino fundamental, pois na maioria das vezes é ensinado desvinculado da sua vivência. Para Carraher, Carraher e Schiliemann (1997, p. 21): “A aprendizagem
de matemática na sala de aula é um momento de interação entre a matemática organizada pela
comunidade científica, ou seja, a matemática formal, e a matemática como atividade humana”.
Quando há uma desvinculação desta interação, o aluno apenas decora, não aprende. Percebe-se que desenvolver um trabalho, com vistas à aprendizagem dos alunos, é de suma importância para o professor que tem vontade de modificar essa realidade. Para tanto é necessário que
os estudantes sejam instigados e desafiados a aprender.
Trabalhar na construção das operações básicas no conjunto dos números naturais utilizando materiais manipuláveis e utilizar jogos pedagógicos como recurso para a sistematização
1
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e a avaliação da aprendizagem vêm ao encontro do Prodocência, dessa mudança de atitude dos
professores ante o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da primeira fase do ensino fundamental no que se refere a este conteúdo.
Segundo Kishimoto (1994), o brinquedo, o jogo, o aspecto lúdico e prazeroso que existem
nos processos de ensinar e aprender não se encaixam nas concepções tradicionalistas da educação. Dessa forma, esta proposta visa incluir o lúdico no ensino da matemática, utilizando os jogos
como facilitadores, colaborando para minimizar as dificuldades apresentadas pelos estudantes,
criando métodos e oportunidades que proporcionem um aprendizado matemático mais significativo em seu contexto escolar.
Com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) atuando nos anos
finais do ensino fundamental, presencio a dificuldade dos alunos em compreender e aplicar as
operações básicas, bem como o pouco entusiasmo quanto ao ato de aprender. Por isso, acredita-se que poucos alunos buscam apropriar-se dos conhecimentos e ficam esperando que o professor
resolva os exercícios propostos no quadro.
Esta constatação provocou uma reflexão sobre o trabalho ante a esses alunos e, também, a
busca por verificar como ocorre o ensino das quatro operações na primeira fase do ensino fundamental (1ª ao 5º). Fomos à escola Maria Cândida e propusemos à direção e professores que as
atividades do Prodocência fossem ali desenvolvidas no que se refere ao aprendizado das operações básicas. A proposta de utilização de materiais manipuláveis e jogos para o ensino das quatro
operações foi aceita pela escola.
Como a estratégia definida foi o uso de materiais manipuláveis e jogos pedagógicos, estes
foram elaborados e/ou adaptados pelos(as) alunos(as) de licenciatura em Matemática que fazem
parte do programa Prodocência. Sobre a utilização dos jogos pedagógicos:
[...] ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um ‘aprender’ mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um ‘aprender’ que
se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno participe
raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. (FIORENTINI;
MIORIM, 1993, p. 5).
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Acredita-se que os professores necessitam compreender que os conteúdos são interessantes, mas o modo como são desenvolvidos nas aulas é primordial para que os alunos se sintam
motivados a se apropriar deles. Dessa forma, deixarão de ser ouvintes passivos, sem interesse e
tornar-se-ão sujeitos na construção de seus conhecimentos.
Pestalozzi, no século XIX, defendia o uso dos materiais manipuláveis como subsídio para o
ensino. Para ele, a educação deveria primeiramente basear-se na percepção de objetos concretos,
com a realização de experimentações e observações.
Em 1920, no Brasil, deu-se início ao debate sobre a utilização de materiais manipuláveis no
ensino da matemática, no entanto, somente em meados da década de 70 é que se concretizou a
importância desses materiais para a construção do conhecimento dos alunos.
Para Reys (1982), materiais manipuláveis são objetos ou coisas que o aluno seja capaz de
sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação nos afazeres do
dia a dia ou podem ser aqueles que são usados para representar uma ideia. Assim, nem todos os
materiais didáticos são manipuláveis.
As imagens mentais e as ideias abstratas dos alunos são baseadas nas suas experiências.
Assim, os alunos que veem e manipulam vários tipos de objetos têm imagens mentais mais claras
e podem representar ideias abstratas mais completamente do que aqueles cujas experiências são
mais pobres. A implementação desta teoria nas escolas vai alterar substancialmente o papel do
professor e a natureza do ambiente na sala de aula.
O ensino de um conceito novo de matemática (independentemente do nível) poderá sempre começar com o nível concreto, no qual os alunos usarão manipuláveis, passar de seguida para
o estádio semiconcreto, em que observam as demonstrações do professor, e finalmente progredir
para o estádio abstrato, no qual usarão somente a simbologia.
São os objetos concretos que permitem a transferência para o nível abstrato. Cada novo
conceito introduzido com os manipuláveis faz com que a matemática se torne viva e dê significado a ideias abstratas através de experiências com objetos reais. Este ensino torna os alunos participantes ativos no processo de aprendizagem. Numa situação de aprendizagem com materiais, estes apelam, através do contato e da movimentação, aos vários sentidos da criança, envolvendo-a
fisicamente, e é através desta interação que se dá a aprendizagem. Deste modo, aprender torna-se
um processo ativo de construção do conhecimento com significado para a criança.
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[...] um uso inadequado ou pouco exploratório de qualquer material manipulável
pouco ou nada contribuirá para a aprendizagem matemática. O problema não está
na utilização desses materiais, mas na maneira como utilizá-los. (NACARATO, 2005,
p. 4).
A introdução de situações contextualizadas, jogos e materiais manipuláveis, associada ao
uso da linguagem matemática, expressa em diversas possibilidades, viabiliza um trabalho didático
que permite superar o aspecto exploratório e leva à construção do conhecimento.
Segundo Ponte (1986), a importância social adquirida nos últimos anos pelo divertimento
tem levado a ideia de que os jogos e outras atividades lúdicas comecem a ser vistas como potenciais contribuições para o processo de aprendizagem. Quando se pretende iniciar os alunos na
matemática, o jogo pode tornar o trabalho estimulante, agradável e, para alguns, até apaixonante,
de forma a contribuir na superação de possíveis obstáculos epistemológicos.
Os jogos pedagógicos nas aulas de matemática propiciam interação com seus colegas, na
disputa para ser o vencedor o estudante elabora estratégias, compreende e estabelece relações
entre o que está praticando e a realidade que o cerca; dessa maneira, o conteúdo torna-se mais
interessante. “A participação em jogos de grupo também representa uma conquista cognitiva,
emocional, moral e social para a criança e um estímulo para o desenvolvimento do seu raciocínio
lógico” (BRASIL, 1997, p. 49).
A expressão “jogos pedagógicos” foi escolhida para referir-se à metodologia aplicada com
os alunos participantes da pesquisa, pois, segundo Grando (1995, p. 52-53), essa expressão engloba todos os jogos que podem ser usados no processo de ensino e aprendizagem. Essa autora
os classifica da seguinte maneira:
1) Jogos de azar: são aqueles que dependem apenas da sorte para haver um vencedor, pois o jogador não pode interferir no resultado.
2) Jogos quebra-cabeça: são aqueles em que o jogador, em geral, joga sozinho e sua
solução inicialmente é desconhecida.
3) Jogos de estratégia: são os que dependem exclusivamente do jogador, pois o fator
sorte não interfere.
4) Jogos de fixação de conceitos: são os que têm como objetivo a fixação de conceitos em uma determinada disciplina.
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5) Jogos pedagógicos: são aqueles que possuem seu valor pedagógico, ou seja, que
podem ser utilizados durante o processo de ensino-aprendizagem.
6) Jogos computacionais: são projetados e executados em ambiente computacional.
O jogo Viagem Interplanetária apresentado neste trabalho classifica-se como jogo de fixação de conceitos, pois é um jogo de trilha, cujo objetivo é a fixação das relações existentes entre
os números inteiros quando realizamos operações de adição e subtração. Borin (2004, p. 9) defende o uso de jogos nas aulas de matemática quando faz o seguinte comentário.
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade
de diminuir os bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação do jogo,
onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um melhor
desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem.
O jogo que compõe este artigo foi selecionado com vistas aos critérios para a seleção de jogos, que podem ser considerados mobilizadores do saber matemático, como descritos por Krulik
e Rudnik. Os cinco critérios são os seguintes:
a) O jogo deve ser para dois ou mais jogadores, ou seja, não pode ser um jogo solitário;
b) O jogo deve ter regras pré-estabelecidas que não podem ser modificadas no decorrer de uma jogada;
c) As regras devem ser formuladas de modo que, ao final, só haja um vencedor;
d) O jogo não deve ser apenas mecânico e sem significado para os alunos;
e) O jogo deve permitir que cada jogador possa fazer a jogada dentro das regras. A
sorte deve ter um papel secundário ou mesmo em nada interferir (KRULIK; RUDNIK
apud BORIN, 2004 p. 13-14).
Os critérios acima relacionados podem ser considerados por muitas pessoas como que
inerentes ao processo do jogo, no entanto, acredita-se ser importante lembrá-los, bem como,
implementá-los na nossa pesquisa.
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Quando o professor escolhe basear seu trabalho em jogos pedagógicos e material manipulável, ele deve estar ciente de que os alunos irão ficar mais agitados. Porém precisa ser uma agitação controlada, ou seja, de uma maneira em que haja concentração necessária para a elaboração
dos conceitos inseridos nos jogos, para que esses conceitos sejam abstraídos e compreendidos
pelos jogadores.

1. Procedimentos metodológicos
Este texto configura como procedimento metodológico qualitativo, quanto à forma de abordar o problema, pois houve a interação entre professores, alunos e a coordenadora do Prodocência observou a realidade e inseriu-se no contexto do local onde se realizou a utilização de materiais manipulativos e jogos pedagógicos, isto é, o contato direto com os participantes do projeto,
e presenciou todos os fatos que ocorreram durante a aplicação da experiência. Foram utilizados,
para coleta de dados, o diário de campo, para registrar as observações sobre os acontecimentos
durante aplicação dos jogos em sala de aula, os trabalhos elaborados pelos alunos e um teste a
posteriori.
A aplicação das atividades teve início com a utilização dos materiais manipuláveis e a sistematização das operações ocorreu por meio de jogos pedagógicos. Participaram do projeto alunos
da primeira fase do ensino fundamental da escola municipal Maria Cândida da cidade de Urutaí,
Goiás.

2. Análise do ensino da matemática na escola
Por meio deste trabalho procuramos investigar sobre as dificuldades dos alunos quanto à
aprendizagem da matemática, observando um teste dado em sala de aula, no sentido de entender
o que torna a matemática um problema de aprendizagem.
Procuramos relacionar estudos científicos à prática pedagógica para identificar pontos críticos a serem investigados para um compreensão mais ampla sobre o déficit na aprendizagem de
matemática.
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Este trabalho envolveu uma análise e tabulação do teste aplicado, para planejar atividades
com materiais manipulativos e jogos que auxiliem no ensino-aprendizagem de matemática. Tal
metodologia parece mais adequada, pois dará recursos que nos aproximarão mais da proposta de
ensino/aprendizagem em matemática.
Primeiramente foi falado do projeto aos professores, houve a escolha dos jogos e escrita de
sequências didáticas, as aplicações das oficinas na escola foram feitas uma vez na semana com a
aplicação de jogos diferentes a cada semana, jogos que eram escolhidos conforme a dificuldade
encontrada no jogo anterior. Os jogos foram aplicados em duplas, em grupos e também individualmente. Os jogos trabalhados foram: Batalha naval, Clip clap, Vai e vem, Tangran, Ouri, UNO,
Bingo da tabuada e uma gincana.
Foram escolhidos jogos que tinham a finalidade de trabalhar com os alunos as operações
básicas e o pensamento lógico, incentivar o lado competidor dos alunos e estimular o cálculo
mental.

2.1 1º jogo - Batalha naval
Em uma conversa com a professora, nos foi relatada a dificuldade que os alunos se encontravam em relação à tabuada, sendo assim nos foram pedidas oficinas para auxiliar esses alunos.
Elaboramos algumas atividades que atendessem às dificuldades que os alunos apresentavam com o intuito de saná-las. Sabendo que os jogos despertam o interesse dos alunos e os tornam agentes de sua aprendizagem, aplicamos o jogo Batalha naval.
Na Batalha naval foram trabalhadas as quatro operações focando principalmente na multiplicação, eram apresentadas em forma de problemas. Foi aplicada aos alunos de acordo com o
aprendizado da sala. Os alunos foram divididos em dois grupos, cada qual deveria ir à frente e
retirar da Batalha naval um papel com um probleminha envolvendo raciocínio e tabuada. Havia
também alguns micos, caso saísse Bomba. Ao acertar a questão ou também pagassem o mico
ganhavam pontos. Foi um grande estímulo aos alunos, pois resolviam a tabuada em forma de
interpretação do problema e se divertiam entre si.
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Figuras 1, 2, 3 e 4: Batalha naval

Fonte: Acervo da autora.
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2.2 2º - Mosaico de tabuada e Bingo das quatro operações
Estas oficinas foram aplicadas, a fim de fortalecer a aprendizagem matemática. Com o mosaico de tabuada trabalhamos as noções dos múltiplos e revisamos a multiplicação.
Com o bingo das quatro operações, sorteávamos contas de multiplicação, divisão, soma e
subtração e os alunos marcavam na cartela o resultado da conta, assim fortalecendo o raciocínio
lógico, a tabuada, e ao mesmo tempo se divertindo.

Figuras 5 e 6: Mosaico de tabuada

Fonte: Acervo da autora.
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Figuras 7 e 8: Bingo das quatro operações

Fonte: Acervo da autora.
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Considerações finais
Durante a aplicação da pesquisa pôde-se perceber uma mudança de atitude dos alunos em
relação à matemática, fato este referenciado nos PCN (1997), quando comenta que a utilização
dos jogos provoca interesse e prazer nos jogadores, levando aos alunos um sentimento de desafio,
mobilizando saberes.
Fiorentini e Miorim (1993) afirmam que os jogos auxiliam os alunos com um aprender significativo do qual ele deveria participar raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber, e este
fato foi presenciado na aplicação do projeto quando eles apresentavam mais vontade de participar
das atividades, levantavam questionamentos oportunos e interessantes, bem como se envolviam
no processo de descoberta e aplicavam os conhecimentos apreendidos com o apoio dos materiais
manipuláveis no momento do jogo.
Nacarato (2004-2005) discorre que a pouca ou inadequada utilização dos materiais manipuláveis é o que interfere na construção do conhecimento matemático dos alunos. Isso pôde ser
percebido quando eles, por si mesmos, decidiam não utilizar mais os quadradinhos, porque se
sentiam em condições de realizar as operações sem esse auxílio.
Em algumas ocasiões, os participantes dos grupos ajudaram seus colegas nas operações,
esquecendo-se de que estavam “competindo”, na busca de ser o vencedor do jogo.
Portanto, pode-se afirmar que desenvolver as operações de números naturais com materiais
manipuláveis e jogos pedagógicos auxilia o aluno no processo de construção de seu conhecimento, tornando mais palpáveis as operações neste conjunto numérico e, de acordo com o seu ritmo
de aprendizagem, cada um percebe o momento de abrir mão dos materiais e começa a trabalhar
de maneira mais abstrata, fato este que é um dos objetivos do ensino da matemática.
Na concretização das atividade do Prodocência, conseguimos contribuir para a formação
inicial e a continuada dos professores, em diversos contextos, propiciando integração entre o
curso de licenciatura em matemática e professores da escola municipal buscando a utilização de
novas metodologias de ensino para o ensino de matemática, assim como preveem as ações do
Prodocência.
O intercâmbio entre o Instituto Federal Goiano – campus Urutaí e os estudantes das escolas públicas de educação básica, exemplificou, de forma concreta, a possibilidade de superar as
dicotomias e os distanciamentos que, infelizmente, ainda persistem entre teoria e prática, entre
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pesquisa e ensino, entre licenciatura e professores do ensino básico, fomentando reflexões de
práticas coletivas, teorias e metodologias interdisciplinares, que trouxeram aprendizado aos integrantes do Projeto Prodocência sobre os desafios educacionais de profissionais.
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Capítulo 6
O PRODOCÊNCIA E AS OFICINAS DE PRÁTICA PEDAGÓGICA:
DIÁLOGOS POSSÍVEIS NA PRODUÇÃO DE
MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE QUÍMICA
Christina Vargas Miranda e Carvalho1
Luciana Aparecida Siqueira Silva2
Joceline Maria da Costa Soares3

1. Formação docente para o ensino de ciências/Química
A formação de professores tem sido um grande desafio para as políticas públicas educacionais, sendo muitas as discussões que envolvem a profissão do magistério devido à complexidade
e ao dinamismo desse campo de atuação. As especificidades do ensino de ciências, em particular
o de Química, elevam a complexidade da formação docente nesta área do conhecimento, conforme apontam Imbernon et al. (2011, p. 91):
As constantes transformações sociais, políticas e ambientais ocorridas na sociedade
nas últimas décadas, têm imposto ao ensino de ciências uma necessidade premente
de reformular constantemente seus pressupostos. Assim, quando nos confrontamos
diante das configurações epistêmicas contemporâneas e das novas demandas sociais
1
2
3
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e políticas que se colocam para a escola num contexto em transformação, devemos
discutir o papel do professor nesta sociedade moderna e, na mesma medida, deve ser
colocada a necessidade de formar um profissional capaz de enfrentar seus desafios
mais urgentes.
O curso de Licenciatura em Química deve contemplar inúmeros aspectos inerentes à formação do bom professor, tais como “conhecimento do conteúdo a ser ensinado, conhecimento
curricular, conhecimento pedagógico sobre a disciplina escolar Química, especiﬁcidades sobre
o ensino e a aprendizagem da ciência Química, dentre outros” (SILVA; OLIVEIRA, 2009, p. 43).
Montandon (2012, p. 49) salienta sobre as premissas inerentes à qualidade da formação de
professores que são semelhantes às apresentadas pelos programas governamentais, sendo elas:
A ênfase nas práticas docentes como eixo estruturante do curso, a importância da
inserção do licenciando em seu contexto real de trabalho reforçando a relação equilibrada e interligada entre teoria e prática e ensino superior e básico, e a articulação
entre disciplinas específicas e pedagógicas.
No entanto, a proposição de uma formação que atenda às necessidades da profissão docente foi muito mais discutida do que efetivamente observada, destacando-se nesse contexto a prática
pedagógica, conforme declaram Azevedo et al. (2012, p. 1019):
A formação oferecida se mantêm mais presente no plano dos discursos do que no
campo formativo, a exemplo da questão de articulação teoria e prática que, apesar de
tão anunciada, enfatizada e desejada pelos acadêmicos, por documentos e normas,
não se concretiza nos cursos de licenciatura.
Corroborando com essa ideia, Gatti (2014, p. 39) declara que “os cursos de licenciatura segregam a formação na área de conhecimento específico da área dos conhecimentos pedagógicos,
dedicando parte exígua de seu currículo às práticas profissionais docentes, às questões da escola,
da didática e da aprendizagem escolar”.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que orientaram a formação docente no Brasil
nos últimos anos foram definidas por duas Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE)
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- (BRASIL, 2002a, 2002b). Atualmente, as DCN para formação de professores são definidas pela
Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015). No entanto, as instituições de
ensino superior têm um prazo de até dois anos para se adequarem às mudanças.
Nas atuais orientações para formação docente (BRASIL, 2015) houve um aumento da carga
horária dos cursos de licenciatura, que passou de, no mínimo, 2800 h para, no mínimo, 3200 h.
Esse acréscimo destinou-se às atividades de cunho prático, nas quais estão inseridas a iniciação
científica, a iniciação à docência, a extensão e a monitoria, entre outras. Este documento ainda
propõe que o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em articulação com o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), deve abranger diferentes
características e dimensões da iniciação à docência.
Uma das iniciativas do governo federal para incentivo e valorização do magistério e fortalecimento dos cursos de licenciatura é o Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência). Sobre este programa, Montandon (2012, p. 55) declara que “o foco do Prodocência
está no desenvolvimento e consolidação de novas propostas curriculares comprometidas com a
reformulação de conteúdos e metodologias de ensino, acompanhamento e avaliação dos cursos
de licenciatura”.
O Prodocência é um programa que propicia a iniciação à docência e contribui com as
atividades de cunho prático que são observadas como fragilidades dos cursos de licenciatura.
A produção de materiais didáticos é uma das ações do programa que estimula os licenciandos a
seguirem a carreira do magistério, proporcionando motivação e envolvimento no processo ensino-aprendizagem.
A pesquisa em educação em ciências aponta para a importância de os estudantes envolverem-se ativamente em situações de ensino e aprendizagem. Sendo assim, a oportunidade de
realizar diferentes atividades didáticas cria a possibilidade de que os licenciandos, quando tornarem-se professores regentes, ministrem suas aulas com maior dinamismo, utilizando-se para isso
variados instrumentos de mediação (FRANCISCO JUNIOR; OLIVEIRA, 2015).
De acordo com Freitas (2007), os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para o
processo de ensino-aprendizagem, sendo importante que o professor se instrumentalize para fazer
suas escolhas, garantindo um material com qualificação para a aprendizagem.
Sobre as atividades diferenciadas e os numerosos materiais didáticos, Viveiro e Diniz (2009,
p. 27) destacam que:
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A diversiﬁcação das modalidades didáticas na prática pedagógica pode atender a distintas necessidades e interesses dos alunos e contribuir para motivá-los e envolvê-los
no processo de ensino/aprendizagem. (...) Assim, o pluralismo de estratégias pode
garantir maiores oportunidades para a construção do conhecimento ao fornecer aos
alunos diferentes abordagens do conteúdo, ou seja, os alunos vivenciam um maior
número de atividades que melhor os ajudem a compreender o tema estudado.
A prática pedagógica pode ocorrer por meio de oficinas que possibilitam a produção de
materiais didáticos. Estes poderão ser utilizados para aprendizagem de conteúdos de diferentes
áreas do conhecimento, sendo aqui destacado o ensino de Química. No tocante às oficinas pedagógicas, Francisco Junior e Oliveira (2015) consideram que estas oferecem oportunidades aos
licenciandos de conhecerem alguns recursos didáticos e suas aplicações sob uma perspectiva
favorecedora da autonomia. Vieira e Volquind (2002, p. 11) afirmam que “toda oficina necessita
promover a investigação, a ação e a reflexão”.
Nessa perspectiva, considera-se que as oficinas pedagógicas no ensino de ciências/Química
são eminentes propulsoras de conhecimentos e práticas que corroboram com a formação inicial
de professores. Desse modo, objetivou-se no presente trabalho relatar as atividades das Oficinas
de Prática Pedagógica que estão vinculadas ao Prodocência/IF Goiano e que foram desenvolvidas
com os acadêmicos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal Goiano – Campus
Urutaí.

2. Descrição das atividades voltadas à formação inicial de professores de Química
O projeto do Prodocência/IF Goiano é intitulado “O estudo e a produção de material didático como instrumento na formação docente: um enfoque no ensino de Ciências”. Assim sendo, as
atividades do programa foram associadas à Prática como Componente Curricular (PCC) do curso
de Licenciatura em Química do IF Goiano - Campus Urutaí.
No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso de Licenciatura em Química do IF Goiano
- Campus Urutaí a prática como componente curricular é efetivamente trabalhada por meio de
Oficinas de Prática Pedagógica (OPP) ou como parte integrante da carga horária de disciplinas de
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formação pedagógica específica. A PCC está presente desde o 2º período até o 8º período do curso, perfazendo um total de 408 horas, conforme estabelecido pela Resolução CNE/CP nº 02/2002
(BRASIL, 2002b). Ressalta-se que o curso está se adequando às novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) - (BRASIL, 2015) para formação de professores.
Cada OPP do curso de Licenciatura em Química do IF Goiano - Campus Urutaí aborda diferentes conteúdos específicos da Química voltados ao Ensino Médio (EM) e enfatiza um método
de ensino, visando à articulação da formação específica da área de conhecimento com situações
práticas que subsidiem o futuro professor a exercer a docência. Assim sendo, as atividades do
Prodocência foram associadas às OPPs com o intuito de contribuir com a formação inicial dos licenciandos em Química, por meio da aquisição de conhecimentos voltados à prática pedagógica
e à produção de material didático no ensino de Química.
As atividades que serão aqui relatadas ocorreram durante dois anos, desde o 2º semestre de
2014 até o 1º semestre de 2016, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1: Período do curso de Licenciatura em Química em que as atividades do Prodocência
foram desenvolvidas juntamente com a OPP e o respectivo ano/semestre que ocorreram.
Oficinas de Práticas Pedagógicas

Ano/semestre

Período do Curso

(i) OPP de Físico-Química

2014/2

6º período

(ii) OPP de Química Orgânica

2015/1

7º período

(iii) OPP de Química Geral

2015/2

2º período

(iv) OPP de Química Analítica

2016/1

3º período

Fonte: Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Química do IF Goiano - Campus Urutaí.

As OPPs foram organizadas em três momentos distintos: primeiramente foram realizadas
leituras e discussões de referenciais teóricos abordando o uso de determinada metodologia no
ensino de Química; no segundo momento, os licenciandos ministraram aula de Química sobre
os conteúdos específicos daquela OPP; no terceiro e último momento, os graduandos elaboraram
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um material didático relacionado à metodologia e ao conteúdo de Química que estão sendo enfatizados na OPP.
De acordo com a matriz curricular disposta no PPC do curso de Licenciatura em Química,
os conteúdos abordados na OPP são anteriormente trabalhados em disciplinas voltadas aos conhecimentos específicos da área.
A seguir serão apresentados o primeiro e o terceiro momento de cada OPP, que foram as
ações que ocorreram associadas ao Prodocência. Estas ações foram planejadas por docentes do
curso de Licenciatura em Química e Licenciatura em Ciências Biológicas que propuseram as
mesmas atividades em seus cursos adequando as temáticas ao contexto do curso. Os materiais
didáticos foram confeccionados e apresentados utilizando-se dos materiais e equipamentos recebidos do Prodocência/IF Goiano.
Para Freire (2009), a organização das oficinas é capaz de produzir experiências que permitem a integração teoria-prática e fomentem o desenvolvimento da autonomia docente.

2.1 (i) Oficina de Prática Pedagógica de Físico-Química
A OPP de Físico-Química foi ofertada no 2º semestre de 2014 para nove licenciandos do
6º período do curso, sendo esta a primeira ação do Prodocência no curso de Licenciatura em
Química do IF Goiano – Campus Urutaí. Os conteúdos de Físico-Química voltados à prática
educativa no EM abordados nessa OPP são: Gases; Termoquímica; Cinética Química; Eletroquímica. Optou-se por trabalhar o uso de jogos e atividades lúdicas no ensino de Química, pois em
conversa com os acadêmicos foi diagnosticado que esse método de ensino ainda não havia sido
abordado nas OPPs anteriores.
Para discussão dos aspectos teóricos sobre a utilização de jogos e atividades lúdicas no ensino de Química, os acadêmicos foram divididos em duplas/trio ficando responsáveis por pesquisar
e apresentar artigos relacionados ao tema. Os textos apresentados e discutidos foram: Zanon,
Guerreiro e Oliveira (2008), Santos e Michel (2009), Lima et al. (2011), Ferreira et al. (2012). Para
finalizar esse momento de embasamento teórico acerca da metodologia escolhida, todos fizeram
a leitura do texto “Jogos no Ensino de Química: considerações teóricas para sua utilização em sala
de aula” (CUNHA, 2012) para posterior discussão.
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A elaboração dos materiais didáticos foi realizada pelos mesmos grupos que apresentaram
os textos. O conteúdo de Química que deveria ser abordado no jogo ou atividade lúdica foi sorteado, ficando a critério do grupo a escolha do que seria produzido. No Quadro 2 estão apresentados os materiais didáticos elaborados.

Quadro 2: Materiais didáticos produzidos na OPP de Físico-Química com os respectivos conteúdos abordados.
Assunto abordado

Tipo de atividade

Nome do material

Termoquímica

Jogo com dado

Cubo Químico

Gases

Jogo da memória

Memória dos Gases

Eletroquímica

Jogo (adaptação Cranium/Hasbro)

EletroCranium

Cinética Química

Jogo de tabuleiro

Cinética LeLoNi

Fonte: Elaborado pelo autor.

No momento da produção dos materiais didáticos o Prodocência/IF Goiano ainda não tinha
disponibilizado os materiais e equipamentos aos cursos de licenciatura participantes do projeto.
Desse modo, os dispêndios financeiros referentes à construção dos materiais didáticos nessa OPP
foram atribuídos aos próprios graduandos. Sendo assim, foi sugerido a eles que utilizassem produtos recicláveis ou de baixo custo para produção dos materiais didáticos, que estão apresentados
na Figura 1.
Ao final da OPP os participantes elaboraram um texto contendo Introdução, Objetivo, Metodologia, Considerações e Galeria de Fotos, no qual deveriam expor detalhadamente a produção
do material didático. Os textos foram disponibilizados de modo digital para que todos tivessem
acesso aos materiais didáticos produzidos.
Considera-se que as atividades voltadas à ludicidade propostas nessa ação do Prodocência
proporcionaram novos conhecimentos à formação dos licenciandos que perceberam as contribuições dos materiais didáticos no ensino de Química, em particular, dos jogos. De acordo com
Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), os jogos merecem um espaço na prática pedagógica dos
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professores por ser uma estratégia motivante, que agrega aprendizagem de conteúdo. Parussolo,
Lombarde e Baron (2015, p. 141) afirmam que “os materiais didáticos são ferramentas muito importantes para o processo ensino-aprendizagem e o jogo didático é uma alternativa viável para
auxiliar em tal processo”.

Figura 1: Materiais didáticos produzidos pelos licenciandos na OPP de Físico-Química.

Em (A) Dado Químico; (B) Memória dos Gases; (C) EletroCranium; e (D) Cinética LeLoNi.
Fonte: Acervo do autor.
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2.2 (ii) Oficina de Prática Pedagógica de Química Orgânica
A OPP de Química Orgânica foi ofertada no 1º semestre de 2015 para nove licenciandos
do 7º período, cujos conteúdos de Química voltados à prática educativa no EM são: Introdução
à Química Orgânica; Hidrocarbonetos, Funções Orgânicas oxigenadas e nitrogenadas; Isomeria;
Reações Orgânicas; Polímeros e Biomoléculas. As Tecnologias Assistivas (TA) foi o método de
ensino escolhido para ser trabalhado nesta OPP.
Os aspectos introdutórios acerca da temática TA foram feitos a partir da leitura da Portaria
nº 142, de 16 de novembro de 2006 (BRASIL, 2006), que propõe a criação do Comitê de Ajudas
Técnicas, e leitura e discussão do texto “Introdução à Tecnologia Assistiva” (BERSCH, 2013). Priorizou-se a abordagem das deficiências visual, auditiva, neuromotora e mental e intelectual, sendo
assim, os graduandos foram divididos em grupos ficando responsáveis por pesquisar e apresentar
uma TA no ensino de Química para auxiliar uma dessas necessidades especiais.
A partir da apresentação da TA no ensino de Química, os licenciandos produziram os materiais didáticos para auxiliar determinada necessidade. No Quadro 3 estão dispostos os conteúdos
de Química abordados nesses materiais.

Quadro 3: Assunto abordado nos materiais didáticos produzidos na OPP de Química Orgânica
como auxílio à determinada necessidade especial.
Assunto Abordado

Necessidade Especial

Reações Orgânicas

Deficiência visual

Funções Orgânicas

Deficiência auditiva

Características do carbono

Deficiência neuromotora

Nomenclatura de compostos orgânicos

Deficiência mental e intelectual

Fonte: Elaborado pelo autor.

Foi observado que alguns materiais produzidos para auxiliar determinada necessidade também poderão ser usados para ajudar em outras necessidades. Sendo assim, ao confeccionar um
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material, este poderá servir como TA na abordagem de diferentes conteúdos de Química, bem
como, auxiliar em diferentes necessidades especiais. Na Figura 2 são apresentados alguns dos
materiais didáticos produzidos.
Desde o início da OPP os graduandos foram instruídos sobre a elaboração de um portfólio,
o qual deveria apresentar detalhadamente todas as atividades desenvolvidas. Desse modo, os
participantes reuniram tudo que foi desenvolvido, proposto e produzido na OPP, ficando o portfólio como arquivo do que poderia ser usado como auxílio de algumas necessidades no ensino
de Química Orgânica.

Figura 2: Alguns materiais didáticos produzidos pelos licenciandos na
OPP de Química Orgânica.
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Em (A) e (B) material para auxílio à deficiência auditiva na abordagem de Funções Orgânicas; (C) material para auxílio
à deficiência mental e intelectual na abordagem de Nomenclatura de Compostos Orgânicos; e (D) material para auxílio à deficiência visual (baixa visão) e deficiência neuromotora na abordagem de Características do Carbono.
Fonte: Acervo do autor.

O portfólio produzido pelos licenciandos nesta ação do Prodocência atua como os diários
de anotações que, segundo Souza et al. (2012), são uma rica fonte de informações para que sejam
suscitadas novas reflexões, possibilitando um retorno crítico às ações empreendidas e aos problemas enfrentados durante o planejamento pedagógico.
É importante trabalhar Tecnologias Assistivas voltadas ao ensino de Química no intuito de
capacitar os licenciandos para necessidades que muitos de seus alunos poderão apresentar, bem
como prepará-los para a educação inclusiva. Retondo e Silva (2008) consideram importante o
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desenvolvimento de atividades formativas com licenciandos que suscitem reflexões sobre determinados preconceitos e promovam estratégias e metodologias para realizar práticas inclusivas no
ensino de Química. Sobre a educação inclusiva, Gonçalves et al. (2013, p. 264) afirmam que:
A formação de professores tem dado pouca atenção à chamada educação inclusiva,
de modo geral, e à educação para deficientes visuais, em particular. Carência semelhante acontece com a proposição de materiais didáticos e atividades vinculados ao
ensino de Química a serem explorados em contextos com deficientes visuais.

2.3 (iii) Oficina de Prática Pedagógica de Química Geral
A OPP de Química Geral é o primeiro contato dos graduandos do curso de Licenciatura em
Química do IF Goiano - Campus Urutaí com a prática pedagógica. Assim, não houve enfoque em
determinado método de ensino, e sim, uma abordagem de diferentes metodologias que podem
ser utilizadas no ensino de Química. A oferta ocorreu no 2º semestre de 2015 para 14 licenciandos do 2º período, cujos conteúdos de Química Geral voltados à prática educativa no EM são:
Propriedades da Matéria; Modelos Atômicos; Classificação Periódica dos Elementos; Ligações
Químicas; Geometria Molecular; Interações Intermoleculares e Polaridade de Moléculas; Funções
Inorgânicas; Estequiometria.
As leituras e discussões dos artigos foram iniciadas com um texto voltado à formação inicial de professores de Química (MASSENA; GUZZI FILHO, 2013), sendo seguido de outros textos
que abordavam diferentes metodologias no ensino de Química, como: jogos e atividades lúdicas
(CUNHA, 2012; SILVA, CORDEIRO, KILL, 2015), experimentação (GUIMARÃES, 2009; FERREIRA,
HARTWIG, OLIVEIRA, 2010), Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - (TAVARES, SOUZA, CORREIA, 2013; LOCATELLI, ZOCH, TRENTIN, 2015) e, também, Tecnologias Assistivas voltadas às deficiências visual e auditiva (PEREIRA, BENITE, BENITE, 2011; GONÇALVES et al., 2013).
Para a elaboração do material didático foram realizados dois sorteios: um para o conteúdo
de Química e o outro para a metodologia que seria trabalhada. Como essa é a primeira OPP do
curso, foi observado que a maioria dos acadêmicos não elaborou o material didático, e sim, confeccionou ou refez alguma atividade que já estava pronta. As diferentes atividades apresentadas e
seus respectivos conteúdos estão expostos no Quadro 4.
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Quadro 4: Metodologia utilizada nos materiais didáticos produzidos na OPP de Química Geral
com os respectivos assuntos abordados.
Metodologia

Assunto abordado
Propriedades da Matéria
Modelos Atômicos

Jogos e Atividades Lúdicas

Ligação Metálica e Iônica
Cálculos Estequiométricos
Separação de misturas

Experimentação

Funções Inorgânicas: ácidos e bases
Classificação das reações químicas
Cálculo de fórmulas

Tecnologia da Informação e
Comunicação

Classificação periódica
Polaridade de moléculas e Interação intermolecular
Mol e constante de Avogadro
Ligação covalente e Geometria molecular

Tecnologias Assistivas

Funções inorgânicas: sais
Leis ponderais e Leis das reações químicas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apesar de os licenciandos não terem criado suas propostas de atividades conforme foi solicitado, considera-se que a OPP possibilitou boas discussões e reflexões acerca das metodologias,
oportunizou a confecção de uma diversidade de materiais didáticos voltados ao ensino de Química, e ainda, agregou conhecimentos por meio das pesquisas realizadas para o desenvolvimento
das atividades. Para Vieira e Volquind (2002, p. 12):
A proposta de oficinas de ensino para ser séria, gratificante e inovadora necessita criar
um espaço para a vivência, a reflexão e a construção de conhecimentos. Não é somente
um lugar para aprender fazendo; supõe, principalmente o pensar, o sentir, o intercâmbio de ideias, a problematização, o jogo, a investigação, a descoberta e a cooperação.
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Sendo assim, acredita-se na relevância da proposta desta ação do Prodocência por meio
das atividades vivenciadas na OPP de Química Geral, visto a importância da inserção de práticas
voltadas à aplicabilidade de diferentes metodologias na formação inicial de professores.
2.4 (iv) Oficina de Prática Pedagógica de Química Analítica
A OPP de Química Analítica foi ofertada no 1º semestre de 2016 para 12 licenciandos do
3º período do curso e teve como proposta orientar os futuros professores acerca da utilização da
ludicidade na abordagem de conteúdos da Química Analítica, voltados à prática educativa do EM,
que são: Solução; Titulação; Propriedades Coligativas; Equilíbrio Químico; Hidrólise; Produto de
Solubilidade; Solução tampão.
Para melhor entendimento dos graduandos acerca da metodologia que seria utilizada na
OPP, foi realizada a leitura do livro “Jogos e atividades Lúdicas para o Ensino de Química” (SOARES, 2013). Cada licenciando analisou detalhadamente um trecho do livro e apresentou para todo
o grupo, gerando boas e enriquecedoras discussões.
Os conteúdos de Química que foram abordados nos jogos/atividades lúdicas foram sorteados, sendo os participantes esclarecidos sobre a necessidade de inovar na atividade proposta. No
Quadro 5 estão dispostos os materiais produzidos.
Quadro 5: Materiais didáticos elaborados na OPP de Química Analítica com os respectivos conteúdos abordados.
Assunto abordado

Material Didático

Nome escolhido

Produto de solubilidade - Kps

Jogo de cartas

Mexe-mexe Kps

Solução Tampão

Jogo (adaptação quem sou eu?)

Que tampão sou eu?

Solução e Titulação

Jogo da memória

Memória Química

Propriedades Coligativas

Jogo (adaptação Uno)

COOL

Hidrólise

Jogo de tabuleiro

Tabulise

Equilíbrio Químico

Jogo de dominó

Equilibrando o Dominó

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para verificação dos materiais produzidos, estes foram aplicados para os próprios participantes da OPP. Cada grupo aplicou também um questionário aos colegas-participantes, a partir
do qual puderam conhecer suas percepções sobre o uso da ludicidade no ensino de Química e
suas contribuições quanto aos ajustes ou mudanças que deveriam ser realizadas para a melhor
aplicabilidade do jogo. Os materiais produzidos estão apresentados na Figura 3.

Figura 3: Materiais didáticos produzidos pelos licenciandos na OPP de Química Analítica.
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Em (A) Equilibrando o Dominó; (B) Que tampão sou eu?; (C) Tabulise; (D) Mexe-mexe Kps; (E) COOL; e (F) Memória
Química.
Fonte: Acervo do autor.
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Ao final da OPP os licenciandos elaboraram um texto no formato de trabalho completo,
contendo Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados e Discussão, Considerações Finais. Os
resultados e discussão foram apresentados a partir da aplicação do jogo e do questionário para
os próprios colegas de turma. Os textos foram disponibilizados de modo digital para que todos
tivessem acesso aos materiais didáticos produzidos.
Considera-se exitosa a escolha da utilização de jogos e atividades lúdicas como método
de ensino trabalhado na OPP de Química Analítica. Todos os licenciandos se dedicaram e se
envolveram com a proposta, produzindo jogos criativos que abordavam o conteúdo de Química
que foi previamente definido. Muitos pesquisadores do campo educacional (LIMA et al., 2011;
CUNHA, 2012; SOARES, 2013; SILVA, CORDEIRO, KILL, 2015) destacam o uso de jogos no ensino de Química ressaltando suas contribuições no processo ensino-aprendizagem.
Cavalcanti e Soares (2009) apontam que os conteúdos tratados na disciplina Química abordam aspectos que requerem a abstração por parte dos alunos e que, na maioria das vezes, são
difíceis de serem compreendidos, desse modo, a utilização de jogos pode minimizar essa dificuldade e facilitar a compreensão de tais conteúdos.

3. Contribuições entre programas que incentivam a iniciação à docência
Dentre os programas do governo federal voltados à formação de professores citam-se como
relevantes: o Prodocência, o Programa de Formação Inicial e Continuada, Presencial e a Distância, de Professores para a Educação Básica (Parfor) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid).
O Campus Urutaí do Instituto Federal Goiano oferta os seguintes cursos de licenciatura:
Licenciatura em Química, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Matemática.
Os três cursos possuem subprojetos do Pibid com auxílio exclusivo para os licenciandos matriculados nestes cursos (Pibid - subprojeto Química, Pibid - subprojeto Ciências Biológicas e Pibid
- subprojeto Matemática) e ainda, um quarto subprojeto que inclui licenciandos matriculados em
qualquer um dos três cursos de licenciatura (Pibid - subprojeto Interdisciplinar).
Desse modo, como o Prodocência e o Pibid são programas que valorizam, fortalecem e
incentivam os profissionais do magistério, algumas propostas e ações do curso de Licenciatura em
Química ocorreram articuladas entre eles, incluindo-se o Pibid subprojetos Química e Interdisci-
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plinar. Tais atividades originaram trabalhos que foram elaborados e apresentados/publicados em
eventos científicos (Quadro 5).

Quadro 5: Trabalhos elaborados a partir das atividades do Prodocência e apresentados/publicados
em eventos científicos.
Evento

Título do Trabalho

Referência

XVIII Encontro Nacional de OrganoMemória: um jogo para o ensino de FunSOARES, et al., 2016d
Ensino de Química - ENEQ
ções Orgânicas
Compreendendo Ligações Químicas por meio
SANTOS et al., 2016b
II Encontro Nacional de Jogos da ludicidade
e Atividades Lúdicas em Ensino de Química - JALEQUIM OrganoBingo: uma ferramenta didática no ensi- SOARES et al., 2016c
no de Química Orgânica
III Congresso Nacional de Tabulise: uma ferramenta didática para o ensino SOARES; FAVORITO;
Educação - CONAED
de Hidrólise
CARVALHO, 2016
XXX Encontro Regional da Oficinas de Prática Pedagógica como compoCARVALHO et al.,
Sociedade Brasileira de Quí- nente curricular na formação de professores de
2016
mica MG - ERSBQ
Química
III Encontro de Licenciatu- “É possível ensinar Química brincando?”: desenSOARES; CAETANO;
ras e do PIBID do Sudoeste volvimento de um projeto envolvendo atividaCARVALHO, 2016
Goiano - ElicPibid
des lúdicas no ensino de Química
Auxiliando alunos do Ensino Médio na compreensão de Química Orgânica por meio de jogo TAVARES et al., 2016
didático
Contribuições para prática pedagógica na forma- ALMEIDA; SILVA;
CARVALHO, 2016
II Encontro de Licenciaturas ção inicial de professores de Química
e Pesquisa em Educação - Desenvolvimento de um projeto envolvendo atiSOARES et al., 2016b
vidades lúdicas no ensino de Química
ELPED
Ensino de Química: abordagem do conteúdo
SOUZA et al., 2016
Termoquímica por meio de um jogo lúdico
O ensino da Tabela Periódica auxiliando na
SANTOS et al., 2016a
conscientização ambiental
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Evento

Título do Trabalho

Referência

3º Ciclo de Debates e Pales- Geometria Molecular: abordagem para deficien- JESUS; CARVALHO;
tras em Química - CIDEQUI tes visuais
PEREIRA, 2015
A importância das oficinas de práticas pedagógi- FAVORITO et al.,
cas nos cursos de licenciatura
2016
A importância das Oficinas de Prática Pedagógi4º Ciclo de Debates e PalesALMEIDA et al.,
ca (OPP) para a formação inicial de professores
tras em Química - CIDEQUI
2016a
de Química
Contribuições do Pibid e Prodocência no ensino CAETANO et al.,
de Tabela Periódica e Ligação Química
2016a
Atividade lúdica como ferramenta no ensino:
BERNARDES et al.,
aprimoramento na formação de professores de
2016
Química
Equilibrando o dominó: utilização de jogos para CAETANO et al.,
2016b
VII Semana de Ciências Bio- o ensino de Equilíbrio Químico
lógicas - SEMBIO
O lúdico como ferramenta didática: incentivo
para o uso de metodologias diferenciadas no en- LEMES et al., 2016
sino de Química
Utilização de jogo no ensino de Química: contriSOARES et al., 2016a
buições para a formação docente
Fonte: Elaborado pelo autor.

4. Diálogos entre o Prodocência e as Oficinas de Prática Pedagógica
As atividades desenvolvidas na OPP de Físico-Química (i) e na OPP de Química Orgânica
(ii) foram realizadas com os licenciandos da mesma turma, sendo esta a 2ª turma do curso de Licenciatura em Química do IF Goiano - Campus Urutaí, que teve seu ingresso no primeiro semestre de 2012. Já os participantes da OPP de Química Geral (iii) e da OPP de Química Analítica (iv)
também foram os graduandos da mesma turma, sendo esta a 5ª turma do curso, cujo o ingresso
dos acadêmicos ocorreu no primeiro semestre de 2015.
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É perceptível a partir das descrições e relatos das OPPs a evolução das habilidades dos
licenciandos voltadas à prática pedagógica a partir das discussões de referenciais teóricos e da
construção dos materiais didáticos, bem como, dos docentes atuantes nas disciplinas dos cursos
de licenciatura, a partir do aprimoramento das propostas das OPPs.
Sendo assim, o projeto do Prodocência/IF Goiano “O estudo e a produção de material
didático como instrumento na formação docente: um enfoque no ensino de Ciências” atingiu os
objetivos da sua proposta a partir da vinculação com as atividades desenvolvidas nas OPPs. E,
ainda, contribuiu tanto na formação inicial dos acadêmicos quanto na formação continuada dos
docentes atuantes no curso de Licenciatura em Química.
Sobre a formação continuada de professores, Nóvoa (1992, p. 25) afirma que “a formação
não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas, mas sim através de um
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal”.
Parussolo, Lombarde e Baron (2015) declaram que os programas voltados à formação docente têm possibilitado os futuros docentes criarem novas propostas didáticas com usos de analogias, jogos e dinâmicas preparando-os melhor para os desafios do ensino de Química. Diante do
exposto e concordando com os autores citados acima, reconhecem-se a contribuição e importância do Prodocência para formação inicial e continuada de professores.

Considerações finais
As ações do Prodocência que foram propostas aos acadêmicos do curso de Licenciatura
em Química do IF Goiano - Campus Urutaí proporcionaram discussões e reflexões acerca de
diferentes metodologias, desenvolvendo habilidades e competências relacionadas à produção de
materiais didáticos no ensino de Química. Ressalta-se que o programa oportunizou a elaboração e
apresentação de trabalhos em eventos científicos relacionados às atividades vivenciadas, levando
os licenciandos ao aperfeiçoando da escrita e oratória e enfrentamento das dificuldades da profissão do magistério, em particular, aqueles mais retraídos.
Por fim, considera-se que as atividades que ocorreram associadas às OPPs contribuíram
com a formação inicial desses professores por meio da aquisição de conhecimentos voltados à
prática docente, preparando-os para o exercício do magistério.
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Capítulo 7
LUDICIDADE NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:
CONTRIBUIÇÕES DO PRODOCÊNCIA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA
Luciana Aparecida Siqueira Silva1
Christina Vargas Miranda e Carvalho2
Lucas Donizetti Vieira3

1. Por que investir na qualidade da formação docente?
A docência é caracterizada pela busca constante do aperfeiçoamento, sobretudo no que se
refere à utilização de metodologias de ensino que aproximem o objeto de estudo do cotidiano
do aluno, num mundo cada vez mais dinâmico, marcado pela necessidade de contextualização
do saber.
No entanto, de acordo com Ferreira e Kasseboehmer (2012), não é possível desenvolver
uma técnica de ensino que supra todas as necessidades que o professor poderá enfrentar, pois
cada momento em sala de aula é único e dificilmente se repetirá em sua vida profissional. Em
tal perspectiva, surgem reflexões acerca do ensino das ciências na tentativa de buscar respostas
ao seguinte questionamento: “Por que as crianças, quando começam sua vida escolar, adoram
ir à escola, para bem cedo, talvez antes de concluírem a primeira etapa do Ensino Fundamental,
passarem a abominá-la?” (CHASSOT, 2014, p. 98).
1
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A priorização do modelo de aulas centradas na transmissão de informações e conceitos,
sendo o professor considerado como a figura central do processo, considerando o aluno como
uma “jarra vazia” na qual o professor irá “despejar” o conhecimento (BELLUCCO; CARVALHO, 2014) pode ser apontada como uma das causas do referido desinteresse dos jovens pelas
ciências.
Os reflexos trazidos pelos cursos de licenciatura baseados numa visão tradicionalista e a repetição de práticas adotadas por professores que marcaram sua formação podem também caracterizar obstáculos para a atividade docente (MORAIS; SIMÕES NETO; FERREIRA, 2014). Conforme
Cachapuz; Gil-Pérez; Carvalho; Praia e Vilches (2011), é importante ressaltar que não é possível
mudar o que normalmente os professores fazem na sala de aula (a simples transmissão de saberes
já elaborados) sem transformar as suas concepções acerca de como o conhecimento científico é
construído. Faz-se necessário que o professor conheça os elementos teóricos que fundamentam
sua ação cotidiana, pois, como afirma Zeichner (1993), a prática de todo professor é o resultado
de uma ou outra teoria, quer seja reconhecida por ele ou não.
A utilização de atividades lúdicas e de caráter investigativo que estimulem a curiosidade
dos estudantes deve ser abordada durante a formação inicial e continuada de professores. Concordando com Cachapuz, Praia e Jorge (2004), é importante fomentar, desde o início da escolaridade, a curiosidade natural dos alunos e seu entusiasmo pela Ciência/Tecnologia e, para tal, uma
perspectiva sistêmica do conhecimento é a mais indicada.
É importante ressaltar a íntima relação que deve existir entre a teoria e a prática, considerando que o domínio de técnicas diversificadas de ensino não será eficiente sem um amplo
conhecimento dos conteúdos a serem abordados. Faz-se também importante uma visão crítica do
professor acerca da utilização de tais técnicas. Conforme as reflexões de Pimenta e Lima (2004),
a habilidade que o professor deve desenvolver é saber lançar mão adequadamente das técnicas
conforme as diversas e diferentes situações em que o ensino ocorre, o que necessariamente implica a criação de novas técnicas.
Carvalho (2013) destaca dois principais fatores responsáveis pela urgente necessidade de
modificação da cultura da simples transmissão de conhecimentos ao longo das gerações. O primeiro é o aumento exponencial da quantidade de conhecimento produzido. O segundo é o desenvolvimento de trabalhos mostrando como os conhecimentos eram construídos, tanto em nível
individual como social.
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É humanamente impossível ao professor de Biologia acompanhar todas as inovações científicas e tecnológicas e transmiti-las aos seus alunos, considerando-se a velocidade com que o
conhecimento em suas diversas áreas é produzido. Além disso, devemos considerar também a
multiplicidade de fatores envolvidos no ato de aprender.
Diante do exposto, verificam-se iniciativas por parte dos professores de Ciências e Biologia
no sentido de buscar maior diversidade de modalidades didáticas. Essas dependem do conteúdo e
dos objetivos selecionados, da classe a que se destina, do tempo e dos recursos disponíveis, assim
como dos valores e convicções do professor (KRASILCHIK, 2011).
No entanto, é muito comum verificar que as professoras e os professores não têm consciência da teoria que sustenta o seu fazer pedagógico (CHASSOT, 2014). Todavia, é importante que
o educador conheça todas as modalidades de ensino para que se tenha flexibilidade para optar
e utilizar elementos destas que contribuam para o exercício da profissão docente (MORAIS; SIMÕES NETO; FERREIRA, 2014).
Diversas tentativas de classificar as diferentes abordagens relacionadas ao ensino de Ciências são encontradas na literatura especializada. Serão consideradas aqui, com base no referencial
teórico de Cachapuz, Praia e Jorge (2002) as seguintes modalidades: Ensino por Transmissão,
Ensino por Descoberta, Ensino por Mudança Conceitual e Ensino por Investigação e Pesquisa.
Ensino por Transmissão: pautado na transmissão de conteúdos feita pelo professor, no qual
o papel do erro é entendido como negativo e que centra a avaliação, de tipo normativo, na medição dos conhecimentos arquivados na mente, à medida que vão sendo reproduzidos (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002).
Ensino por Descoberta: parte da convicção de que os alunos aprendem por conta própria.
Qualquer conteúdo científico a partir da realização de trabalhos experimentais radicados no fenomenológico, que leva a descoberta de fatos “novos”. (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002). Ressalta-se que autores renomados como Ausubel (1980) e Giordan (1978) criticaram duramente tais
propostas, apesar de terem sido precursoras para novas ideias relacionadas ao ensino de Ciências.
Ensino por Mudança Conceitual: envolve uma (re)organização conceitual. Cabe ao professor ajudar a transformar estruturas conceituais e, assim, contribuir para que os alunos reorganizem os seus conceitos de outra maneira, de uma forma qualitativamente diferente (CACHAPUZ;
PRAIA; JORGE, 2002). As principais críticas a esta proposta baseiam-se no fato levantado por
Gil-Pérez e Carrascosa (1994) com o seguinte questionamento: qual é o sentido em provocar nos
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alunos a consciencialização das suas ideias iniciais para depois imediatamente pô-las em conflito? Os autores argumentam que a confrontação sistemática das ideias dos alunos com conceitos
científicos poderá produzir inibições por parte deles próprios. Diante de tais questionamentos,
Cachapuz et al. (2011) salientam que não se trata de eliminar os conflitos cognitivos, mas sim de
evitar que adquiram um caráter de confrontação entre as ideias próprias (incorretas) e os conhecimentos científicos (externos). A partir das intensas discussões estabelecidas, surge então uma
outra proposta, discutida a seguir.
Ensino por Investigação e Pesquisa: o objetivo do ensino como investigação não é formar verdadeiros cientistas, nem obter unicamente mudanças conceituais. O que se busca é
formar pessoas que pensem sobre as coisas do mundo de forma não superficial (CAMPOS;
NIGRO, 1999). Estudos recentes (CARVALHO, 2013) destacam as Sequências de Ensino Investigativas (SEI) que têm sistematizado importantes resultados de pesquisas relacionadas ao
ensino de Ciências, trazendo referências para a preparação de aulas mais interessantes e motivadoras (BELLUCCO; CARVALHO, 2014). A proposta baseia-se na teoria Piagetiana, com o
entendimento de que qualquer novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior,
considerando-se que:
(...) o planejamento de uma sequência de ensino que tenha por objetivo levar o aluno
a construir um dado conceito deve iniciar por atividades manipulativas. Nesses casos
a questão, ou o problema, precisa incluir um experimento, um jogo ou mesmo um
texto. E a passagem da ação manipulativa para ação intelectual do conteúdo deve
ser feita, agora com ajuda do professor, quanto este leva o aluno, por meio de uma
série de pequenas questões a tomar consciência de como o problema foi resolvido e
porque deu certo, ou seja, a partir de suas próprias ações. (CARVALHO, 2013, p. 3).
Diversos são os desafios para o professor que decide adotar o ensino por investigação como
estratégia metodológica, uma vez que não existem “receitas” prontas a serem seguidas e, sim,
um caminho a ser percorrido juntamente com os alunos, no sentido de buscar soluções a algum
problema proposto. De acordo com Sasseron (2013) a leitura de um texto pode ser uma atividade
investigativa tanto quanto um experimento de laboratório. Não importa a forma de atividade que
venha a aparecer: o essencial é que haja um problema a ser resolvido.
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Scarpa e Silva (2013) afirmam ainda que, no ensino por investigação, os dados não precisam
ser originados de uma atividade experimental. Eles podem ser coletados a partir de observações
do mundo natural, de comparação entre fenômenos, de fontes de pesquisas diversas, de jogos ou
simulações, dependendo da pergunta inicial e também da resposta que se deseja alcançar. Nesta
perspectiva, fica bastante evidente o papel do professor como mediador do conhecimento, deixando de lado o papel de detentor do saber.
A implementação das SEIs, integradas aos modelos didáticos alternativos, além da utilização dos jogos didáticos e a inserção das diversas tecnologias que são disponibilizadas atualmente
aos professores, são alternativas viáveis no ensino. Principalmente ao levar em consideração a
busca pela modificação da resposta dada por Chassot ao questionamento feito por ele próprio: “a
resposta talvez seja pelo quanto essa escola é castradora da criatividade dessas crianças” (CHASSOT, 2014).
Estimular a criatividade dos estudantes por meio da utilização de atividades investigativas
no ensino de Ciências poderá criar novas perspectivas no que se refere à alfabetização científica,
outro grande desafio presente no cotidiano dos professores da área.

2. Que iniciativas fomentadas pelo Prodocência têm sido realizadas no curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas no Campus Urutaí do IF Goiano?
2.1 Disciplina Optativa para o desenvolvimento de Jogos Didáticos
Durante a criação dos jogos didáticos, os licenciandos são estimulados a estabelecer relações entre o conteúdo estudado e fatos cotidianos. Essa prática se faz importante, uma vez que,
de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - (BRASIL, 2006) apesar de a Biologia
fazer parte do dia a dia, seu ensino encontra-se tão distanciado da realidade que não permite à
população perceber o vínculo existente entre o que é estudado na disciplina e o cotidiano.
A aplicação de atividades dessa natureza é essencial para que o processo de ensino e aprendizagem de Biologia torne-se mais eficiente, desvinculando-se do estigma de ser uma disciplina
difícil, repleta de termos complexos e desconectados da realidade dos estudantes, que são levados à memorização baseada em repetições do livro didático. Franzolin (2007, p. 7) salienta que
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“no Brasil a história do Ensino de Ciências tem revelado um quadro de improvisações, no qual
o professor, em decorrência de uma má formação, se apoia somente nos livros didáticos para
preparar suas aulas”.
Considerando-se tais aspectos, foi proposta uma disciplina optativa denominada “Aplicação
de jogos didáticos no ensino de Biologia”, ofertada no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí. O principal objetivo de tal disciplina tem
sido o de estimular os futuros professores a utilizarem jogos didáticos para o desenvolvimento de
diversas habilidades em seus alunos.
No início do segundo semestre de 2015, foram apresentados alguns artigos científicos envolvendo o tema: “Jogos didáticos e ensino de Biologia”, que foram amplamente discutidos com
a turma, objetivando-se oferecer aos licenciandos aporte teórico de forma crítica e reflexiva acerca
do tema. Ao longo do semestre foram promovidos encontros individualizados entre a professora
regente e os grupos de licenciandos. Estes foram estimulados a produzirem jogos didáticos inéditos relacionados a diversos temas das Ciências Biológicas.
Durante a criação dos jogos didáticos, os licenciandos entenderam como estabelecer relações entre o conteúdo estudado e fatos cotidianos. Essa atitude buscou sanar a dificuldade apontada pelo PCN, Brasil (2006), que destaca que o ensino de Biologia se encontra tão distanciado
da realidade que não permite à população perceber o vínculo estreito existente entre o que é
estudado na disciplina e o cotidiano.
Ao final da disciplina, cada grupo apresentou o jogo didático produzido para toda a turma,
com a finalidade de promover a socialização das experiências vivenciadas ao longo das pesquisas
e construção do material didático. Os materiais didáticos foram disponibilizados aos licenciandos
para a utilização durante atividades relativas ao Estágio Supervisionado, Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência).
Ao longo do processo foram produzidos sete jogos didáticos com temas diversificados escolhidos pelos licenciandos. Cada jogo acompanha um manual, também inédito e criado pelos
futuros professores de Biologia, contendo uma breve justificativa para a utilização do material
didático, os objetivos do jogo e instruções de como utilizá-lo em sala de aula. Os licenciandos
foram estimulados a aplicarem seus respectivos jogos em diversas situações de aprendizagem, o
que poderia proporcionar-lhes experiências formativas bastante ricas. A seguir serão apresentados
os nomes dos jogos e uma breve descrição de cada um deles:

138

2.1.1 Jogando com os mamíferos
Trata-se de um jogo de cartas em que o aluno deve relacionar a fotografia do animal,
suas características exclusivas e o nome da ordem à qual pertence. O principal objetivo do
jogo é despertar o aluno da educação básica para que identifique as características marcantes
das principais ordens de mamíferos do Brasil. Por meio da visualização das fotografias dos
animais fixadas no quadro, os participantes devem relacioná-los às suas características e, posteriormente, ao nome de sua respectiva ordem. Ao final do jogo, todos os nomes das ordens
estarão fixados ao lado das imagens, o que contribuirá para que o aluno relacione o nome ao
animal e sua ordem.

2.1.2 O início da vida
Constitui-se de uma proposta para confecção de Modelos Didáticos Alternativos (MDA)
das fases do desenvolvimento embrionário humano com a utilização de massa de modelar e
bolas de isopor, materiais de baixo custo e fácil acesso. Embora os MDAs sejam diferentes em
sua forma e tipo, em geral possuem uma característica em comum, pois representam instrumentos de origem lúdica e/ou midiática, com vistas a uma proposta inclusiva (MENEZES-FARIA et
al., 2015).
Após o conteúdo ter sido ministrado em sala de aula, o professor deve passar uma animação
em vídeo que contenha as quatro principais etapas do desenvolvimento embrionário. Em seguida
explicará as regras do jogo, a sala será dividida em quatro grupos com quantidades iguais de alunos e as fases do desenvolvimento embrionário serão sorteadas entre os grupos.
Posteriormente cada equipe receberá os materiais necessários para confecção do jogo, para
a qual eles terão dez minutos. Ao fim deste tempo, o professor deve escolher um representante
da equipe que irá à frente para apresentar o material e explicar as principais características. Neste
momento, o professor mostra o material que ele confeccionou (Figura 1), que até então deverá
ficar oculto, para que os alunos possam compará-lo com o material confeccionado por eles.
A equipe vencedora será a que melhor apresentar e confeccionar a etapa.
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Figura 1: Modelos tridimensionais confeccionados pelos estudantes de licenciatura em Ciências
Biológicas participantes da metodologia aplicada.

Fonte: Acervo do autor.

2.1.3 Mapa do Bioma
É um jogo baseado no mapa do Brasil para que as equipes de participantes colem as figuras
de animais e plantas de acordo com a distribuição por biomas. O jogo é composto por um desenho do mapa do Brasil (Figura 2) ocupando um espaço de dois metros quadrados, trinta imagens
impressas de animais e vegetais, sendo cinco pertencentes a cada bioma. Tem como objetivo a
identificação das principais espécies animais e vegetais características de cada um dos biomas brasileiros. Os biomas representados no mapa são os seguintes: Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga,
Amazônia, Pampa e Pantanal.
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Figura 2: Acadêmicos executando a sequência do jogo produzido.

Fonte: Acervo do autor.

A turma deverá ser dividida em seis grupos, e cada grupo receberá cinco figuras aleatoriamente. O professor conduzirá o processo, de forma que cada grupo tenha oportunidade de colar
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as figuras no mapa, considerado as características de cada bioma, bem como dos seres vivos em
questão. O grupo que obtiver o maior número de acertos vencerá o jogo. A atividade tem grande
potencial interdisciplinar entre Biologia e Geografia, pois auxiliará no desenvolvimento de noções de distribuição geográfica entre os participantes. Este jogo poderá ser utilizado em atividades
voltadas à Educação Ambiental (EA), aliando a ludicidade aos conceitos abordados, por concordar
com Evangelista e Soares (2014, p. 457), ao considerarem que:
(...) as atividades lúdicas podem ser método diferenciados e inovadores para o trabalho da EA, pois assim como ela possui um caráter de informalidade, pois quando
se trabalha sem uma obrigatoriedade, o interesse, a vontade de conhecer e aprender
ocorre com mais entusiasmo e consequentemente há um maior aprendizado.

2.1.4 Dominó do Tecido Muscular
É um jogo que relaciona características e curiosidades sobre o tecido muscular, sendo necessário que o participante conheça o tecido em questão. Foram elaboradas questões sobre as
características do tecido muscular, além de peças de dominó com figuras impressas do referido
tecido. As peças foram confeccionadas em papelão e plastificadas, a fim de aumentar sua durabilidade. As regras do jogo são as mesmas do jogo de dominó convencional, para que o participante
consiga completar a sequência de peças, deverá saber as respostas para as perguntas elaboradas.
Tal proposta poderá ser adaptada para diversos assuntos, dependendo da demanda.

2.1.5 Quebra-cabeças: peixes ósseos e cartilaginosos
O jogo é constituído por dois quebra-cabeças (Figura 3), sendo um com a imagem de um
peixe ósseo e outro com peixe cartilaginoso, apresentando no verso das peças características
relacionadas a cada animal. O objetivo é que os participantes diferenciem os peixes ósseos dos
cartilaginosos. Os dois quebra-cabeças devem ser entregues ao grupo com as peças embaralhadas
e o professor deverá marcar um tempo para que os alunos consigam montar as duas imagens.
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O ideal é que sejam confeccionados jogos suficientes para que a turma seja dividida em grupos
de quatro ou cinco participantes. Assim que todas as equipes consigam concluir a montagem, o
professor deverá projetar as imagens e comentar sobre as características exclusivas de cada um
dos animais representados.

Figura 3: Quebra-cabeças comparando características morfológicas de peixes ósseos e cartilaginosos.

Fonte: Acervo do autor.
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2.1.6 Quebra-cabeças da Embriologia
Relaciona as peças a questões que tratam do tema proposto. As peças do quebra-cabeças
representando estruturas embrionárias ficarão dentro de uma caixa de papelão. Cada equipe de
jogadores deve ser composta por quatro pessoas e acompanhada por um monitor, que ficará
responsável por fazer perguntas relativas ao tema ao longo da montagem. Quatro figuras representando diferentes fases do desenvolvimento embrionário foram preparadas, com perguntas relativas a cada uma delas. Assim que todas as equipes conseguirem montar as figuras, o professor
conduzirá a socialização das imagens e perguntas com toda a turma.

2.1.7 Bingo da Histologia
É composto por cartelas de bingo (Figura 4) com as características e imagens dos tecidos
animais, além de questões relativas ao tema. Foram preparadas cartelas para o bingo, suficientes
para uma turma de até 40 alunos, contendo imagens dos diferentes tecidos animais, além de respostas a perguntas elaboradas. As opções foram embaralhadas e as cartelas foram plastificadas.
À medida que as perguntas forem feitas, cada participante marcará as respostas ou imagens nas
cartelas. O aluno que preencher todas as opções de sua cartela primeiro será considerado o vencedor do jogo.
Todos os jogos foram executados pela própria turma de estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, que avaliaram cada um deles, ressaltando seus aspectos positivos e negativos.
Observou-se durante o processo que todas as atividades produzidas têm a potencialidade de
despertar a curiosidade dos estudantes com relação ao estudo dos diversos temas abordados. A
partir desse ponto é possível estimulá-los a buscarem a construção de seus conhecimentos de
forma dinâmica.
Segundo Dohme (2003) as pessoas aprendem melhor quando o que está sendo ensinado
as interessa; para isto é necessário que se desperte a curiosidade quanto ao assunto e que este
apresente para elas aplicabilidade.
As atividades descritas tiveram boa aceitação por parte dos licenciandos envolvidos, tendo
se caracterizado como importantes recursos auxiliares para a formação de futuros professores
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capazes de promover inovações na prática docente. A produção dos jogos pelos licenciandos
estimulou a percepção deles acerca de seu papel como docentes.

Figura 4: Componentes do jogo “Bingo da Histo”.

Fonte: Acervo do autor.
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Segundo Oenning e Oliveira (2011) o papel do professor é o de ser o mediador entre o
conhecimento e o aluno, ele deve buscar alternativas que aproximem o conteúdo estudado à
capacidade de compreensão da turma, ou seja, deve facilitar a construção do conhecimento.
A experiência de produção de materiais didáticos tem sido bastante positiva para o aprendizado do licenciando, considerando que o ensino de Biologia trata, muitas vezes, de assuntos
abstratos aos alunos. Segundo Kishimoto (2013, p. 147) “o conhecimento das modalidades lúdicas garante a aquisição de valores para a compreensão do contexto”.
Deve-se também levar em consideração dois outros fatores que afetam o ensino. O primeiro é a falta de estrutura física das escolas para a implantação de ambientes apropriados para a
realização de aulas práticas. Nesse ponto inclui-se a falta, por exemplo, de salas equipadas com
microscópios e reagentes. O segundo ponto é a falta de professores capacitados e com carga horária que possibilite a realização de atividades diversificadas que fujam da rotineira aula expositiva.
Assim sendo, o licenciando de hoje, futuro professor de Ciências e Biologia, por meio da
realização de atividades dessa natureza, apropria-se de conhecimentos e vivências que o capacitarão a vencer desafios encontrados no mercado de trabalho.

2.2 Uso de Sequência Didática para o ensino de Zoologia
A qualidade da formação inicial de professores de Biologia pode constituir-se num importante diferencial para que avanços reais ocorram na forma com que tal componente curricular é
ensinado na educação básica. O Programa de Consolidação de Licenciaturas (Prodocência/Capes)
tem fomentado iniciativas como a descrita a seguir, com significativo potencial para a elevação
da qualidade do ensino no Brasil.
Conforme exposto por Zanella, Christ e Souza (2008), cada aluno apresenta diferentes formas de aprendizagem e, deste modo, o professor deve explorar diferentes recursos, a fim de desenvolver os conceitos científicos, enfatizando como eles fazem parte de nossa vida, bem como
a importância deles. Serão relatadas a criação e utilização de uma sequência didática envolvendo
os seguintes recursos: filme, sistematização escrita, pesquisa extraclasse, apresentação oral e jogo
didático computacional. Objetivou-se unir conceitos biológicos às mídias para dinamizar aulas de
Biologia por meio de uma sequência didática, contribuindo para a formação inicial de professores
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de Biologia numa abordagem interdisciplinar. Além disso, buscou-se avaliar a receptividade de
tais atividades pelos alunos envolvidos.
Esta pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre do ano de 2016 com duas turmas de
segundo ano dos cursos técnicos em Biotecnologia e Informática, integrados ao ensino médio, do
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Urutaí. Cada turma possuía em média
25 alunos, com idade entre 15 e 17 anos. Foi idealizada por um grupo de acadêmicos dos cursos
de Licenciatura em Ciências Biológicas e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
como parte das atividades do Prodocência.
O tema Zoologia foi escolhido devido à sua potencialidade de despertar interesse dos estudantes, por estudar seres vivos relacionados ao cotidiano das pessoas. No entanto, observa-se que
o ensino deste assunto pode tornar-se enfadonho e desestimulante quando centrado na mera repetição de conceitos, com foco no livro didático e quadro-giz. Para que o professor consiga fazer com
que o saber técnico-científico relativo à determinada área do conhecimento seja adaptado para o
conteúdo a ser ensinado em sala de aula, faz-se necessário que se realize a transposição didática.
(...) um conteúdo de saber que tem sido designado como saber a ensinar sofre a partir de então, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O “trabalho” que transforma de um objeto de saber a ensinar em objeto de ensino é denominado de transposição didática.
(CHEVALLARD, 1991, p. 45).
Com a finalidade de se realizar a transposição foi proposta uma sequência didática composta por cinco atividades diversificadas e interligadas explorando-se diversas habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos. A primeira atividade realizada foi a exibição do filme
“Procurando Nemo”4, após a apresentação de um roteiro de estudos e observações terem sido
entregues aos alunos. A animação foi escolhida por abordar características biológicas e relações
ecológicas relativas aos diversos filos do Reino Animal.
De acordo com Costa e Barros (2014, p. 85) “os filmes de animação permitem diversão e
aprendizado ao mesmo tempo, já que cada personagem é um animal, constituindo-se em uma
4

Finding Nemo, 2003, 100 minutos. Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures. Roteiro de Andrew Stanton, Bob
Peterson e David Reynolds. Dirigido por Andrew Stanton.
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rica oportunidade para o campo da Zoologia, pois permite múltiplas abordagens”. Como parte
do roteiro, cada estudante recebeu o nome de um personagem e a tarefa de acompanhar todas as
suas aparições ao longo do filme, observando-o.
A utilização do filme deu-se da maneira descrita por Arroio, Diniz e Giordan (2005) ao
afirmarem que, para um filme ter uma função investigativa, faz-se necessário trabalhá-lo com uma
atividade paralela, como um roteiro, para que, ao dar sequência à aula, alunos e professores possam discutir as informações extraídas do vídeo.
Além disso, os alunos receberam notícias impressas relativas a algumas espécies abordadas
no filme, com questões discursivas sobre suas características, a serem respondidas e discutidas
em seguida. No terceiro momento, foi proposto aos estudantes que realizassem uma pesquisa
extraclasse relativa ao animal observado, tendo sido orientados a montarem uma apresentação de
slides para socialização com a turma.
Para o encerramento da sequência didática foi elaborado um jogo computacional utilizando-se o programa Impress, no qual é possível a criação de slides com interação entre si, possibilitando a realização de jogos de perguntas e respostas em forma de Quiz. Para a elaboração
do jogo, os acadêmicos participantes foram desafiados a trabalharem de forma interdisciplinar,
envolvendo conhecimentos de Biologia às habilidades e competências exigidas para a criação do
jogo computacional, abordando-se aspectos biológicos anteriormente discutidos com os alunos
do ensino médio.
Foi aplicado aos alunos um questionário investigativo para a avaliação das atividades realizadas. Após análise dos dados foi possível concluir que a sequência didática foi muito bem
avaliada por eles, tendo em vista que 51,85% deles afirmaram que a atividade aproximou mais o
conteúdo teórico da realidade. Quando perguntados especificamente sobre o uso de jogos didáticos, 96,29% dos alunos concordaram que tal recurso facilita muito o aprendizado dos conteúdos.
Quanto ao uso do filme, 92,59% afirmaram que este auxilia a aprendizagem, pois possibilita ao
estudante estabelecer relação entre conteúdo e o cotidiano.
Conforme os resultados obtidos, vale ainda ressaltar que o professor deve investir mais na
utilização das diversas mídias durante o processo educativo, uma vez que 77,77% dos alunos
responderam que sempre utilizam o computador para estudar Biologia. Diante de tais resultados,
é possível concluir que aliar conceitos biológicos aos recursos midiáticos é uma excelente estratégia a ser explorada pelos professores.
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Observou-se, ainda, que o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas pelos acadêmicos é de extrema valia para que os progressos relativos ao ensino de Biologia consolidem-se.
Isso se dá devido ao elevado grau de envolvimento dos acadêmicos dos dois cursos superiores
mencionados. Além disso, essas iniciativas voltadas à formação inicial de professores estimulam a
aproximação dos conteúdos teóricos da realidade dos alunos por meio da utilização de diversos
recursos metodológicos disponíveis.

2.3 Utilização de jogo didático para a discussão conceitual de Divisão Celular
Os profissionais atuantes em cursos de formação inicial de professores devem buscar alternativas que estimulem os licenciandos no sentido de desenvolverem habilidades e competências que lhes permitam, no exercício da docência, utilizar recursos didáticos que os auxiliem na
abordagem de conteúdo, a exemplo da divisão celular. O referido tema é pré-requisito para que
se compreenda a genética mendeliana, considerando “a duplicação dos cromossomos e sua distribuição para as células-filhas” (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013, p. 58).
Os alunos, na maioria das vezes, têm dificuldades para a assimilação do conteúdo Divisão
Celular e nem sempre o professor consegue ensinar por completo o assunto para todos eles. De
acordo com Orlando et al. (2009, p. 2), “o ensino de tópicos de Biologia Celular e Molecular
constitui um dos conteúdos do Ensino Médio que mais requer a elaboração de material didático
de apoio ao conteúdo presente nos livros texto”.
Salienta-se que existem dificuldades em se relacionar os conteúdos que se complementam
como o Ciclo Celular e outros conceitos de Genética (SALIM et al., 2007). As dificuldades em
relação à Biologia Celular, principalmente aos tópicos referentes à Divisão Celular e à Genética,
são os temas determinantes para a compreensão da variabilidade genética. Estes fazem com que
seja imprescindível a elaboração de materiais de apoio que permitirão a promoção do interesse
dos educandos.
Infelizmente a realidade é mais árdua, pois a maioria das escolas não é bem equipada para
oferecer a eles aulas práticas e diferenciadas com a intenção de melhorar a aprendizagem. Apesar
de apresentar informações sobre o tema, a maioria dos alunos confunde diferentes termos, o que

149

pode ser decorrente de ensino descontextualizado e baseado apenas em memorização (SCHEID;
FERRARI, 2006).
Será apresentado o relato da elaboração e aplicação de um jogo didático que teve como
finalidade auxiliar na discussão do processo de formação inicial de professores de Biologia. O
foco foi a utilização de diferentes recursos didáticos voltados ao ensino de Divisão Celular, bem
como, a importância deles neste processo.
As atividades foram desenvolvidas durante o primeiro semestre de 2016, fomentando o desenvolvimento de habilidades nos licenciandos voltadas à elaboração de materiais didáticos. Para
tanto, foram trabalhados textos diversificados com os licenciandos participantes do Prodocência,
que puderam relacionar aspectos teóricos com a prática cotidiana em sala de aula.
Nesta perspectiva, foi elaborado um jogo de cartas abordando o tema Divisão Celular e
aplicado em uma turma da 2ª série do curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí. O jogo teve como princípio a representação
das características marcantes da mitose e meiose. Os alunos tiveram que analisá-las para que conseguissem juntar todas as cartas-características correspondentes a cada etapa da Divisão Celular
(Figura 5).
Cada conjunto completo do jogo é composto por 28 cartas, contendo características específicas e imagens referentes ao conteúdo de Mitose e Meiose. A turma foi dividida em grupos de seis
a oito participantes, cada um recebeu um conjunto de cartas e deveriam separar adequadamente
as características da Meiose e Mitose. As cartas foram embaralhadas e entregues para os grupos.
Aquele que terminasse de relacionar as características corretamente seria o vencedor do jogo.
Concordando com a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) - (AUSUBEL; NOVAK;
HANESIAN, 1980), os pré-requisitos, que são conhecidos como conhecimentos subsunçores,
são essenciais para que se estabeleça a aprendizagem significativa de conceitos. Braga, Ferreira e
Gastal (2009) consideram que a compreensão da Divisão Celular é requisito essencial para que o
estudante entenda diversos temas relacionados à Biologia, sobretudo aqueles ligados aos aspectos
evolutivos e genéticos.
Sendo assim, o questionário investigativo buscou explorar os conhecimentos prévios dos
participantes da pesquisa com relação ao tema em estudo, além de avaliar as impressões dos estudantes acerca da viabilidade da utilização de tal material didático como metodologia de ensino
em Divisão Celular.
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Figura 5 - Cartas criadas para o jogo didático sobre Divisão Celular.

Fonte: Acervo do autor.
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Por meio da análise das respostas dadas às questões ficou evidente que o material didático
desenvolvido é mais recomendável para utilização no momento da revisão de conteúdo, não na
introdução. Isto se dá pelo fato de que o estudo da Divisão Celular acontece por meio da compreensão de uma sequência de eventos biológicos, didaticamente divididos em fases distintas, associadas a termos de alta complexidade que não são utilizados cotidianamente pelos estudantes, o
que dificulta a compreensão desse processo.
Como o jogo apresenta as imagens de cada fase e as descrições dos eventos biológicos
para que sejam colocados em ordem, sem contato prévio com o tema, torna-se inviável a sua
utilização. Diante do exposto, é possível concluir que os professores em formação precisam não
somente dominar os conteúdos teóricos, mas também saber qual a melhor metodologia de ensino
para cada momento ao longo do desenvolvimento de temas.
É possível perceber que os estudantes se sentem mais motivados quando o professor utiliza
o jogo didático como recurso metodológico. Dos entrevistados, 56% afirmaram que assim a aula
fica mais atrativa, enquanto 30% concordaram que é uma metodologia melhor que a aula expositiva. Considerar tais respostas é importante para a compreensão de que o professor deve atuar
como mediador do processo ensino-aprendizagem, e quando o aluno se torna o ator desse processo, os resultados tendem a ser mais satisfatórios. Centrar o conhecimento na figura do professor
tem sido uma prática intensamente criticada.
Considera-se, assim, que a proposta de elaboração do jogo foi uma boa alternativa para
ensinar o conteúdo de Divisão Celular com ludicidade. Ademais, a atividade propiciou aos licenciandos integrantes do Prodocência conhecimentos voltados ao uso de jogos como estratégia
didática contribuindo para sua formação enquanto futuros professores.

2.4 BioCell: um jogo didático computacional integrando Pibic e Prodocência para o fortalecimento da formação inicial de professores de Biologia
Serão transcritos aqui trechos do artigo publicado por Sousa et al. (2016), uma produção
decorrente das atividades desenvolvidas pelo Prodocência no IF Goiano Campus Urutaí.
O trabalho desenvolvido é o resultado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) vinculado ao Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí, de-
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nominado “Criação de jogos computacionais como recurso didático em Biologia”.
Ocorreu a criação de um jogo didático por uma bolsista de iniciação científica júnior,
orientada por uma professora da área de Ciências Biológicas.
Antes do início do desenvolvimento do jogo, houve o estudo de alguns jogos interativos para auxiliar na técnica e na dinâmica do recurso a ser usado. Tal atividade teve
como finalidade atualizar a bolsista no que se refere à criação dos jogos computacionais, para que a mesma, pudesse auxiliar os licenciandos em Ciências Biológicas do
IF Goiano - Campus Urutaí na criação dos jogos, como requisito para a conclusão do
componente curricular denominado Oficina de Práticas Pedagógicas. (...)
O projeto teve início com uma pesquisa feita nas turmas de 2º e 3º anos dos Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IF Goiano - Campus Urutaí. Foi elaborada
uma ficha na qual os alunos marcaram os componentes curriculares que tiveram mais
dificuldade na disciplina de Biologia até então. Detectaram-se maiores dificuldades
relacionadas aos seguintes temas: estrutura e funções do DNA, estrutura e funções
dos componentes celulares e componentes químicos da célula. Então, juntamente
com a turma do 1º período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, em
parceria com o componente curricular denominado Oficina de Práticas Pedagógicas
(OPP I), foi criado um jogo computacional abordando tais temas.
Após a detecção do conteúdo considerado mais difícil pelos alunos envolvidos na
pesquisa, houve um levantamento de conteúdos e questões que fizessem parte da
ementa estudada por eles. De forma que o jogo contivesse somente questões relacionadas ao conteúdo de Biologia Celular visto no Ensino Médio. Também foram coletadas imagens para a criação de um banco de arquivos que ajudasse na elaboração
do jogo.
Após a conclusão da proposta do projeto vinculado ao PIBIC, o jogo passou por
ajustes e validações, sendo que a aplicação ocorreu no primeiro semestre de 2016 na
turma do 2º ano do Curso Técnico em Biotecnologia Integrado ao Ensino Médio, pois
os alunos haviam estudado todos os temas que estavam presentes no jogo. Houve a
participação de 30 estudantes, que preencheram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) sobre a participação na pesquisa.
O jogo foi elaborado utilizando-se o aplicativo do sistema operacional Linux, denominado Impress, no qual é possível a criação de slides com interação entre si, possibilitando a realização de jogos rápidos de perguntas e respostas em forma de Quiz.
O jogo foi chamado de BioCell, composto por três fases: divisão celular, organelas
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citoplasmáticas e síntese de proteínas, cada fase contendo entre nove a 10 questões,
com quatro alternativas cada uma. O aluno poderia escolher uma alternativa e, caso
acertasse, passaria para a questão seguinte, caso contrário tentaria até marcar a alternativa correta. (...)
Foi observado durante a aplicação do jogo que a utilização do computador para o
aprendizado de Biologia é comum entre os estudantes que participaram da pesquisa,
que vêem no Laboratório de Informática e na utilização de jogos computacionais
uma forma diferente e interessante de metodologia de ensino. Apesar do costume
dos alunos de empregar tecnologias no momento de estudo, 70% deles não tiveram
contato anteriormente com um jogo educacional como prática pedagógica em sala
de aula. (...)
Na opinião dos alunos, não são ministradas aulas com esse tipo de metodologia nas
escolas (56,6%) por falta de tempo por parte dos professores para elaboração, 10%
afirmaram que é por falta de capacitação dos educadores, 23,3% por falta de recursos
financeiros e 10% por falta de parceria com outros órgãos/instituições. (...)
O jogo BioCell é de fácil manipulação e requer pouco conhecimento da área de
informática, utiliza recursos visuais e questões objetivas para tornar mais amigável a
interação Homem-Máquina, possibilitando ao usuário fazer uma revisão do conteúdo
visto em sala de aula de forma diferente do convencional, usando além do papel e
caneta uma interação computacional em formato de “Quiz”. Essa dinamização com
perguntas breves e imagens traz maior interesse e curiosidade por parte dos discentes, tendo contribuído para que fosse alcançado um dos objetivos iniciais: a criação
de uma metodologia dinâmica que auxiliasse no processo de ensino-aprendizagem
dos conteúdos de Ciências Biológicas. Foi observado que a visualização das imagens
possibilitou a elaboração de conceitos necessários para responder algumas questões.
(p. 1494-1496).
Tal experiência mostrou-se muito rica para a formação pedagógica consistente dos licenciandos envolvidos. A possibilidade de se trabalhar de forma interdisciplinar e cooperativa, integrando vários programas de incentivo à docência e desenvolvimento da alfabetização científica,
aprimora a formação inicial de professores, abrindo aos estudantes de licenciatura um leque de
possibilidades para sua atuação como futuros docentes, com mais consciência com relação à qualidade do trabalho que desenvolverão.
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3 Principais conclusões acerca das experiências vivenciadas
Por meio da análise das referências adotadas durante os estudos, foi possível concluir que:
• A formação inicial de professores de Biologia nos últimos anos tem deixado a desejar no
que se refere à utilização da ludicidade como aliada ao processo de ensino-aprendizagem.
• As aulas expositivas centradas na figura do professor e na memorização de conceitos
ainda é realidade na grande maioria das escolas brasileiras.
• As atividades desenvolvidas pelo Prodocência no curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do IF Goiano - Campus Urutaí podem ser consideradas como um passo inicial para a
mudança da realidade da formação inicial de professores de Biologia na referida instituição.
• Constantes esforços no sentido de oferecer uma formação mais holística aos licenciandos são necessários para que o ensino de Biologia seja desvinculado da memorização de termos
e conceitos.
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