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Carta de Andressa 

Andressa Queiroz Souza 

Prezad@ Profess@r,         

            

É com grande alegria que escrevo esta carta, por acreditar nesta formação, penso 

que este lugar se constitui como um importante coletivo que aproxima e nos faz dialogar 

com o outro que está conosco para pensar com a escola, com a docência, o que nos 

mobiliza e nos tira muitas vezes a solidão da escrita e da experiência. O PIBID (Programa 

de Iniciação a docência) teve uma grande importância na constituição do meu ser 

professora, ainda em tempo da graduação e foi no conhecer da sala de aula com meus 

colegas pibidianos que fomos convidados a escrever ao Cirandar. Infelizmente por 

motivos pessoais, não consegui estar no dia 6 de março de 2017. 

Hoje como licenciada em Pedagogia e mestranda do Programa em Educação 

Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande, fui desafiada a participar do projeto 

Sala Verde, esta sala é uma biblioteca setorial da mesma universidade ela leva o nome de 

uma grande Educadora Ambiental: Judith Zuzarte Cortesão¹, a biblioteca conta também 

com o acervo da própria Educadora, o que dá certa identidade a esta biblioteca. 

Desta forma, intentamos realizar oficinas quinzenais  neste espaço a partir do livro 

Zoom1 com três turmas da escola CAIC - O Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente. Uma turma de primeiro ano e duas turmas de segundo ano do Ensino  

Fundamental. A partir do livro, pudemos tencionar discussões referentes à Educação 

Ambiental, nossas relações ser humano-natureza e ser humano-ser humano. A partir 

dessa intenção de fortalecer este diálogo com as crianças elaboramos um cronograma de 

atividades com o projeto intitulado: Sala Verde como espaço de Educação Ambiental das 

Infâncias. Tal projeto foi elaborado junto de duas colegas: Gabrielle Neves e Fabíola 

Guerreiro, ambas também formadas em Pedagogia. 

                                                           
1 Com o pai Jaime Zuzarte Cortesão sendo ameaçado pela ditadura de Portugal, Judith e sua família precisaram estar em 
permanente mudança de lugar, chegando ao Brasil no ano de 1980 em Brasília e a Rio Grande no ano de 1993. Foi uma das 
fundadoras do Programa em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande, do Programa de televisão Globo 
Ecologia e de Ongs como SOS Atlântica e Instituto Acqua. Foi representante do Brasil nas Nações Unidades sobre Poluição 
Marinha Terrestre. 
 
 ²O livro de autoria de Istyvan Danyal se encontra disponível em <https://pt.slideshare.net/silvaniaamorim/apresentao-do-livro-
zoom-de-istvan-banyai-ceilndia> 

 

https://pt.slideshare.net/silvaniaamorim/apresentao-do-livro-zoom-de-istvan-banyai-ceilndia
https://pt.slideshare.net/silvaniaamorim/apresentao-do-livro-zoom-de-istvan-banyai-ceilndia


 
 

 

Foram realizados dois encontros com cada turma ao, assim no primeiro encontro a 

primeira atividade tinha por base o diálogo, que no sentido freiriano toma uma dimensão 

mais profunda no seu caráter fundador de nossa humanidade, ou seja o diálogo como ato 

de recriação, aprendizagem e ensinagem de tod@s, o que se distancia do ato de mera 

doação de informações prontas e acabadas³. No reconhecimento de nosso inacabamento 

nos propomos conversar sobre as palavras ou imagens que as crianças tiravam de dentro 

do baú ao parar a música, assim neste roda discutimos sobre pertencimento, a 

participação, o lugar escola, as praças e lugares turísticos de nossa cidade, nossas 

relações com os animais e com as pessoas com também sobre a amizade e empatia. 

A cada turma uma experiência diferente, e que nos dava indícios para repensar o 

planejamento às outras turmas. Percebemos que não seria possível dialogar sobre todas 

as palavras que estavam presentes no baú, e assim precisamos colocar o limite de 

palavras a serem discutidas na tarde, ah sim o encontros eram realizados à tarde! 

 Após este primeiro momento apresentamos em uma projeção na parede na sala 

Verde o Livro Zoom, o que potencializou uma visão mais ampla do livro, e assim a medida 

que íamos mostrando as imagens eles iam nos contando suas percepções sobre o que 

viam: “é uma estrela” “ um caranguejo” “uma esponja”, paulatinamente fomos descobrindo 

que às vezes só conseguimos ver a crista do galo2, mas que estamos todos interligados, e 

assim precisamos pensar de que forma nos relacionamos com o mundo e com nossos 

colegas e família, desta forma foi possível trazer para a discussão as dimensões locais e 

globais, o nosso pertencimento a estes lugares.  

A Educação Ambiental nos permite pensar sobre o pertencimento enquanto 

construção de um coletivo, reconhecendo o mundo enquanto lugar de interconexões, e de 

múltiplas esferas da vida, negar a necessidade de fortalecimento da construção destas 

relações significa legitimar a individualização da vida humana e sua cisão com a natureza.  

Compreender que o pertencimento pode contribuir com relações mais amorosas, coletivas 

e solidárias intenta a construção de lugares potentes ao protagonismo de pessoas que se 

propõe a pensar para além do capital. O professor Loureiro corrobora com nossas 

reflexões: Uma “Educação Ambiental é, por definição, apontada como portadora de 

processos individuais e coletivos que contribuem com a redefinição do ser humano como 

ser da natureza, sem que este perca o senso de identidade e pertencimento a uma 

espécie que possui especificidades históricas” (LOUREIRO, 2009, p. 31). 

                                                           
2 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra, 1987. 
 
O livro se inicia com a ampliação da imagem de uma crista de um galo. 



 
 

 

 

Somos natureza, mas também nos diferenciamos dela pela cultura, precisamos 

reconhecer nossas intersecções e nossas semelhanças, para poder romper com a nossa 

total separação. Nesse sentido é preciso também compreender as contradições que 

assolam tais dicotomias presentes em nossas relações, que as vezes podem estar 

presente em nossas casas, escolas, na rua, enfim com o mundo.  

Pensando sobre tais relações, o encontro na escola CAIC, foi subsidiado pelo 

desafio de produzirmos um Zoom da turma a partir dos lugares da escola. Este livro como 

o próprio nome nos conta, ele é um livro de imagens que em um primeiro momento 

aparecem de forma ampliada e vão se distanciando aos poucos. A seguir um exemplo do 

Zoom elaborado pelas crianças do segundo ano do Ensino Fundamental:  

 

 

                                    Foto: Zoom Caic na Biblioteca, registro da Sara, Vitor e Gabriel - 7 anos 

Fonte: Acervo da autora deste relato, 2018. 

 

 Eles estavam de posse de uma câmera, a princípio solicitamos à Furg câmeras 

fotográficas, porém, não foi possível, então utilizamos às câmeras de nossos próprios 

celulares para os registros. Esta segunda etapa foi motivada para pensarmos, qual o lugar 

do meu Zoom, sob a tentativa de possibilitar às crianças um re-olhar sobre o ambiente 

que também constroem suas experiências escolares. Assim os materiais utilizados para a 

atividade foram: câmera fotográfica, papéis coloridos, tintas, pincéis, tesouras, glitter, 

entre outros materiais para a construção do livro artesanal realizado em pares ou trios. 

Como forma de compartilhar o que havia sido vivido neste semestre convidamos os 



 
 

 

familiares para olharem nossa exposição, com autógrafo dos alunos nestes livros 

confeccionados. A presença dos familiares não foi tão grande, o convite foi às 16h da 

tarde o que pode ter dificultado esta presença, mas dos que puderam estar conosco, foi 

muito significativo. 

 

                                             Foto: Carolina 7 anos, autografa seu livro 

                                               Fonte: Acervo da autora deste relato, 2018. 

 

Considerando a Educação Ambiental como um campo de saber que nos possibilita 

marcar ainda mais o lugar da necessidade de pensar sobre onde todos seres vivos 

ocupam sabemos da necessidade de abrir possibilidades para, não apenas uma, mas 

educações ambientais que pretendem compreender a relação ser humano-natureza de 

outras formas. Compreendemos que as discussões tecidas até aqui tencionam práticas 

educativas ligadas a uma Educação Ambiental que não exime desta Educação as 

questões sociais e assim a necessidade de compreender nosso lugar de pertencimento, 

de cidadão e de protagonista de nossos saberes.  

Me constituindo ainda como professora e como educadora ambiental percebo que 

esta vivência com as crianças me permitiu transformar, não sou mais a mesma, como 

penso que nem eles são mais os mesmos. Gratidão a todas essas vivências com as 

colegas e as crianças, professor@s que encontrei nesse semestre, e pela escola Caic, 

por ter aberto suas portas a nos receberem.                                                                                         

 Atenciosamente e feliz por estar compartilhando minha experiência. 

 

 

 



 
 

 

Referências:  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra, 1987. 

LOUREIRO, C. F. B. Trajetórias e fundamentos da Educação Ambiental. 3.ed. São Paulo: 

Cortez, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CIRANDAR: COMUNIDADE APRENDENTE DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

Cezar Soares Motta 

 

Seja bem vindo car@ colega! É um prazer partilhar com você meu caminhar 

enquanto docente e os registros produzidos durante nosso processo formativo. Neste 

relato para nossa 7º edição do Cirandar: rodas de investigação desde a escola, peço 

para você sentir-se livre em participar dessa que é nossa escrita. 

Para que possamos nos conhecer (ou você ao menos conhecer-me um pouco), 

permita-me te contar parte de minha história. História essa que iniciou em 1988 na 

pequena cidade de Capão do Leão, pequena em termos de população (~ 25 mil 

habitantes) e emancipada do município de Pelotas a pouco mais de 35 anos. Nessa 

cidade viveram meus primeiros professores e influências para que eu optasse pela 

docência, minha mãe, que a propósito era professora da rede estadual e municipal e 

meu pai, secretário administrativo na Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.  

 Além desses dois sujeitos fundamentais para minha constituição pessoal e 

profissional, destaco também a influência de meus avós maternos, que assim como 

minhas tias e tios, tanto paternos quanto maternos, eram professores. 

Ao avançar de minha caminhada até a formação docente, vivenciei experiências 

diversas, dentre elas o curso técnico em Agropecuária que realizei no Conjunto 

Agrotécnico Visconde da Graça – CAVG. Durante esse período no CAVG me foi 

oportunizado ser estudante na modalidade internato, onde pude tornar-me mais 

próximo de meus colegas e da escola, bem como, conhecer mais sobre essa 

complexa estrutura. Conforme fui avançando no curso e aprendendo sobre a formação 

a que meu curso se propunha fui descobrindo que não iria exercer tal profissão, pois 

ainda que gostasse das atividades voltadas ao manejo da terra e de animais e 

reconhecesse sua importância para nossa sociedade, me sentia inclinado a buscar 

saber mais sobre a atividade docente, desse modo, decidi realizar vestibular para o 

curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 

Em 2006 ingressei no curso de Química Licenciatura na FURG. Mesmo sendo 

uma área de formação com espaços e possibilidades de pesquisa e extensão em 

laboratórios e suas vidrarias, meu encanto se dava no campo da formação de 

professores e seus espaços. Na Conforme fui avançando nas disciplinas e nos 

estágios avançava também minha vontade de ser professor. 



 
 

 

 

Nos estágios finais do curso de Química, desenvolvi encontros em turmas de 

segundo ano do Ensino Médio na E.E.E.M. Estadual Silva Gama onde que tive a 

oportunidade de desenvolver um trabalho coletivo com escola, podendo articular as 

atividades dos cinco estágios supervisionados do curso. Durante esse período pude 

interagir mais com a escola, estudantes e estabelecer vínculos com a professora das 

turmas que acompanhei, para assim no estágio final tornar-me professor na turma. 

Nos anos finais da minha graduação participei como bolsista no Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID subprojeto Química, lá vivenciei 

um espaço coletivo de formação embebido de diálogo e escritas sobre as diferentes 

salas de aulas dos participantes. Nas rodas de formação do PIBID/Química 

participavam professores da universidade, professores da escola básica e 

licenciandos, com objetivo de dialogar sobre a atividade docente, realizando a partilha 

de experiências, pensamentos e ações desenvolvidas enquanto educadores em 

formação permanente, possibilitando diversas aprendizagens sobre o ser professor e a 

complexidade da estrutura escola. 

No ano de 2011 concluí minha graduação e ingressei no grupo de pesquisa 

CEAMECIM com foco na compreensão da experimentação a distância. Nesse grupo 

tive a oportunidade de participar de diálogos envolvendo a experimentação na EaD, de 

modo que o tema me intrigou a ponto de servir como base para a escrita do projeto de 

mestrado para participar do processo seletivo no Programa de Pós-Graduação 

Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde – PPGEC. No qual em 2012 

ingressei como orientado pela Profa. Dra. Maria do Carmo Galiazzi na linha de 

pesquisa formação de professores. Onde investigamos os significados atribuídos à 

experimentação nos Projetos Pedagógicos de Curso – PPC das Licenciaturas em 

Química na modalidade de Educação a Distância – EaD geridos pela plataforma virtual 

de suporte à Universidade Aberta do Brasil – SisUAB, por meio da análise de 

informações presentes nos PPC e na plataforma SisUAB. 

Em 2012 também fui aprovado no concurso do estado do Rio Grande do Sul 

para a vaga de professor de Química, iniciando em 2013 minha atividade como 

professor na E.E.E.M. Marechal Mascarenhas de Moraes, onde fui professor de 



 
 

 

Química e membro da Área de Ciências da Natureza3 - (Química, Física e Biologia), 

participando novamente do PIBID  Química na FURG como professor supervisor. 

Prezad@ leitor@ eu não poderia deixar de mencionar também que participo na 

organização do projeto de extensão Cirandar: rodas de investigação desde a escola 

desenvolvido pela FURG em parceria com a 18 CRE e SMEd, realizado desde 2012, 

sob coordenação Profa. Dra. Maria do Carmo Galiazzi. Estando em 2018 iniciando sua 

7º edição, o Cirandar continua a ser espaço de formação de professores nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, dialogando e construindo compreensões 

nas teorias que sustentam a prática em sala de aula e na constituição de comunidades 

aprendentes de professores que investigam a sala de aula. 

Dessa forma, em 2017 a partir das experiências vivenciadas durante minha 

formação e participação de comunidades que dialogam e pensam sobre a educação 

em Ciências realizei o processo de seleção para doutoramento no PPGEC, o qual fui 

aprovado e em nosso grupo nos desafiamos a investigar como temática de estudo a 

compreensão do Cirandar enquanto comunidade aprendente de formação de 

professores. 

Neste ano de 2018 tive a oportunidade de vivenciar experiências que mudaram 

minha forma de ver o mundo e que me fizeram pensar novos horizontes, logo no início 

deste ano eu e minha companheira descobrimos que seriamos pais, e acredite amig@, 

isso fez com que 2018 tenha marcado minha memória como o melhor ano da minha 

vida (mesmo tendo tido perdas pessoais e perdas históricas no sentido político para 

nossa categoria quiçá no sentido humano a todos os brasileiros...). Pensar sobre a 

paternidade e tudo que a envolve contribuiu para a reestruturação de quais prioridades 

eu estabeleceria para esse ano, e os que o seguem, tanto no sentido profissional 

quanto no sentido acadêmico. Nesse sentido ainda que agradecido pela oportunidade 

de com meus amigos e parceiros fazer parte do doutorado, optei por me desligar do 

programa. 

Em 2018, após a aposentadoria de nossa diretora escolar, recebi o convite da 

nova diretora para ocupar o papel de vice-diretor escolar, atividade que tem 

possibilitado vivências diferentes das que obtive enquanto professor, e também 

experiência, que entre outras, constitui este relato. 

 

                                                           
3Área constituída na escola em 2013 a partir da reestruturação do Ensino Médio no Rio Grande do Sul. 



 
 

 

Essa nova atividade me fez confirmar alguns pensamentos que eu já possuía, 

tais como, que sem uma gestão que viabilize espaços formais para diálogos entre os 

professores das áreas, atividades coletivas não ocorreriam. Mas como algo que estou 

aprendendo, muitos foram/são os desafios de aprendizagem, dentre eles, destaco 

inicialmente o tempo, herói e vilão, que mesmo em sua infinidade torna-se escasso em 

diversos momentos e nos atravessa em tantos outros... 

Buscamos em nossa gestão tornar a escola um espaço mais seguro, busca esta 

que destaco em função das três invasões e furtos que sofremos durante o ano de 

2018, esse desafio pela segurança foi agravado por entraves burocráticos de cunho 

estadual e federal, pois com a troca da direção ficamos por um longo período sem a 

possibilidade de acessar os recursos da escola, inclusive para adquirimos o que havia 

sido levado e para consertar os espaços escolares danificados. Porém tal fala não traz 

consigo o tom de tristeza, pois durante esse desafio, tivemos o apoio de inúmeros 

sujeitos e esferas, o que possibilitou que nesse conturbado ano pudéssemos resolver 

esse problema e tornar nossa escola mais segura. 

No âmbito pedagógico, a E.E.E.M. Marechal Mascarenhas de Morais já tem 

como ações estabelecidas a realização de atividades em área trimestrais em todas as 

áreas que constituem o Ensino Médio (Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas, Matemática e também o Ensino Religioso), tais ações diferem-se nas áreas 

e durantes os trimestres, buscando além de envolver os professores das disciplinas e 

os estudantes em ações coletivas, reforçar nos estudantes o estabelecimento de 

parcerias e investigações que vão além dos tempos formais estabelecidos pela 

organização escolar. 

A gestão da escola Mascarenhas tem formalizado desde a Reestruturação 

Curricular do Ensino Médio no Rio Grande do Sul o encontro dos professores das 

diferentes disciplinas que constituem as áreas do conhecimento durante suas jornadas 

de trabalho nas chamadas hora-atividade, de modo a não sobrecarregar os 

professores e não gerar prejuízos aos estudantes.  

Esse movimento também tornou o grupo de professores mais envolvidos com 

outros assuntos da escola, tais como calendários dos trimestres (possibilidade de 

estabelecimento de semana dos trabalhos das áreas, com abertura para visitação da 

comunidade e parceiros externos a escola) e organização dos encontros dos 

estudantes para apresentação de trabalhos e atividades em horários diferenciados 

(quebra do cronograma normal de períodos por disciplinas). 



 
 

 

 

Porém ainda compreendemos como desafio tornar as ações presentes nos 

trabalhos de área como compositoras dos currículos escolar, visto que as mesmas 

ainda são desenvolvidas em um plano disciplinar e por vezes delegadas em horários 

não formais.  

Finalizo essa versão da escrita com meu agradecimento a parceira de leitura 

Cleiva Aguiar de Lima nesse processo de formação por suas contribuições que 

possibilitaram aprofundar essa escrita e tornar mais claros aspectos que não tenham 

sido evidenciados para apreciação na primeira versão. Desde já agradeço pela sua 

parceria! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Os direitos das mulheres e seu papel na sociedade atual 

 

Clarissa Rosa 

cissaerafa@yahoo.com.br 

 

Carta 1  

É com grande prazer que eu início minha participação no Cirandar 2018 através 

da escrita dessa carta. 

Meu nome é Clarissa de Moura Pereira Rosa, sou Pedagoga, pós-graduada em 

Gestão e Organização Escolar, e atualmente também sou graduanda do curso de 

Letras Português Espanhol da Universidade Federal do Rio Grande. Ou seja, apenas 

um mês aproximadamente me separa da realização do meu maior sonho, formar-me 

em Letras! 

            Atualmente atuo como professora da rede pública estadual e municipal de 

ensino. No município atuo na Escola Municipal Dr. Altamir de Lacerda Nascimento, 

como professora do ciclo de alfabetização. Já na rede estadual de ensino atuo na 

Escola Estadual Mário Quintana, onde me encontro atualmente como Coordenadora 

Pedagógica. 

           Aliás, preciso corrigir-me: atualmente eu atuo como MAMAE quase que em 

tempo integral, pois há exatos oito meses e doze dias, minha vida transformou-se por 

completo e eu me tornei mãe de uma linda menina chamada Ana Clara Rosa. 

Lembro-me que ainda durante a gravidez, ouvi de uma professora das Letras, pouco 

antes do parto, a seguinte frase: 

¨Ser mãe de menina é um imenso desafio e responsabilidade nos dias de hoje. Vais te 

sair muito bem¨. 

A partir daquele momento passei a refletir sobre o quão desafiador é criar uma 

menina em nossa sociedade tão machista e patriarcal, mas vocês devem estar se 

perguntando o porquê desse relato tão íntimo e familiar. Pois bem, vou explicar: 

O relato de experiência que farei no decorrer dessa carta tem como ponto de 

partida as experiências vivenciadas por mim, durante meu estágio das Letras, voltado 

a disciplina de Espanhol, sob orientação da professora Maria da Graça Amaral. 

 



 
 

 

A turma escolhida para a realização do estágio foi uma turma de sétimo ano, da 

Escola Municipal Zenir de Souza Braga, turma essa composta majoritariamente por 

meninas, adolescentes, que não são o futuro da nação. Elas não são o ontem, elas 

não são o amanhã, elas são o hoje, o agora! E certamente poderão transformar a 

sociedade na qual futuramente viverá a minha menina Ana Clara.  

Pensando nessas meninas e pensando na minha menina foi que bati o martelo 

e decidi qual seria a temática central da minha prática pedagógica: 

¨Os direitos das mulheres e seu papel na sociedade atual¨ 

Assim iniciei os planejamentos do meu estágio, sem esquecer da frase que ouvi da 

minha maravilhosa professora de Literatura Brasileira, Luciana Coronel. 

Escolhi então três clássicos contos de fadas, traduzidos para o espanhol: 

La Caperucita Roja 

La Blancanieves y los siete enanitos 

La Bella y la Bestia 

Através das personagens protagonistas dos contos citados iniciamos um 

importante trabalho de empoderamento feminino. A partir dos contos foram realizadas 

reflexões acerca das situações enfrentadas pelas personagens protagonistas dos 

referidos contos, buscando relacioná-las com as possíveis situações vivenciadas pelas 

mulheres na atualidade.  

Tais práticas de estágio foram desenvolvidas tendo como objetivo promover a 

reflexão dos estudantes acerca dos problemas enfrentados pelas mulheres 

diariamente, envolvendo questões como: assédio, relacionamentos abusivos, 

preconceito e machismo, buscando promover a cidadania através da aprendizagem do 

Espanhol, sensibilizando os alunos para a necessidade de refletir e discutir temas 

sociais que se fazem presentes em nosso dia-a-dia.  

As práticas foram organizadas de modo a abranger a leitura e reflexão sobre os 

três contos, distribuindo-os entre as vinte horas aula destinadas ao estágio. Dois dias 

letivos foram destinados a cada conto, sendo o primeiro destinado a leitura, reflexão e 

desconstrução do conto original e o segundo destinado a construção de releituras dos 

contos, que buscavam retratar como seria a vida das personagens protagonistas na 

sociedade atual, que problemas enfrentariam e de que forma reagiriam as situações 

adversas enfrentadas pelas personagens femininas dos contos de fada. 

 



 
 

 

Através da personagem Caperucita Rojaforam feitas reflexões acerca de crimes 

como abuso e assédio sexual, bem como a constante culpabilização da vítima e os 

julgamentos pelos quais passam as mulheres que sofrem esse tipo de crime. A 

personagem Blancanieves foi o ponto de partida para uma reflexão sobre a expressão 

“felices para siempre” e a ideia de dependência e inferioridade da mulher perante o 

sexo masculino. Por fim, a personagem Bella nos permitiu a realização de um debate 

sobre relacionamentos abusivos, violência contra a mulher e machismo. 

Os resultados esperados estavam relacionados a percepção dos alunos frente os 

temas abordados, a capacidade de refletir e de expressarem-se sobre o que foi lido e 

construído coletivamente durante as aulas. 

Tais resultados foram obtidos através das escritas das releituras realizadas 

pelos alunos, onde os mesmos puderam expressar suas opiniões, anseios, medos e 

vontades.  

Através das escritas, observou-se por parte dos alunos, tanto meninos quanto 

meninas, a necessidade da abordagem de assuntos como a violência psicológica 

provocada por situações de abuso e assédio sexual enfrentadas pelos jovens, e que 

segundo eles próprios, podem deixar marcas irreversíveis. 

Por parte das meninas observou-se também uma descrença com relação ao 

cumprimento das leis que asseguram os direitos das mulheres, a necessidade de 

autoafirmação e o anseio por sentirem-se importantes e valorizadas nos ambientes 

que frequentam e na sociedade como um todo.  

Destaca-se como resultado principal a confirmação da necessidade da 

abordagem de assuntos que promovam a reflexão dos estudantes e que deem voz a 

grupos que, muitas vezes se encontram a margem da sociedade, enfrentando 

situações de preconceito diário.  

        Espero, através dessa primeira carta, ter conseguido passar a vocês ao menos 

um pouco dessa experiência maravilhosa que vivi durante minha prática de estágio. 

Abraços e até as próximas cartas!  

 

Carta 2   

Rio Grande, 17 de fevereiro de 2019. 

        Ao realizar uma leitura atenta nos comentários e questionamentos feitos por 

minha companheira, (par) do processo Cirandar 2019, Márcia Firme, pude rememorar 

toda minha prática de estágio e refletir sobre questões que até então eu mesma não 



 
 

 

havia refletido: Se não fosse o estágio, será que faria esse tipo de aula? Com esse 

objetivo? 

        De fato, antes da realização do estágio de Língua Espanhola, que é meu objeto 

de relato de experiência no Cirandar desse ano, ainda não havia trabalhado o referido 

projeto com nenhuma das turmas em que fui docente até então, mesmo que 

diariamente tentasse através de breves reflexões encorajar minhas alunas e 

conscientizar meus alunos sobre a necessidade do respeito e valorização das 

mulheres. Tal temática, ainda que não tivesse sido abordada em forma de projeto, 

sempre se fazia presente em nosso dia a dia escolar, principalmente nas turmas de 

quinto ano com as quais trabalhei durante três anos consecutivos antes de assumir a 

Coordenação Pedagógica.  

Confesso que apesar de atualmente ser professora do ciclo de alfabetização, 

sempre me identifiquei e me realizei ao trabalhar com alunos mais velhos... os 

¨temidos¨ adolescentes. Os debates sobre assuntos atuais e de extrema relevância 

social sempre fizeram parte de meus planejamentos e é essa troca de interações, 

opiniões, vivencias e IDEOLOGIAS que me fascina e me faz ter a certeza de que meu 

lugar é a sala de aula.  

Sim, eu disse (ou melhor, escrevi) IDEOLOGIAS! Pois sendo a escola um 

espaço de interação entre seres pensantes, repletos de vivencias e histórias pessoais, 

torna-se a escola também espaço de diferentes ideologias, espaço de diferentes 

debates, espaço plural, que ouve e acolhe, que aceita e respeita. E é partindo dessa 

afirmação que respondo ao segundo questionamento feito pela minha companheira de 

Cirandar: Teu curso ou as situações vivenciadas durante o ano que passou e 

discutidas em redes sociais, sobre o feminismo por exemplo, contribuíram para tua 

sensibilização para essa temática? De que forma? 

Sem dúvidas, minha experiência pessoal no curso de Letras foi fator 

fundamental para a escolha da temática trabalhada durante meu estágio, pois desde o 

princípio, momento em que comecei a organizar os planejamentos que dariam vida as 

minhas aulas, sabia da importância e relevância desse momento em minha caminhada 

acadêmica e queria que ele não fosse um momento importante apenas para mim, mas 

também para aqueles com os quais eu teria o prazer de compartilhar minhas tardes, 

meus mais novos alunos.  

 



 
 

 

Como estudante de Letras, quase licenciada no curso pelo qual sempre fui 

apaixonada, decidi então utilizar-me do poder ideológico das palavras, pois como nos 

afirma Bakhtin (1997) ¨toda palavra é ideológica e a utilização da língua é uma 

utilização ideológica das palavras. Assim, a palavra representa o produto da interação 

social existente entre as diversas classes sociais¨. Dessa forma, convicta de que a 

escola é sim um espaço de debates ideológicos e não somente de transmissão de 

conteúdos e fórmulas, desenvolvi meu projeto na certeza de que a temática escolhida 

por mim faria a diferença na formação social e intelectual de meus alunos.  

Em tempos de Escola sem Partido e de ataques aos professores 

¨doutrinadores¨, estou convicta de que na FURG, mais especificamente no curso de 

Letras, tive as melhores ¨professoras doutrinadoras¨ e me tornei uma delas.  

Que possamos SIM, utilizar nossas salas de aulas para doutrinar para o amor, a 

empatia e o respeito para com o próximo. 

Grande abraço! 

Clarissa de Moura Pereira Rosa  



 
 

 

A luz tem cor? 

 

Clark Ferreira Farias Junior4 

 

 

Ideias iniciais   

 

 Este relato apresenta uma atividade denominada “A luz tem cor?”, a qual 

problematiza a diferenciação dos conceitos cor-luz e cor-pigmento em uma aula de 

Física. Esses conceitos fazem parte da Óptica Geométrica, os quais muitas vezes, não 

é ensinado com devida atenção pelos professores. Fato esse, que me marcou 

enquanto aluno do Ensino Médio, pois não tive uma relação muito agradável nos 

estudos envolvendo a Óptica. 

Um exemplo foi o momento em que estava no terceiro ano e o professor que 

ministrava a disciplina de Física, deixou para ensinar o conteúdo de Óptica, nas 

últimas semanas de aula e, com isso, pude aprender apenas alguns conceitos básicos 

e, ainda, de modo muito resumido. Atualmente, pelo fato de ser professor, sei o quanto 

a Óptica pode ser explorada na sala de aula e a importância dos seus conceitos para a 

formação dos estudantes. 

Ao cursar Licenciatura em Física, as aulas teóricas da disciplina de Óptica, não 

correspondiam integralmente as minhas perspectivas como aluno, pois, de uma forma 

mecanicista, algumas aulas tinham como base a cópia dos conteúdos, sendo pouco 

relacionados com a prática. As aulas experimentais de Óptica se caracterizavam por 

serem expositivas e pouco interativas, e isso despertava em mim a carência conceitual 

frente aos conteúdos abordados. Mesmo diante desses percalços, o percurso 

acadêmico foi muito importante na minha formação como professor, pois contribuiu no 

aprendizado teórico e experimental da Física, assim como na parte educacional, no 

que tange aos aspectos didáticos e metodológicos. 

Quando iniciei minha carreira profissional, para minha surpresa, fui desafiado a 

ensinar o conteúdo de Óptica em uma turma de 3º ano do Ensino Médio. Nesse 

momento relembrei das angústias relacionadas a essa parte da Física, as quais foram 

vivenciadas enquanto aluno, tanto no Ensino Médio quanto na Graduação.  

                                                           
4 Professor da rede estadual e particular, Licenciado em Física e Mestre em Ensino de Física. E-mail: clk.fjr@hotmail.com 



 
 

 

 

Em razão disso, tive a necessidade (e essa se mantém até hoje) e o desejo de 

fazer algo diferente, não “reproduzir” do mesmo modo que alguns professores fizeram 

para me ensinar. Para isso, me dediquei a elaborar planejamentos que 

contemplassem aulas atrativas e dinâmicas, assim como a utilização de simuladores e 

outras metodologias.  

 

Tema de estudo: Ensino da Óptica Geométrica 

 

Ao refletir acerca do ensino da Óptica não podemos esquecer que se trata de 

uma área de conhecimento amplo, e seus fenômenos estão intimamente interligados 

ao estudo do eletromagnetismo, à ondulatória, à física quântica, à relatividade e até 

mesmo à mecânica5. Assim sendo, são notórias as dificuldades por parte dos alunos e 

os problemas no ensino desse conteúdo. Muitas vezes, não é feita a conexão dos 

conceitos físicos aprendidos em sala de aula com o cotidiano, isto é, os fenômenos 

não são contextualizados. 

A Óptica é dividida em duas áreas: a Geométrica e a Física. Neste relato é dada 

ênfase apenas à Geométrica a qual estuda o comportamento dos raios luminosos. 

Desse modo, é suposto que a luz se propague em linha reta e que ela obedeça às leis 

da reflexão e da refração.  

Ao encontro disso, o ensino da Óptica Geométrica carece de estratégias 

diversificadas, que contemplem a percepção cotidiana do aluno em relação aos 

fenômenos estudados na escola. A utilização de aparatos experimentais, simulações e 

outros, criam situações próximas da realidade, e isso pode auxiliar no aprendizado do 

aluno. 

Assim, acredito que o professor deve buscar dinâmicas inovadoras, as quais 

possibilitem os alunos serem sujeitos críticos e autônomos do seu conhecimento. 

Nesse sentido, instigar o aluno à reflexão e à investigação, torna a sala de aula um 

lugar interativo e de compartilhamento de informações entre os sujeitos em ação. Os 

alunos poderão se sentir à vontade para refletir sobre o assunto estudado, e assim, 

por meio da sua curiosidade, aprimorar seu conhecimento. 

                                                           
5 RIBEIRO, Jair Lúcio; VERDEAUX, Maria de Fátima da Silva. Atividades experimentais no ensino de óptica: uma revisão. 

Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 34, n. 4, 2012. Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/344403.pdf>.  Acesso 
em: 5 abr. de 2018 

 



 
 

 

 

É notório que muitos professores ainda ensinam Física de maneira tradicional, 

com simples exercícios propostos ou meras descrições de fenômenos6. Muitas vezes, 

são abordadas definições descontextualizadas da Óptica Geométrica, reproduzindo 

apenas o que consta nos livros didáticos.  

Ao encontro disso, Anna Maria Pessoa de Carvalho me ajuda a compreender a 

importância do professor promover a interação, isto é, um espaço para o trabalho em 

grupo em sala de aula, o qual é uma necessidade quando o ensino tem por objetivo a 

construção do conhecimento pelos alunos7. Desse modo, os alunos têm a 

oportunidade de articular, debater e aprender com o colega, possibilitando um 

ambiente em que os estudantes não se sintam inibidos e não tenham medo de se 

expor. 

Ainda nesta perspectiva, o professor assume o papel de elaborador de questões 

que orientam o raciocínio dos alunos: o que fizeram, como fizeram e o porquê 

científico, de modo a levá-los a buscarem justificativas e argumentações durante as 

aulas. Assim, Anna Maria Pessoa de Carvalho defende a necessidade do professor 

prestar atenção no desenvolvimento da linguagem em sala de aula como um dos 

artefatos culturais que fazem parte da interação social. Ressalto que o professor deve 

criar condições para que os alunos construam, descrevam e apresentem os processos 

e argumentos científicos por meio da escrita e da oralidade. 

 Além da linguagem, devemos considerar o conhecimento intuitivo que o aluno 

traz para sala de aula, e não ignorá-lo, tornando este ambiente, um lugar de dialogo 

orientado pelo professor. A partir do conhecimento espontâneo, pode emergir uma 

problemática desafiadora para os alunos, os quais serão conduzidos e motivados a 

buscar soluções significativas.  

 Esta estratégia demanda que o professor contextualize os conteúdos ensinados 

na Óptica Geométrica. E também explore os conceitos espontâneos dos alunos, 

propiciando condições para que possam pesquisar, raciocinar, debater e posicionar-se 

criticamente ao buscar respostas para um determinado problema. 

 

                                                           
6 HECKLER, Valmir; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira; OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza. Uso de simuladores, imagens e 
animações como ferramentas auxiliares no ensino/aprendizagem de óptica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 29, n. 2, p. 
267-273, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbef/v29n2/a11v29n2.pdf>. Acesso em: 15 mar. de 2018. 
7 CARVALHO, Anna Maria Pessoa. O ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino investigativas. In: CARVALHO, 
Anna Maria Pessoa. (Org.) Ensino de ciências por investigação - Condições para implementação em sala de aula. São 
Paulo: Cengage Learning, 2013 



 
 

 

Experiência pedagógica escolhida8     

 

 A experiência escolhida refere-se à atividade “A luz tem cor?”, a qual envolveu 

conceitos físicos de cor-luz e cor-pigmento da Óptica Geométrica e foi desenvolvida 

pelo professor e autor desse relato em uma aula da disciplina de Física no ano de 

2017. Os alunos que participaram foram de uma turma do 3º ano, do Ensino Médio e 

Técnico do Meio Ambiente da Escola Estadual Lemos Júnior.  

 Em 2011, a escola implementou esse curso atrelado ao Ensino Médio. O curso 

tem como objetivo geral desenvolver no estudante a capacidade de interpretar 

informações, dados e documentos ambientais. Dessa forma, o curso contribui para a 

formação critica e ética frente às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto no 

desenvolvimento e na construção da sociedade e estabelecendo relações entre o 

trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia, com suas implicações para a educação 

profissional e tecnológica. 

  A turma foi composta por 12 alunos e suas idades, no ano em que foi realizada 

a atividade, variavam entre 16 e 18 anos. A maioria deles trabalhava no turno inverso 

para ajudar na renda familiar, o que muitas vezes refletia no rendimento escolar da 

turma. Os estudantes tiveram sua identificação preservada e, por isso, foram 

atribuídos pseudônimos dos personagens da turma da Monica de Maurício de Sousa, 

tais como: Cebolinha, Mônica, Magali, Dorinha, Chico Bento, Cascão, Maria Cascuda, 

Franjinha, Xabéu, Timóteo, Rosa Maria e Rodolfo.  

 A atividade teve a duração de 45 minutos. Inicialmente foi realizada uma 

conversa a respeito da questão problematizadora “A luz tem cor?”. A seguir, os alunos 

se distribuíram em grupos para construírem lanternas utilizando rolos de papelão e 

papel celofane nas cores azul, verde e vermelha, sendo esses fixados no diâmetro. 

Essas lanternas foram utilizadas para a realização do experimento “Composição da luz 

em cores”. Nessa etapa os alunos superpuseram, com o auxílio do celular, três 

lanternas com filtro nas cores azul, verde e vermelha, na parede branca, conforme 

mostra a Figura 1.  

 

 

                                                           
8 A experiência pedagógica escolhida faz parte do produto educacional “Percebendo a Óptica no cotidiano”, que compõe a 
dissertação do autor, intitulada “Sequência Investigativa no ensino e na aprendizagem de Óptica Geométrica”, disponível em 
https://argo.furg.br/?BDTD12008. 

 



 
 

 

Figura 1: Lanternas com filtros nas cores verde, azul e vermelha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na utilização das lanternas, os alunos tinham que associar as cores em pares, 

visualizando o resultado da composição da luz verde com a luz azul, em seguida verde 

com vermelha, e então, a associação das três cores no mesmo instante. Após 

realizarem esse experimento, os alunos relataram por escrito suas observações 

conforme a questão a seguir. 

 

 

 

 

  

 Em um segundo momento, foi proposto aos alunos o experimento “Misturando 

os pigmentos de cores”. Para isso, eles preencheram uma tabela, respondendo que 

cores acreditavam que poderiam ser obtidas a partir da mistura de tintas/pigmentos, 

por exemplo, ao misturar a tinta de cor vermelha com a tinta de cor amarela.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste primeiro momento, relate sua observação sobre o experimento 
“Composição da luz em cores” sobrepondo de duas a duas as três lanternas 
com filtro nas cores: azul, verde e vermelha, e posteriormente, as três cores 
no mesmo instante. 

Neste experimento “Misturando os pigmentos de cores”, preencha a tabela 
abaixo: 

 

CORES O QUE VOCÊ ACHA? RESULTADO 

 
VERMELHO + AMARELO 

  
 

 
AMARELO + AZUL 

  
 

 
PRETO + BRANCO 

  
 

 
VERMELHO + AZUL 

  
 

 
BRANCO + VERMELHO 

  
 

 
VERMELHO + VERDE 

  
 

 



 
 

 

 Posteriormente, os alunos receberam tintas (têmpera guache lavável) de 

diversas cores para verificarem o resultado correto de suas misturas e completarem a 

tabela anterior. É importante ressaltar que, ao misturar os pigmentos de cores 

diferentes, deve-se manter as mesmas quantidades, para obter o resultado correto.  

 Ao final da atividade “A luz tem cor?”, os alunos foram convidados a responder 

por escrito o seguinte questionamento: “O que você compreendeu sobre a mistura de 

cores utilizando filtros e a mistura de cores utilizando pigmentos?” Na observação de 

cada experimento, com sua respectiva escrita, os alunos puderam registrar suas 

conclusões. Referente a última questão, os alunos verificaram que houve diferença 

quando se mistura cor-luz e cor-pigmento. 

  

Algumas reflexões 

 

 Na conversa inicial  realizada com os alunos sobre a questão “A luz tem cor?”, 

eles foram provocados com algumas questões orientadoras referente a mistura de cor-

luz e a mistura de cor-pigmento, assim como, suas cores primárias. As respostas dos 

alunos basearam-se na ideia de que não haveria diferença entre cor-luz e cor-

pigmento, ou seja, que dariam o mesmo resultado, assim como, suas primárias. 

 Assim, após essas afirmações, foi proposto que realizassem dois experimentos 

e registrassem suas observações e compreensões. Com isso, os alunos puderam 

averiguar, após os experimentos, se realmente suas ideias iniciais, expressas no início 

da aula, poderiam ser confirmadas ou não. 

  Em relação ao primeiro experimento, em que sobrepuseram de duas a duas, as 

três lanternas com filtros nas cores azul, verde e vermelha e, posteriormente, as três 

cores de luz ao mesmo tempo, a aluna Maria Cascuda registrou que “percebi que com 

a união de duas cores no final dá a criação de outra cor e a união das três acaba na 

luz branca”. A aluna Dorinha salientou que “a mistura entre vermelho, azul e verde dá 

na cor branca que é a mistura de todas as cores primárias”.  

 Ainda, o aluno Chico Bento registrou que “as três juntas ficam branca, pois são 

cores primárias”.  O termo “cores primárias”, presente nos registros dos alunos 

Dorinha e Chico Bento, despertou minha atenção por ter sido mal empregado por eles. 

Não ficaram claramente expressas quais cores primárias, de luz ou de pigmento, que 

os alunos estavam se referindo. 

 



 
 

 

 No segundo experimento, cada aluno, individualmente, preencheu a tabela com 

o que pensavam inicialmente, antes de fazerem a mistura dos pigmentos, e 

posteriormente, visualizavam o resultando após efetuarem as misturas. A tabela pode 

ser visualizada na Figura 2. 

 

Figura 2: Misturando os pigmentos de cores 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Propositalmente, após o preenchimento da tabela, os alunos perceberam que a 

mistura dos pigmentos da cor vermelha e verde, produzia resultado diferente da 

sobreposição da luz vermelha com a luz verde. Diante disso, os alunos responderam a 

pergunta referente à mistura de cores utilizando filtros e pigmentos para averiguar 

suas afirmações iniciais. A aluna Franjinha salientou que “as cores luz apresentam 

resultados diferentes de cores com pigmentos”, enquanto o aluno Cascão registrou “as 

cores com filtro e as cores com pigmentos, elas tem resultados diferentes mesmo se 

misturarem as mesmas cores”.  

 Retomando o registro dos alunos, referente ao termo cores primárias, o aluno 

Chico Bento mostrou-se surpreso com o resultado obtido entre os dois experimentos e 

registou que “é bem interessante, me surpreendeu, cores misturadas com diferentes 

resultados”. Já a aluna Dorinha concluiu que “então cada cor fica diferente conforme a 

quantidade de cor misturada e na luz a mistura entre vermelho azul e verde que dá o 

branco é a mistura das primárias”. Então, ao final da atividade, os alunos entenderam 

que as cores primárias dos pigmentos, diferem das cores primárias da luz.      

 A partir das compreensões, essa atividade pode ser complementada 

acrescentando as questões: “Após suas observações, você percebeu alguma 

diferença entre as cores primárias de luz e as cores primárias dos pigmentos? Caso 



 
 

 

exista alguma diferença, explique sua observação”. O objetivo de acrescentar essas 

duas questões é fazer com que os alunos reflitam sobre a diferença entre as cores 

primárias. 

 Resumindo a discussão da atividade que foi desenvolvida, ao analisar a escrita 

dos alunos, percebi que os experimentos contribuíram para mostrar a diferença entre 

as misturas de cores e a mesma combinação das cores em pigmentos. Também 

observei que foram necessárias modificações para contribuir no entendimento dos 

alunos, principalmente, no que diz respeito à diferença entre as cores primárias.  

 

As ideias continuam 

 

O uso da experimentação na atividade “A luz tem cor?” estimulou a intervenção 

do aluno na manipulação dos experimentos, o que não tornou a aula meramente 

expositiva pelo professor.  

 Outro fato a ser destacado é a importância do registro escrito. Pude verificar 

que essa etapa foi essencial para a sistematização individual do conhecimento. Os 

alunos registraram o que aprenderam e o que observaram, argumentando criticamente 

seus pontos de vista, fazendo conjecturas em relação aos conceitos estudados. Além 

disso, ao escrever nas aulas de Física, os alunos puderam desenvolver sua 

competência escritora. 

Além disso, percebi que houve aprendizagens para além dos conteúdos 

escolares da Óptica Geométrica. Destaco o trabalho em grupo, a cooperação, a 

escuta, a oralidade, o bom relacionamento com os colegas e com o professor, a 

autonomia e a criticidade. Tudo isso influenciou na motivação dos alunos para 

aprenderem Física e perceberem o quanto essa disciplina está presente no nosso dia 

a dia. 

Com o desenvolvimento dessa atividade, destaco que aprendi que uma aula de 

Física pode ir além da linguagem matemática e, também ser explorada utilizando-se a 

linguagem escrita. Relato ainda que compreendi, que a presença do docente em sala 

ganha mais significado como orientador do que como detentor do conhecimento. 

Assim, uma maior responsabilidade na orientação das atividades e na aprendizagem 

dos alunos.    

 

 



 
 

 

O Pré-Universitário “Cultura da Paz” como um espaço de 

crescimento profissional e humano na formação de professores 

 

Cristiane da Cunha Alves 

 

Considerações Iniciais 

 

Me chamo Cristiane da Cunha Alves, tenho 25 anos e não pude estar presente 

no nosso encontro em agosto, devido minha mudança de volta para minha cidade 

Dom Pedrito.  

Nessa carta vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória e 

experiências até este momento, além do que pretendo escrever esse ano no Cirandar. 

No ano de 2012, ingressei na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), 

campus Dom Pedrito, no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. O curso tem 

como objetivo a formação de professores na área de Ciências da Natureza, ou seja, 

habilita ao Ensino de Ciências, Biologia, Física e Química no Ensino Fundamental e 

Médio.  

Ao longo da graduação fui compreendendo aos poucos qual a proposta do 

curso, o viés interdisciplinar dele. Os espaços que me proporcionaram perceber e 

repensar sobre as características desse curso foram os projetos de pesquisa, ensino e 

extensão, mas um em particular intitulado “Rodas de Formação Interdisciplinar” foi o 

qual realizei pesquisas teóricas sobre o tema interdisciplinaridade. 

Durante a graduação participei de dois projetos que me inseriram no âmbito 

das escolas. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e o 

Programa Novos Talentos, nestes desenvolvi algumas formações e cursos para alunos 

e professores da educação básica do município. Desse modo, ao chegar nos estágios 

obrigatórios da graduação, já tinha conhecimento e mais segurança para atuar em sala 

de aula. Destaco que foi muito importante ter participado destes projetos, pois 

contribuíram para que eu me desenvolvesse como docente. 

No período de 2012 a 2016, minhas experiências como docente foram na 

realização dos estágios obrigatórios da faculdade, o primeiro foi de Ciências numa 

turma de 8º ano do Ensino Fundamental, o segundo na turma de primeiro ano do 

Curso Normal ministrando os componentes curriculares de Química e Biologia e o 

terceiro na totalidade 8 da Educação de Jovens e Adultos, com o componente 



 
 

 

curricular de Física. Apesar do caráter interdisciplinar do curso, os estágios foram 

separados, mas sempre que conseguis tentava mostrar aspectos da área Ciências da 

Natureza. 

Na metade de 2016, concluo o curso, realizo a seleção para mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – PPGEC e início uma nova 

etapa. Dentro do programa realizei um estágio de docência, o qual foi minha sala de 

aula no semestre que ministrei junto com o professor as aulas. 

Minha pesquisa do mestrado, tem como título a “Pesquisa-Formação com 

professores de Ciências na Cibercultura: uma experiência na pós-graduação.  Durante 

o mestrado na FURG, participei como educadora do PAIETS “Cultura da Paz” da 

FURG, ministrando aulas da disciplina de Física. Após concluir o mestrado, retorno a 

minha cidade natal.  

Inicialmente minha ideia era contar minha experiência no curso de extensão 

intitulado “Tecnologias educacionais: possíveis abordagens no Ensino de Ciências da 

Natureza” que ocorreu EaD, mas tivemos alguns problemas técnicos. Percebo então, 

que nunca relatei minha experiência no Cultura da Paz. Por isso, ire narrar sobre meu 

olhar como esse período, o qual estive como professora do cursinho foi significativo no 

meu processo de docente. 

 

Compreensões e Experiências no Cultura da Paz 

 

Começarei trazendo informações sobre o próprio curso Cultura da Paz, para 

que entenda suas características e a importância que este tem coma sociedade. 

O curso Educacional Popular Cultura da Paz, foi criado no início do ano de 

2016 e suas atividades duraram té o final do ano de 2017, com interrupção apenas em 

meses de férias, o que corresponde após as provas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

O curso tinha como objetivo o ingresso dos estudantes na Universidade, por 

isso, poderia ser caracterizado como um pré-universitário. Entretanto, até o ano de 

2016, a nota obtida no ENEM poderia ser utilizada não só para o ingresso no Ensino 

Superior, mas como instrumento de conclusão do Ensino Médio. Isso nos levou a ter, 

inicialmente, dois objetivos principais: contribuir com a conclusão da última etapa da 

educação básica; e o ingresso no Ensino Superior. 

 



 
 

 

A proposta de conteúdo do curso estava alicerçada nas áreas de 

conhecimentos avaliadas no ENEM: 1) Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 2) 

Ciências Humanas e suas Tecnologias; 3) Linguagens e Códigos; 4) Matemática; e 5) 

Redação.Os educadores que atuavam eram voluntários, estes desenvolviam aulas 

que correspondiam a sua área de atuação. As aulas aconteciam nos espaços da 

Universidade federal do Rio Grande – FURG, de segunda e sexta no turno da noite. 

A parceria se deu com a FURG por meio do PAIETS – Programa de Auxílio ao 

Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior. O PAIETS, como a sigla já indica, é um 

programa de inclusão social que possui cursos de apoio educacional em diferentes 

bairros do município do Rio Grande e em outros da região sul do Rio Grande do Sul. 

Além da questão conteúdista, que se torna pertinente para um futuro ingresso 

no Ensino Superior ou conclusão do Ensino Médio, eram desenvolvidas atividades 

como oficinas pedagógicas, saídas de campo, e participação em eventos, já descritas 

em outro trabalho. Essas atividades e ações visavam a criação de espaços menos 

rígidos e fixos; o dialogar com o interesse dos alunos; e a tecitura de propostas mais 

reflexivas que estimulassem a posição dos estudantes. 

Para que os alunos detentos pudessem estar participando do curso, existia uma 

parceria com a direção da penitenciária e com a equipe de assistência social, na qual 

mantínhamos contato mais direto e resolvíamos todas as questões documentais como. 

Os estudantes estavam em regime semiaberto (por isso poderiam comparecer na 

Universidade), e a parceria com a direção da PERG era vital para sua existência.  

Para termos um registro e controle dos alunos, tínhamos atas de presenças, as 

quais continha o horário de chegada e saída de cada um deles. Enfim, o curso Cultura 

da Paz teve dois anos de atividade. 

Bom, agora que já descrevi alguns aspectos importantes sobre o curso, vou 

falar sobre minha percepção sobre o tempo que estive atuando neste.  

Quando me perguntam porque quis dar aula no Cultura da Paz, sempre conto 

que foi uma surpresa...haha...Mas uma surpresa muito boa. Tudo começa assim, 

quando fui fazer a entrevista não sabia que os alunos eram os presos do semiaberto, 

confesso que num primeiro momento tive medo. Mas ao começar a desenvolver as 

aulas com eles me apaixonei pelo curso. Minha ideia era me candidatei para dar aula 

no curso porque queria exerce a profissão de docente e achei o curso como um meio 

de começar essa trajetória. 

 



 
 

 

 Minha experiência com eles foi super tranquila, eles sempre se envolveram nas 

atividades propostas e todas as vezes as horas passaram muito rápidas. 

Durante o tempo em que estive trabalhando no curso, não vivenciei nenhuma 

atividade específica com eles, mas percebo que as oficinas que eles participaram, 

como a do corpo humano os motivaram para seguirem nos estudos. Eles comentavam 

em aula as atividades. 

Foi um semestre de muito aprendizado, tanto para mim quanto para eles, pois 

existem diferentes prerrogativas referentes à reinserção dos indivíduos presos, dentre 

elas, o acesso à educação. Segundo a Lei de Execução Penal – LEP (1984)9 é dever 

do Estado oferecer as pessoas presas assistência educacional – que compreende a 

instrução escolar e a formação profissional. Sendo o Ensino Fundamental obrigatório, 

os sistemas de ensino irão oferecer aos presos e às presas a cursos supletivos de 

educação de jovens e adultos. 

 

Considerações Finais 

 

Finalizo minha carta, com muita satisfação de ter vivido essa experiência, 

porque me tornei uma educadora mais humana, que tem um olhar sensível e 

acolhedor de perceber os alunos que fazem parte de diversos grupos sociais. Mas 

porém, triste pelo curso ainda ter retornado suas atividades. Desejo que o curso 

retorne suas atividades e que muitos alunos da pós-graduação e graduação como eu 

passem por essa sala de aula que nos proporciona crescimento como profissional e 

ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 BRASIL; Lei N° 7.210, de 11 de Julho de 1984. Lei das Execuções Penais-LEP. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm Acesso em: 14 set. 2018. 
 



 
 

 

Autismo e cotidiano: pensando os sujeitos a partir de suas 

potencialidades 

 

Fernanda da Silva Escobar10 

 

Saudações Cirandeir@s! Por diversas vezes acreditei que não escreveria este 

relato á tempo e que provavelmente não conseguiria continuar na caminhada com 

vocês, principalmente nesta semana de 10 de dezembro, semana em que nasceu 

minha segunda filha, Aurora. Minha filha passa bem, e eu também, apesar de 

descontente por não ter conseguido escrever meu relato da maneira que gostaria 

devido ás demandas da vida. 

Mesmo assim, quero expressar minha alegria em poder falar sobre o assunto 

que escolhi e que há muito tempo me inquieta e faz parte da vida cotidiana de muitos 

docentes. Dessa forma, este relato tem como objetivo investigar as relações entre 

educandos com Autismo e com os demais; Como o ambiente pode influenciar no seu 

desenvolvimento visando um aprendizado através das interações e com autonomia; e 

á que medida o (des)preparo docente pode interferir nesse processo. 

A partir da busca por respostas á esses questionamentos, o objetivo foi 

investigar o quanto tornar o ambiente da escola um local de equidade, em que todas 

as crianças se sintam inclusas e pertencentes á ele a partir do olhar direcionado ás 

especificidades, contribui para o desenvolvimento, a aprendizagem e as relações de 

crianças-criança, criança-ambiente e criança-adulto. 

Acredito que dar ao aluno incluso condições de participar de todas as atividades 

junto aos outros colegas, pode melhorar seu rendimento escolar, sua socialização e 

interação com os outros indivíduos do contexto escolar além de valorizar esse aluno, 

que se sentirá pertencente de fato àquele ambiente e capaz de se superar em desafios 

do cotidiano. Pensar em um tema para investigação é sempre uma grande 

oportunidade para trabalhar questões que nos causam uma sensação de vazio, que 

nos fazem adentrar no assunto, procurar saber mais. Também é uma oportunidade 

única que contribui para nossa construção enquanto profissionais, principalmente na 

área da educação. A escolha deste tema se deu a partir da falta de informações 

acerca do assunto dentro da Universidade. As informações que tínhamos até então, 

                                                           
10 Graduanda da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Cursando Licenciatura em Pedagogia Noturno, sob número de 
matrícula 109975. 



 
 

 

era a respeito de mobiliário, currículo e ambientes voltados para as crianças, da 

importância de estrutura para que os pequenos desenvolvam-se com autonomia e 

liberdade dentro do ambiente escolar. Mas, e as crianças com especificidades? Tudo 

de mais profundo que já sabia foi construído de maneira externa á sala de aula, pois o 

currículo do curso de Pedagogia proporciona muito pouco. 

Dei-me conta que após diversas experiências em escolas, hora trabalhando, 

hora pesquisando ou hora “me inserindo” no contexto escolar, não vi, na maioria das 

escolas, mais do que rampas de acesso aos ambientes, e muitas vezes nem com as 

rampas a escola conta, assim tem a necessidade de usar rampas de madeira para 

adaptar as entradas aos ambientes. Além disso, foi muito presenciado aquele aluno 

com autismo ou deficiência intelectual sozinho, em um canto, às vezes chorando sem 

sequer que notassem sua presença, e quando não está sozinho está acompanhado da 

monitora que muitas vezes dificulta ainda mais as interações, sendo a única a lidar 

com o aluno. Sendo que a maioria dessas escolas tinha um grande número de 

crianças de “inclusão”, como normalmente costumam se referir. A partir desta falta de 

estrutura, preparo e falta de informações, optei por pesquisar a respeito desta 

temática. 

O Autismo é descrito na literatura desde meados de 1940 quando ao observar 

crianças internadas, o psiquiatra Leo Kanner percebeu que algumas apresentavam 

comportamento diferenciado das demais. Esse comportamento destacava-se pelo 

distanciamento dos colegas e pelo modo com que agiam com os objetos, não 

aplicando a funcionalidade específica dos mesmos. A partir dai, Kanner definiu a 

condição de tais crianças como uma síndrome, denominando-a na época como 

Autismo Infantil Precoce. Essa síndrome contava com algumas características 

principais como dificuldade nas relações interpessoais, fixação por rotina e dificuldade 

na fala ou ausência da mesma. (SHWARTZIMAN E ASSUMPÇÃO, 1995).  

Até o início da década de 90 muitos profissionais confundiam o transtorno com 

esquizofrenia ou psicose. Infelizmente, para muitas pessoas leigas ainda é, pois o 

transtorno em alguns casos tende a fazer com que o indivíduo tenha “surtos”, 

sentindo-se desconfortável em determinadas situações e expressando esse 

sentimento através da agressividade. Pessoas com estas necessidades especiais, 

principalmente crianças, que são o foco desta investigação, precisam de ambientes e 

profissionais adaptados qualificados para atender as suas especificidades, para que 

suas rotinas tornem-se agradáveis e com o máximo de autonomia e liberdade. Hank 



 
 

 

(2006) diz que as aprendizagens que ocorrem dentro dos espaços disponíveis e ou 

acessíveis à criança são fundamentais na construção da autonomia, tendo a mesma 

como própria construtora de seu conhecimento. A aprendizagem, o conhecimento se 

integra de acordo com a liberdade que a criança tem de explorar o ambiente que lhe 

está disposto. 

Cabe então ao educador ter um olhar atento ao seu educando, procurando 

conhece-lo em seu contexto familiar, pessoal e social, de maneira á encontrar 

melhores estratégias para lidar com o mesmo e suas especificidades. 

Para que esse olhar atento seja possível, a autora Maryse Suplino traz um 

ponto de vista que nos faz refletir e avaliar o que têm sido feito dentro das salas de 

aula, que é a questão de quem vem primeiro: o sujeito ou a doença? 

Neste caso, a autora traz-nos a perspectiva de que o profissional deve sempre 

lidar com o ser humano que está ali, e não com a doença. Como exemplo deste ponto 

de vista: 

[...] ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência, o profissional que estabelece 

relação com o ser humano, vai sempre se referir, Por exemplo, á pessoa com 

síndrome de Down, autismo, etc. dizendo: “Eu atendo um jovem que tem 

síndrome de Down”, “A minha aluna com autismo é a mais nova da sala”. 

Trata-se de um ponto de vista diferente de alguém que declara: “Essa semana 

colocaram um Down na minha turma.” Ou “Eu trabalho com um DA e um DM” 

ou “Meu filho é PC”. Esse tipo de declaração denota uma situação na qual a 

deficiência tornou-se a figura e a pessoa passou a ser o fundo. (SUPLINO, 

2011) 

 

Assim, quando tratado com uma doença e não com um sujeito, a pessoa passa 

a ver apenas situações inadequadas, saberes e conhecimentos que a criança não tem 

e suas dificuldades. Além disso, criam-se rótulos para essas pessoas, de modo que já 

se espera que ajam de determinada maneira. (SUPLINO, 2011).Tratando diretamente 

com o indivíduo, e não com a doença, estabelecem-se relações de respeito, lidando 

com o mesmo “de igual para igual” (SUPLINO, 2011) e conhecendo traços de sua 

personalidade, sentimentos, descontentamentos e preferencias.  

“É interessante notar que conforme a pessoa assume um maior espaço na 

relação estabelecida, a deficiência segue, proporcionalmente, na direção oposta.” 

(SUPLINO, 2011) Isso acontece, pois à medida que o individuo, tenha ele autismo ou 

não, se percebe respeitado e pertencente á um espaço ou grupo a deficiência assume 



 
 

 

um papel secundário e o mesmo se sente de fato sujeito, aumentando sua autoestima, 

confiança e capacidade de superar os desafios. 

Dentro da perspectiva de adquirir um olhar mais sensível ás situações 

cotidianas, cabe também ao educador com auxílio dos demais profissionais da escola, 

desenvolver atividades, jogos, recursos e todo um currículo preparado e adaptado ás 

reais necessidades de cada sujeito. 

Diante da falta de recursos e preparação, cada escola acaba por encontrar sua 

própria solução para estes problemas. Essa luta é um trabalho complicado e de muitas 

frentes, as mudanças não acontecem de repente e sim através de políticas, vontade 

da escola e da comunidade escolar, que devem ser definidas coletivamente nos 

documentos oficiais e norteadores da instituição. 

Dessa forma é necessário encontrar maneiras para auxiliar no ensino-

aprendizagem dos estudantes garantindo os direitos presentes na lei e proporcionando 

momentos de interação e de compartilhamento de saberes. 

Se um educador quer encontrar uma solução, um método, ou uma maneira, por 

menor que seja de adaptar seu currículo e ensinar, de fato, pessoas portadoras de 

deficiência como o autismo deve primeiramente mudar seu ponto de vista em relação 

ao que é ensinar esses sujeitos, essa ideia é reforçada segundo Suplino (2009): 

“Mudança nas formas de pensar cristalizadas que podem nos remeter a um modelo de 

educação especial pré-concebido, onde muitas vezes a ênfase está centrada nas 

limitações.” 

Isso significa que, deve-se focalizar nas aprendizagens que são úteis para a 

vida do sujeito, que lhe darão mais autonomia, confiança e autoestima e retirar o 

enfoque do ensino em questões meramente acadêmicas e curriculares. 

 

Um olhar direcionado aos educandos com Autismo 

 

A observação foi feita em um período de cinco dias em uma Escola de 

educação infantil da Rede Municipal .Para realização da pesquisa, a metodologia 

utilizada primeiramente foi a observação, onde foi possível a construção de um 

vínculo, ainda que breve, com os sujeitos da pesquisa. Essa relação que se constrói é 

importante para uma melhor análise e direcionamento de um olhar mais específico de 

acordo com o contexto social e familiar dos sujeitos. Foi importante também a 

utilização da observação como método de pesquisa, para melhor compreensão acerca 



 
 

 

das interações do sujeito com autismo junto ao grande grupo. Em todos os dias de 

observação, foram reservados momentos para diálogo com a educadora da turma, 

através de uma entrevista não estruturada onde a mesma ficou livre para falar sobre 

tudo o que considerava relevante a partir do tema. 

A observação foi realizada no contexto geral da escola, momentos de interação, 

brincadeiras, atividades e de dificuldades, mas em alguns dos dias em duas turmas 

específicas. A primeira turma conta com 13 alunos de 4 á 5 anos, sendo um aluno com 

autismo leve. A segunda turma conta com 12 alunos de 3 e 4 anos, sendo um aluno 

com autismo severo e outro com autismo moderado.A abordagem ás professoras se 

deu de forma simples, e a recepção foi extremamente atenciosa, onde todas as 

dúvidas foram sanadas e o ambiente foi disponibilizado á observação sem hesitação. 

As observações começaram em uma segunda-feira e conforme os alunos 

chegavam, guardavam seu material e se dirigiam ás atividades que gostavam de fazer. 

Na primeira turma, o aluno com autismo, de 5 anos que aqui chamaremos de João, 

chegou juntamente á mãe e foi guardar o seu material. A mãe mostrou-se muito 

preocupada com o filho, dando orientações e mais orientações á educadora, que já 

está acostumada á lidar com a criança, tendo em vista que o mesmo está na turma 

desde o começo do ano letivo.  

Assim, João não se juntou aos demais, ficou parado na porta, observando as 

interações do grande grupo, sem participar. A educadora o chamava para participar e 

o mesmo sorria e dizia que não. O Autismo que João tem, é de nível leve, levando em 

consideração principalmente a presença da fala, mesmo que restrita, e a presença de 

sorrisos em suas expressões. João caminha, com um pouco de dificuldade, o que não 

compromete sua movimentação, faz as atividades e demonstra alguns de seus 

sentimentos. 

A professora, diferente do que muito se vê por ai, instigava João á todo 

momento, para que saísse de sua zona de conforto na porta da sala e interagisse com 

os colegas. Durante a realização de atividades, ela não planejava atividades 

separadas para ele, mas tentava auxiliá-lo a realizar as mesmas atividades dos 

colegas. 

Dentro desta proposta, notou-se que a educadora buscava sempre estimular o 

aluno a conhecer saberes que sejam úteis em seu dia-a-dia, auxiliando-o em sua 

higiene, alimentação e cuidado com seu material. 

 



 
 

 

O discente demonstrava muito carinho e apego pela professora, e apesar de 

gostar das atividades desenvolvidas notava-se grande preferencia por estar no pátio 

da escola. Portanto, quando estava no pátio interagia bastante com os demais 

colegas, correndo e brincando. Além disso, chamava a professora o tempo todo para 

brincar, e também para mostrar o comportamento dos demais colegas. Em alguns 

momentos parecia nervoso, pegava a professora pela mão e levava até o lugar que 

estava acontecendo alguma situação que ele julgava incorreta. 

O segundo aluno observado tem um grau de autismo moderado, tem 4 anos e 

usaremos o nome de Pedro quando referido á ele. Este educando fala de maneira 

muito comprometida, sendo quase inexistente. Mesmo assim se expressa, se 

comunica e se faz entender á sua maneira. Caminha bem e é muito agitado, agitando 

a turma também.  Apesar da agitação, não apresenta comportamento agressivo, nem 

tem crises quando se sente desconfortável. Quando a professora propõe atividades, 

ele participa e gosta, mas tem muita dificuldade para se concentrar. Mesmo assim, a 

educadora sempre tenta o trazer para interagir e participar sem que seja necessário 

adaptar as atividades á ele. 

Pedro costuma faltar muito, e quando está presente na aula, sempre está perto 

da professora, seja sentado ou realizando atividades. Nas poucas aulas que está 

presente a professora procura sempre realizar atividades que despertem seu interesse 

e que envolva a turma por completo. Sendo assim, procura pelo menos em um dos 

momentos do turno realizar atividade com massinha de modelar, já que é um dos seus 

materiais preferidos. 

Durante a semana de observação, a turma realizou um passeio, onde a 

professora declarou aos pais que não conseguiria levar os dois sem um auxílio maior, 

solicitou então aos pais que levassem seus filhos para participarem, assim conseguiria 

proporcionar o momento á todos. A mãe do Pedro o levou, a mãe do outro aluno da 

turma não. Segundo a professora, a família aceita e incentiva o trabalho com o lado de 

forma a auxiliar no desenvolvimento do mesmo.Pedro ainda não tem laudo. No início 

do ano quando ingressou na escola a instituição suspeitou e encaminhou o estudante 

ao CAPSI (Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil), assim ele ainda está 

em processo de investigação, mas o diagnóstico de autismo ele já tem. 

Apesar da especificidade, não mostra o sistema cognitivo afetado diretamente, 

pois consegue realizar as atividades e desenvolver-se ao seu tempo. O terceiro 

estudante observado, também possui autismo, e aqui será chamado de Lucas. Lucas 



 
 

 

possui um nível mais agravado de autismo, considerando que quando se sente 

desconfortável apresenta comportamento agressivo, bate, morde e grita. Além disso, 

não possui nenhum traço de fala, não caminha e usa fraldas apesar de ter 4 anos. 

Lucas foi apenas um dia durante toda a observação, não interage com os 

colegas, prefere se excluir em cantos e caso toquem nele ou tentem interagir ele fica 

bravo. Um agravante nesse caso é a superproteção da família, que acredita que a 

escola não traz nenhum benefício, pelo contrário, que prejudica e faz com que o 

educando fique nervoso. Este sujeito não é frequente nas aulas, e a família não faz 

questão que seja, além disso, deixam o discente apenas 2 horas na instituição, pois 

acreditam que fazer com que ele permaneça mais tempo é tortura. 

Para agravar a situação, a educadora da turma informou que a família recusou 

a ida do estudante á sala de recursos, ferramenta essencial para auxiliar no 

aprendizado e desenvolvimento da criança, e auxiliar no trabalho dentro da sala de 

aula. Não quiseram também levar ao aluno ao passeio feito pela turma, privando o 

mesmo do contato com os colegas e espaços diferenciados que poderiam auxiliar 

também no processo de aquisição de saberes e interação que o educando necessita. 

Foi possível observar também que Lucas perde totalmente o controle quando a 

mãe chega para busca-lo, de maneira que começa a se jogar no chão, gritar e brigar 

com os colegas. A mãe por sua vez, aceita e acredita que este comportamento é 

normal devido ao transtorno, mas deve-se observar delicadamente e analisar quais 

comportamentos das crianças são devido ao autismo ou são birra. Quando Lucas 

apresenta comportamento agressivo, muitas vezes ferindo os colegas a professora 

cautelosamente se dirige ao estudante e conversa com ele, de modo á convencê-lo de 

que esse comportamento é inapropriado e acalmando-o. A professora não o exclui das 

atividades da turma, faz o possível para que ele participe junto aos demais colegas, 

mas ele normalmente não aceita realizar e não se envolve com a turma. 

A partir da análise das informações coletadas e saberes adquiridos durante a 

observação, pode-se fazer uma reflexão sobre alguns pontos importantes. 

Primeiramente as ações e pensamentos da família, principalmente da mãe, 

influenciam muito no comportamento, desenvolvimento e interações do sujeito 

juntamente á escola e aos pares. Nos três casos, temos familiares que agem de 

maneira distinta uns dos outros e consequentemente têm influencias distintas, sejam 

elas positivas ou negativas para os educandos. Além desse aspecto, nota-se muito 

claramente a definição de espectro citada anteriormente, pois nos três casos as 



 
 

 

crianças citadas apresentam teoricamente o mesmo transtorno, mas com 

particularidades, necessidades, características e grau de expressão diferente. Nesse 

sentido, visualiza-se perfeitamente um espectro envolvendo as três crianças. Para 

auxiliar os educandos com o transtorno e seus colegas a lidarem com as 

características do mesmo, o papel das educadoras das duas turmas é essencial. As 

professoras desempenham um trabalho que valoriza os alunos, fazendo-os parte da 

turma como os demais, além de auxiliarem os mesmos a ter uma vida um pouco mais 

controlada, e autônoma. Mesmo sem ter conhecimento aprofundado sobre, trabalham 

através do currículo funcional natural de maneira exemplar e sem intenção, fazendo 

com que os educandos aprendam conhecimentos necessários á vida. 

Para finalizar o relato desta experiência, devo salientar que investigações em 

áreas como esta, que tratam de educação, inclusão escolar e social, saúde e muito 

outros aspectos são impossíveis de se concluir, de modo que cada sujeito se comporta 

de uma maneira e não existe um método ou receita para lidar, educar e cuidar dos 

mesmos. Inicialmente tinha como objetivo aprofundar os conhecimentos acerca da 

temática e sobre questões levantadas dentro da mesma, o que foi possível através 

desta pesquisa. Proporcionou também, entender melhor o que é o transtorno do 

espectro autista e a evolução do seu entendimento pela sociedade ao longo do tempo. 

Além disso, foi possível, observando as necessidades diárias dos educandos, 

compreender que um ambiente adaptado para alunos com autismo é o mesmo 

ambiente que deveria ser adequado para crianças com as mais diversas necessidades 

especiais. As diversas manifestações que crianças com autismo apresentam 

necessitam de um ambiente muito bem estruturado, tendo em vista que por se tratar 

de um espectro, uma criança com autismo pode não ter a presença da fala e usar 

fralda, enquanto outra não caminha ou o faz com dificuldade. O ambiente deve ser 

pensado também lembrando que quem tem autismo pode se sentir desconfortável com 

alguma situação e gerar uma crise agressiva, por exemplo, e nesse sentido os 

profissionais e o ambiente devem estar preparados para evitar que a criança com 

autismo se machuque ou lesione os colegas. Destaco aqui, a importância de se 

analisar as interações sociais no âmbito escolar, verificando a interação, socialização e 

participação das crianças com autismo e considerando a mediação das professoras e 

das demais crianças.  

 



 
 

 

Analisar os comportamentos das crianças com espectro autista é essencial para 

que se possa compreender que as mesmas podem ser influenciadas considerando os 

contextos interativos, a mediação do adulto, dos pares e, as particularidades de cada 

criança. No caso da mediação do adulto, esse faz papel essencial, valorizando o 

sujeito e não a doença. Nesse sentido, as referencias utilizadas anteriormente 

concordam com o que foi presenciado no contexto escolar, vendo o carinho dos 

profissionais com as crianças e a valorização do que o sujeito já sabe, e não a 

preocupação com o que ele não sabe.  

Observou-se que a perspectiva explicitada pelos sujeitos da escola é favorável 

á inclusão de crianças com especificidades na escola, e no caso das professoras, elas 

fazem o possível para que esta de fato aconteça. Infelizmente a falta de 

aprofundamento desses temas na formação inicial e posteriormente na formação 

continuada, a falta de estrutura, de profissionais de apoio especializados e apoio por 

parte da escola e da família influenciam diretamente para que a prática pedagógica 

desenvolvida pelo professor funcione. A metodologia de observação proporcionou 

visualizar e reforçar que a inclusão não acontece sozinha, muitos são os critérios e 

aspectos que devem ser contemplados para que os estudantes com especificidades 

tenham uma boa experiência no ambiente escolar, mas poucos são proporcionados 

aos mesmos. Proporcionou também observar que em alguns casos, o profissional 

pode não estar devidamente qualificado, o que eu acredito que nunca estará, mas tem 

vontade de atuar de forma que a vida da criança seja modificada, não na condição de 

pessoa com autismo, mas na condição de “incapaz”, como são vistos pela sociedade. 

Infelizmente os profissionais da escola não conseguem atuar eficazmente sozinhos, e 

algumas famílias acabam acreditando que a escola é um ambiente de maus tratos ao 

familiar, pois o coloca em situações de desafio e superação, que necessitam dispêndio 

de esforço para serem ultrapassados.  

Foi surpreendente encontrar um ambiente escolar onde as profissionais faziam 

o máximo para auxiliar todos seus alunos em cada uma de suas especificidades, 

mesmo sem a estrutura física e curricular necessária. Alguns dos maiores entraves no 

trabalho docente com crianças com especificidades é o diálogo com a família, de 

modo de a mesma compreender que os educadores e a escola tem um papel 

necessário para melhorar as relações, e no caso de pessoas com autismo, estimular 

as interações, a expressão o desenvolvimento cognitivo e nas questões referentes á 

rotina. As situações presenciadas na escola vão ao encontro das ideias defendidas 



 
 

 

pelos pensadores trazidos para reforçar a temática deste estudo contemplando as 

questões de direitos legais de pessoas com autismo, auxílio, respeito, valorização e 

confiança nas capacidades dos mesmos.  

Ao final desta investigação, posso dizer que a mesma comtemplou seus 

objetivos e confirmou as hipóteses anteriormente levantadas através da pesquisa de 

campo em uma escola de educação infantil. As vivencias e experiências adquiridas 

foram riquíssimas, contribuindo para a trajetória docente, de modo a nos possibilitar 

refletir enquanto educadores, do papel que desempenhamos, facilitando a vida ou 

proporcionando situações em que o sujeito aprenda superar as dificuldades. Além 

disso, outros questionamentos e dúvidas surgiram, que talvez possam futuramente ser 

comtemplados em outro trabalho.  
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Ler para geografar e (re)existir 

 

Jéssica Moara da Cunha Tessmann 

 

Muitas são as questões que permeiam a escola cotidianamente, todas 

impregnadas de significado para os sujeitos que humanizam-se nos diferentes 

momentos da escolarização. Assim, eleger um tema de interesse para dialogar a partir 

das motivações propostas pelo Cirandar foi ao mesmo tempo desafiador e inspirador, 

pois contribuiu para que eu olhasse para a realidade escolar e buscasse um fio 

condutor para pensar os processos me fazem professora. 

Saliento que essa não foi uma etapa difícil, pois há muito tempo minha 

preocupação envolve a leitura. Não a leitura como decodificação, apenas. Mas, a 

leitura da realidade, a leitura das palavras e dos seus sentidos. Nessa perspectiva, 

desafiei-me a pensar sobre a formação leitora como possibilidade para compreender o 

mundo e o lugar que nele ocupamos.  

Destaco que a adversidade maior consiste em quebrar os paradigmas que 

rondam a leitura, um deles é o fato que ser considerada apenas território da língua 

portuguesa, enquanto disciplina escolar. Há um exercício de poder e de domínio 

bastante engessados nessa questão.  

Não obstante, enquanto professora de geografia, busco dialogar com as 

diferentes possibilidades de ler, pois ao mesmo tempo em que lemos um texto, uma 

paisagem, uma fotografia, um mapa, estamos estabelecendo uma relação que envolve 

explorar contextos e apropriação de conceitos que ressignificam a compreensão do 

mesmo.  

Sob tal perspectiva, compreendo que a leitura é uma possibilidade muito mais 

ampla que as formas limitadas e pouco encorajadoras que se tem do ato de ler. Na 

mesma esteira do autor anteriormente citado, Freire (2011) destaca que ler é 

compreender o texto e o contexto sob pontos de vista estético/científico e ético/político. 

Assim, apropriarmos do direito de ler a palavra e ler o mundo enquanto um direito 

social, um vetor de luta. 

De acordo com Antônio Candido (1970), a leitura é um direito inalienável, uma 

necessidade básica do ser humano, e como tal não pude descolar minha militância 

leitora da vida na escola. Para tanto, buscarei refletir sobre a importância das 



 
 

 

atividades realizadas na escola onde atuo tendo como referência o compromisso com 

a formação leitora dos alunos. Busco refletir sobre minha atuação docente e a 

influência da prática/perspectiva metodológica de forma integrada, vendo a escola 

como uma totalidade de processos e relações dentro de um determinado contexto. 

A experiência que segue foi desenvolvida em uma escola da rede municipal de 

ensino em Canguçu (RS), mais especificamente uma escola inserida no espaço rural 

deste município que atende alunos da Educação Básica (Educação Infantil ao 9º ano 

do Ensino Fundamental). Destaco que o trabalho em curso não compreende somente 

a reflexão de uma sala de aula, ou seja, uma turma. Mas, as atividades e vivências do 

trabalho cotidiano, que envolveram em 2017 todos os alunos interessados da escola e 

em 2018 as turmas dos anos finais (6º ao 9º ano) com alunos de 11 a 17 anos de 

idade. 

As atividades tiveram início em 2017, quando comecei atuando como voluntária 

no Programa Novo Mais Educação, especificamente com as oficinas de leitura. Para 

isso foi necessário organizar um projeto a ser desenvolvido na escola tendo em vista 

que todos os alunos (desde os Anos iniciais) poderiam participar dos encontros. 

Naquele momento os objetivos eram aproximar os alunos dos livros e com base 

em elementos lúdicos “encantar” os olhares para as histórias. Os encontros realizados 

eram pautados no intercâmbio entre as turmas, elementos que tornaram a atividade 

muito mais desafiadora e enriquecedora. 

O projeto foi elaborado com cinco propostas de oficinas:  

 Leitura e (Re)escrita dos contos infantis - a partir da leitura dos contos 

infantis os estudantes foram motivados a (re) escrever as histórias 

(re)contextualizado a partir do lugar de vivência, com personagens reais 

e ações cotidianas. Esta oficina teve como público alvo os anos iniciais 

do Ensino Fundamental.  

 Meninos que liam o mundo - após a leitura, discussão e 

contextualização de clássicos da literatura brasileira os estudantes foram 

motivados a escreverem histórias a partir de suas experiências familiares 

e com o lugar onde vivem. Os textos foram reunidos em um livro e 

lançado na festa cultural da escola com a participação de professores, 

pais e demais alunos. Os resultados evidenciaram que é possível 

também escrever a partir do lugar que ocupamos no mundo. Um livro 



 
 

 

com muitas infâncias, encontros e aventuras intercambiadas a partir do 

direito de anunciar a própria “palavramundo”. 

 Leitura e escrita de diferentes linguagens - Nesta oficina os 

estudantes foram motivados a conhecerem diferentes formas de 

linguagem como: o jornal, as obras de arte, história em quadrinhos, 

charge, tirinhas, fotografias, entre outros. Após a análise, leitura e 

contextualização de como tais linguagens permitem a comunicação entre 

as pessoas os estudantes elaboram materiais a partir de eventos 

cotidianos da escola, alguns grupos organizam um “telejornal” sobre a 

rotina da escola, outros produziram reportagens escritas e alguns alunos 

elaboraram charges como também fotografaram momentos da vida 

escolar. 

 (Re)descobrindo a cultura popular local – a proposta foi realizar a 

leitura e contextualização da vida e obra de Simões Lopes Neto. Os 

textos escolhidos foram os Contos Gauchescos, após a leitura destes os 

alunos foram divididos em grupos de acordo com o conto que mais 

gostaram. A partir desse momento os grupos elaboram roteiros 

inspirados na obra e encenaram peças de teatro. 

Não obstante, a partir das barreiras que foram propostas à superação, a leitura 

de Simões Lopes Neto possibilitou conhecer outros heróis para além daqueles cuja 

trajetória e imaginário foram cunhados pelas classes dominantes.  

Assim, encenamos e contamos muito mais que os romances do interior, mas a 

relação dos homens e mulheres de um determinado período da história que 

dificilmente são exibidos pelas grandes mídias da informação, contamos causos e 

“peleias”, aprendemos ditados e nos apropriamos do sentido histórico das muitas 

expressões utilizadas ainda hoje. O teatro é também pronunciar a “palavramundo”. 

A oficina originou o I Sarau e Mostra de Teatro da escola, atividade que marcou 

o encerramento do ano letivo, nesse dia os alunos puderam apresentar as peças de 

teatro inspiradas nos Contos Gauchescos, bem como elaboraram uma peça sobre a 

cultura pomerana11.  

                                                           
11 Grande parte dos moradores da localidade no Posto Branco, 1º Distrito do município de Canguçu (RS) são descentes de 
imigrantes pomeranos. Assim, esse fato foi um disparador para a elaboração da peça de teatro que teve como centralidade contar 
a história da chegada dos imigrantes no Brasil e a forma como ocuparam e organizaram suas vidas no “Novo Mundo”, além de 
abordar elementos da religiosidade e da cultura pomerana. 



 
 

 

O evento também foi aberto para que outras formas de expressão literárias e 

artísticas de interesse dos alunos. Assim, contamos com apresentações musicais, 

leituras e declamação de poesias, apresentação de projetos desenvolvidos por outros 

professores e as peças de teatro. Compartilhamos palavras, poesias, canções e 

anúncios fundamentados no verbo esperançar. 

Entendo que Freire (2011) contribui com o esclarecimento desse momento 

quando afirma que a primeira leitura fundamental é a do mundo imediato, 

compreender o os arranjos do lugar em que vivemos é de grande importância no 

sentido de atentarmos para aspectos sociais que permeiam a realidade a que estamos 

inseridos, bem como torna viável enxergar os laços estabelecidos com o lugar. 

O lugar trata-se de um conceito caro a ciência geográfica, para além de ser uma 

fração do espaço geográfico, é onde acontece nossa vida, onde moramos, 

trabalhamos e estabelecemos nossas relações. Assim ao estudar o lugar estamos 

fazendo a leitura do mundo da vida, e ao ler o espaço compreendemos que as 

paisagens que podemos ver são resultado do trabalho humano na busca pela 

sobrevivência. Desta forma, a configuração de um lugar não é apenas definida 

internamente ou externamente, mas na confluência de diferentes fatores, atores e 

sujeitos em diferentes escalas. 

A partir da perspectiva de Callai (2013) entendemos que realizar a leitura do 

lugar para compreender o mundo demanda a compreensão do contexto em que a 

escola está inserida e isso implica entender o dia a dia das pessoas que ali vivem, ou 

seja, o conhecimento cotidiano passa a ser referência para o conhecimento escolar. 

A leitura enquanto fundamento para outra perspectiva de mundo é um processo 

permanente, por isso prosseguimos em 2018 com propostas que comungassem com 

resultados do ano anterior. Apesar do espectro obscurantista que assombra a 

educação, é preciso seguir (re)existindo. E isso significa continuar lendo e escrevendo 

o mundo. 

Nessa perspectiva, saliento três momento que considero importantes nesse 

processo de formação leitora, sendo o primeiro foi o desafio propor ao alunos a leitura 

literária articulada ao ensino de geografia.  

Isso demandou parceria com outras disciplinas, como arte, história e língua 

portuguesa. Como já mencionei, é bastante desafiador romper com os dogmas criados 

sobre o direito de ler e de quem lê e o que é lido. Bem como superar as amarras 

impostas à ciência geográfica no cotidiano da escola. Foi necessário, a partir das 



 
 

 

aulas, trabalhar esses aspectos para que o compromisso com a leitura saísse dos 

muros que separam as áreas do conhecimento. 

A partir disso, outra proposta interessante foi a leitura da obra de Victor Hugo, 

Os miseráveis12. Ler a obra foi o ponto de partida para nos aproximarmos do contexto 

sócio-político francês em um período propicio às ideias de liberdade e igualdade. O 

autor evidencia as relações desiguais vividas no país naquele contexto.  

Foi possível estabelecer debates sobre a situação do Brasil no mesmo período, 

bem como a importância da literatura e da arte na denúncia das feiuras do mundo, 

bem como compreender como um livro pode ser tornar um clássico universal e a sua 

importância superar o tempo e o espaço. Destarte, ressignificar as leituras de obras 

como a de Victor Hugo contribui para que atinjamos outros níveis de compreensão de 

mundo. 

E para “concluir” o ano letivo, organizamos a produção do segundo livro. Tendo 

em vista que a experiência do livro de 2017 (aquele que mencionei ser resultado de 

um processo nas oficinas de leitura) fortaleceu o papel da leitura e da escrita na escola 

e entendemos que registrar as palavras também é anunciar e denunciar os nossos 

processos formativos que permitem-nos ser mais, assim um passo fundamental para 

tecer novos caminhos.  

Conforme Freire (2011, p. 30): “[...] podemos ir mais longe e dizer que a leitura 

da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de 

‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática 

consciente”. 

Isso envolve clareza que o fazer docente não é uma ação neutra e descolada 

da via objetiva, a educação é uma forma de intervenção no mundo, uma intervenção 

de sujeitos que vivem com e no mundo, por isso política. Do mesmo modo que ler, ou 

melhor Ler é também uma ação transformadora, assim carregada de significado e 

mobilização. Ler é um ato político. 

A leitura consciente e comprometida com as pessoas é um elemento importante 

para a emancipação humana e como tal, não está restrita aos muros da nossa limitada 

organização curricular, Ler é parte da formação humana, é também geografar a 

(re)existência.  

 

                                                           
12 Versão adaptada e disponibilizada pelo Ministério da Educação através do projeto governamental de incentivo à leitura 
“Literatura em Minha Casa”. 
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O consumo de alimentos industrializados e seus efeitos para o meio 

ambiente e para a saúde na perspectiva de estudantes de uma 

escola municipal do Rio Grande 

 

Luciana Oliveira da Cunha13 

 

Caros cirandeiros, esta investigação teve como objetivo fazer uma análise 

sobre o consumo de alimentação industrializada na rotina dos estudantes da EJA de 

uma escola municipal de Rio Grande, a partir das observações e dos diálogos, 

analisar se é abordado e de que forma sobre a alimentação saudável. A proposta 

metodológica para esta pesquisa trata-se de uma observação participativa, a partir 

dessa observação podemos explorar o contexto e interagir com os pesquisados, para 

isso é necessário aproximar-se da realidade e cultura de jovens e adultos estudantes. 

Nós como educadores devemos promover a conscientização através do 

diálogo e das experiências pessoais de cada um, para assim possibilitar a construção 

de um olhar mais crítico sobre a alimentação e seus efeitos no meio em que vivemos 

e a partir disso ter um desenvolvimento sustentável. 

As motivações para esse estudo surgiram da necessidade de conscientizar 

sobre ter uma alimentação saudável, os sujeitos que frequentam a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

As pessoas que estudam na EJA procuram um curso diferente, a maioria 

trabalha, tem família, muita responsabilidade, não pôde estudar na escola na época 

da infância e da adolescência, algumas pessoas tiveram um passado difícil e não 

puderam concluir o ensino fundamental na idade apropriada. 

Dessa forma devemos problematizar as questões relacionadas, ao consumo 

exagerado de alimentos industrializados, e seu reflexo no meio ambiente, no espaço 

escolar de educação de jovens e adultos, pois o contexto atual em que vivemos uma 

rotina corrida com muitos compromissos e pouco tempo, onde os afazeres 

domésticos, a faculdade/escola e o trabalho tomam conta de todo o dia, e dentro 

desse contexto se torna um grande desafio ter uma alimentação saudável. 

 

                                                           
13 Graduanda no curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande FURG, sob matricula 108284. 

 



 
 

 

Foram abordados assuntos que se referem ao tema mencionado e que vão ao 

encontro de muitas questões que ainda hoje são pouco discutidas em nossa 

sociedade, através desta pesquisa foi possível descobrir e discutir com os discentes 

da EJA, o que eles entendem sobre a alimentação industrializada e seu impacto 

sobre o meio ambiente e para sua saúde, assim como trazer a possibilidade de um 

olhar mais crítico em relação à alimentação, para que essas pessoas reflitam e criem 

uma consciência crítica sobre aspectos que são importantes para compreender que a 

forma como nos alimentamos reflete diretamente em nossa saúde e no meio em que 

vivemos, e que devemos consumir sem destruir o planeta. Nesse sentido são 

diálogos que aconselham a historicidade do sujeito com práticas voltadas a sua 

realidade social, enfatizando o questionamento e a discussão sobre sua alimentação 

e seu reflexo no mundo, e que esse sujeito é transformador da sua história e da 

história da sociedade. 

A partir do momento que passamos a respeitar e interagir com o meio do qual 

fazemos parte, percebemos a importância da sustentabilidade para que possamos ter 

um meio ambiente com menos degradação no futuro, o qual pode e deve começar a 

ser construído no presente. 

É uma necessidade do mundo capitalista atual, que dialoguemos sobre 

alimentação, meio ambiente e sustentabilidade, pois vivemos em meio a uma crise 

ambiental que provoca uma deterioração do meio e a escassez dos alimentos. Assim 

emerge um discurso de sustentabilidade alimentar que diz respeito à produção e 

consumo de alimentos sustentáveis. 

Frente a essas questões, a presente pesquisa buscou enfatizar e 

problematizar através de diálogos a relação que os adultos que vivem essa rotina 

corrida estabelecem com o consumo de alimentos industrializados e com o meio 

ambiente, permitir que os entrevistados construíssem um olhar mais crítico sobre sua 

alimentação e o reflexo que ela causa no meio ambiente, procurando reduzir o 

consumo de alimentos industrializados. 

Com base nas preocupações advindas de algumas experiências vivenciadas 

no espaço acadêmico e em outros espaços sociais, surgem algumas questões que 

fazem parte desta pesquisa, tendo como ponto de partida, o seguinte 

questionamento: como se alimentam os estudantes da EJA e como se relacionam 

com o meio ambiente na atualidade? Quando o assunto é alimentação, quais devem 



 
 

 

ser os principais cuidados referentes à refeição? Quais alimentos devem ser 

evitados? Quais alimentos são apropriados para a merenda escolar? 

Temos que defender a nossa qualidade de vida, e a educação é uma 

ferramenta poderosa para a formação de um cidadão mais crítico e reflexivo, então 

devemos usar desta para que atenda às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas próprias 

necessidades. 

A alimentação é um dos princípios básicos para a nossa vida, também é 

indispensável para que possamos ter energia para trabalhar, estudar e cuidar das 

tarefas diárias da casa e o consumo exacerbado de alimentos industrializados, e seus 

conservantes químicos, oferecem um grande risco a saúde. Deste modo, o 

estabelecimento de regras como horários para a realização das refeições, a variedade, 

e o consumo de produtos saudáveis são aspectos essenciais para que o estudante 

tenha uma vida mais saudável. 

A educação ambiental não pode ser só uma prática da área educacional, mas 

também social, pois esse processo procura a construção nas pessoas, da 

preocupação por todos os problemas ambientais que estamos passando, trazendo 

informações e construindo seres mais questionadores. 

A inserção da educação ambiental e da Sustentabilidade nas escolas, através 

de atividades pedagógicas, auxilia para que o consumo de alimentos industrializados 

seja repensado e é fundamental que essa consciência crítica que é formada com os 

estudantes, seja repassada a todos da comunidade para que todos possam refletir 

sobre sua prática e com isso alcançaremos o objetivo de formar cidadãos mais 

reflexivos, que preservem o meio em que vivem e se desenvolvam sustentavelmente. 

Sustentabilidade é muito mais do que não poluir, economizar água, reciclar lixo, 

preservar as áreas naturais etc., sustentabilidade é também cuidar para que nossas 

atividades básicas do dia a dia não causem impactos negativos em nosso meio 

ambiente, devemos cuidar para que nossa alimentação seja pensada ecologicamente, 

é comum ouvirmos palavras como reciclar, reutilizar e reduzir estas palavras são muito 

utilizadas, mas devemos parar para pensar se realmente estamos praticando-as, 

precisamos ter consciência que somos capazes de escolher alimentos certos e assim 

preservar a nossa saúde e o planeta. 

 



 
 

 

Através desta análise e com o intuito de incentivar as pessoas a terem uma 

alimentação mais saudável e de obter um senso crítico em relação ao meio ambiente e 

a sustentabilidade, fiz visitas a uma turma de Educação de Jovens e adultos, a fim de 

colher informações sobre o tipo de alimentação que estão consumindo, onde os 

sujeitos envolvidos nesse processo vão formando-se e transformando-se, e assim 

também modificando seu espaço e sua realidade caracterizando a educação como um 

ato que precisa ser consciente. 

Os hábitos alimentares são um fator de suma importância para nossa qualidade 

de vida e para a preservação do planeta em que vivemos, então por meio deste estudo 

procuramos orientar e mostrar que é possível mesmo com pouco tempo disponível, 

alimentar-se de forma mais saudável e consciente. O ambiente escolar é onde 

acontece à interação dos estudantes e a discussão sobre temas do cotidiano então é 

um ambiente favorável para o desenvolvimento de uma forma de conscientização 

sobre a alimentação, o meio em que vivemos e a sustentabilidade, oportunizando uma 

reflexão sobre uma melhor qualidade de vida tanto atual quanto futura. 

 

Observação da turma 

 

A observação ocorreu na escola municipal de ensino fundamental Manoel 

Martins Mano, os dados coletados na pesquisa se deram durante um período de dois 

dias, esta coleta foi realizada em uma turma de segunda etapa de estudantes da 

educação de jovens e adultos, de contextos sociais diferentes. 

Através do diálogo com os discentes, onde os mesmos foram muito 

participativos e receptivos, foi possível perceber que eles se sentiram interessados 

pelo assunto e como os mesmo falaram, não é um assunto comum de ser discutido 

em sala de aula, apesar de a merenda escolar ser feita com base no planejamento de 

uma nutricionista do município, o tema sobre a alimentação não é abordado em sala 

de aula, Houve uma conversa com a professora sobre a turma, foi feita uma roda de 

conversa com a turma e que o objetivo era conhecê-los e conhecer um pouco mais 

sobre a forma com que se alimentavam e a construção posterior da pesquisa tinha 

por finalidade a conscientização dos discentes sobre o consumo de alimentos 

industrializados, nesta roda de conversa discutiram sobre o que acreditavam que era 

alimentação saudável, como eles se alimentavam, se trabalhavam, a partir desse 

diálogo, no segundo dia com o auxílio de uma nutricionista, a conversa foi mais para 



 
 

 

o lado da conscientização, pois acreditamos na responsabilidade que a educação tem 

para a transformação social. 

Este estudo surge a partir de reflexões sobre a forma que nos alimentamos 

nessa rotina corrida em que vivemos, buscando auxiliar na conscientização da 

necessidade de uma alimentação saudável para ter uma melhor qualidade de vida, 

discutir sobre os efeitos do consumo de alimentos industrializados no nosso 

organismo e no nosso planeta. 

Através dessa investigação tivemos a oportunidade de confirmar a hipótese de 

que não estava sendo trabalhado na sala de aula sobre a alimentação consciente, e 

então tivemos a oportunidade de trabalhar com esses discentes, nossa roda de 

conversa foi muito produtiva, como proposta de intervenção foi distribuído para turma 

folders com receitas simples e rápidas de refeições naturais e saudáveis e através 

dos nossos diálogos podemos refletir sobre nossas ações. 

Os estudantes trabalhadores ultrapassam os horários de intervalos para as 

refeições ficando horas sem se alimentar, alimentação muito rápida, abuso no 

consumo de café e açúcar, baixo consumo de água, consumo excessivo de balas e 

petiscos não saudáveis e nesse sentido ao pesquisar o modo em que o indivíduo se 

alimenta, temos a intencionalidade de contribuir para a formação e para uma melhor 

condição de vida dos estudantes, pois é possível diminuir os riscos de desenvolver 

doenças fazendo algumas mudanças em nossos hábitos alimentares e estilos de 

vida. 

Os resultados deste estudo confirmam que o perfil nutricional dos alimentos 

industrializados são desfavoráveis e que possuem impacto largamente negativo na 

qualidade de vida de seus consumidores. 

A expectativa no início deste trabalho era investigar sobre o consumo de 

alimentos industrializados na rotina dos estudantes, assim como a conscientização 

dos mesmos, a pesquisa possibilitou a caracterização do consumo alimentar dos 

alunos trabalhadores que frequentam a Educação de Jovens e adultos. Através da 

análise dos resultados obtidos, foi notório que os entrevistados consumem alimentos 

de todos os grupos, porém o que prevaleceu em maior escala foram os produtos 

industrializados, sendo dados preocupantes, podendo assim trazer sérios riscos para 

a saúde. Eles relataram o baixo consumo de cereais, legumes e frutas. 

 

 



 
 

 

Diante do que foi exposto, a forma como eles se alimentam pode servir de 

subsídios para a implantação de estratégias de educação nutricional, na turma ou até 

mesmo na escola. Após nossos diálogos possibilitando um novo olhar na escolha 

adequada de alimentos,  com orientação de práticas alimentares saudáveis, estes por 

sua vez se sentiram motivados a promover mudanças de comportamento alimentício 

que assegurem a formação de hábitos alimentares saudáveis, como meio de 

promoção da saúde e prevenção de doenças na vida adulta. 

Acreditamos que todas as escolas deveriam ter um projeto que possibilitasse a 

reflexão sobre a má alimentação e seus reflexos em nossa saúde, pois vivemos em 

um contexto conturbado, onde as pessoas procuram sempre o mais prático, o mais 

rápido sem refletir se aquele alimento é o mais saudável para o seu organismo. 

 

Atenciosamente, 

 Luciana Oliveira da Cunha 

 

 

 



 
 

 

 

Rio Grande, 12 de Dezembro de 2018. 

 

Educação bilíngue Pomerano e Português importância de 

salvaguardar a cultura e língua materna 

 

Myrna Gowert Madia Berwaldt 

 

Caros cirandeiros, está escrita representa a movimentação de pertencimento 

que ocorreu durante o início da minha graduação do curso de pedagogia, durante as 

aulas aula ministradas pelo professor Carmo Thum,a disciplina foi estudos 

antropológicos da infância e juventude.Através de cartografias fui instigada a 

percepção cultural do povo que fazia parte, o pomerano. Pois vivi até meus 31 anos 

pensando que pomerano era apenas um dialeto, hoje afirmo que é língua, é povo 

tradicional e luta para preservar seus modos de vida. Com o processo de imigração 

que ocorreu no Brasil no período de 1820-1940, o universo linguístico presente nos 

diferentes espaços geográficos na comunicação através da língua se ampliou e muitas 

comunidades linguísticas passaram a fazer parte do processo da vida brasileira. Este 

trabalho é focado nas relações sociolinguísticas vivenciadas pelo povo pomerano na 

Serra dos Tapes, onde o direito ao uso da língua nos espaços sociais luta pela 

preservação, diante de um grande índice de silenciamento da língua materna 

pomerana. 

 Atualmente existem muitos pomeranos que são monolíngues e proporcionam 

aos filhos, netos e demais componentes da família a oportunidade de vivenciar a 

cultura através da fala, e desta forma fortalecem laços, valorizam a tradição, modo de 

vida. Porém em tantos outros casos a língua tem se extinguido na terceira geração, 

onde os netos dos imigrantes sofrem com a neutralização da língua através da 

imposição de língua única, e homogeneidade resultado da definição de legitimidade ou 

não da mesma, estipulada pelo mercado.  

Está pesquisa tem muito de mim, da história da minha família, que é pomerana, 

porém, através da hegemonia existente da língua e cultura alemã nos territórios 

habitados pelos pomeranos, o pomerano passou a ser falada apenas no cenário 

familiar, e social era o alemão que falavam. Pomerano passou a ser visto como 



 
 

 

apenas um dialeto, com certo desprezo. Por estes motivos de irrelevância de valor 

cultural, as atuais gerações não falam a língua e as poucas que sobrevivem, e 

preservam seu modo de vida, desconhecem a importância de salvaguardar esta 

riqueza em extinção. 

 

Contextualizando sobre os pomeranos 

 

Pomerânia se localiza junto ao mar Báltico, território hoje dividido entre a 

Alemanha e a Polônia para o Brasil. A migração dos pomeranos da pomerânia, em 

larga escala se deu a partir de meados do século XIX, com grandes índices 

imigratórios entre 1860 a 1880. Tempos difíceis na pomerânia que se encontrava em 

pleno estabelecimento de novas regras de terras e mudanças na formas de trabalho. A 

dificuldade foi tremenda, ao chegar a um novo País, grande maioria dos imigrantes 

monolíngüe, com fortes características culturais, iniciam então a busca pela 

sobrevivência e manutenção dos hábitos e valores culturais próprios de povo, os 

pomeranos.  

Do ponto de vista histórico, a própria pomerânia convivia com disputas 

lingúisticas-politico-religiosas-territoriais. Essas disputas também se colocaram no 

cenário da América do Sul, mas de formas e modos diferentes. Aqui as comunidades 

conseguiram estabelecer processos de resistência linguística de tal forma que até o 

presente conformam Comunidades Linguísticas com alto grau de vivacidade. Como 

pomeranos, que por muitos anos ouvimos de diferentes sujeitos institucionais o 

desprezo sobre nossa condição de falantes da língua, vivenciei momentos de negação 

e de preconceito cultural sobre nossas comunidades. Para muitas instituições, mesmo 

de cultura imigrante, a língua pomerana foi e ainda é considerada em muitos apenas 

um dialeto. No entanto para a comunidade pomerana a ideia de dialeto é pejorativa 

pois assim sendo considerada linguisticamente não é reconhecida e respeitada. Isso 

revela que a disputa pelos direitos linguísticos é também uma disputa por 

emancipação cultural. 

Contudo, nos locais onde grandes contingentes falantes da língua pomerana se 

instalaram, mantiveram a língua e seu uso era comum a todos. Em muitos casos de 

outros grupos imigrantes isso também aconteceu. Entre Italianos (o Talian), entre 

alemães renanos (hunsrück), entre os poloneses, nesses espaços foi o ensino 

realizado pelas escolas comunitárias na lingua materna, produziu uma grande 



 
 

 

contingente de falantes e alfabetizados na língua materna. No caso do pomerano, por 

ser uma língua oral, a escrita ensinada nas escolas era a alemã. A língua pomerana só 

veio a ter grafia em 2006, a partir do Dicionário de Ismael Tressmann. 

 

Do processo metodológico da pesquisa 

 

Faço parte do núcleo de pesquisa do professor Carmo Thum Educamemória, 

junto criamos um projeto de pesquisa que ainda está em andamento. Se trata da 

inserção nas comunidades situadas na Serra dos Tapes-RS, mais especifico em duas 

escolas de educação infantil, uma situada em São Lourenço do Sul e outra Canguçu. 

Durante o processo acompanhamos o processo de ingresso das crianças monolíngues 

pomerano em escola tradicional, o objetivo era experenciar o processo de socialização 

entre corpo docente e alunos, e principalmente como acontece a transição linguística. 

Em umas das escolas citadas a professora era bilíngue o que facilitou muito o 

processo, apesar de todo material didático conduzir o letramento apenas em 

português, cartazes silábicos, alguns de ordem fonológica simulando formato do lábio 

quando produz determinados sons. Creio que deveria haver uma reformulação 

considerando a grande proporção dos falantes pomeranos, em uma turma de catorze, 

oito crianças eram pomeranas, na outra a turma dezesseis onze falavam a língua. 

Eu acredito que o avivamento em relação as aulas e salas de aula homogêneas 

deve acontecer urgentemente, principalmente considerando o quadro de pesquisa 

quantitativa realizado, em uma turma de oitavo ano, em relação as perguntas foram 

feitas em forma de questionário e apontam que cem por cento dos pais de alunos não 

concluíram o ensino básico. Para mim este índice é um alarmante indicativo que falta 

significação e pertencimento, além de medidas de incentivo para os colonos que vivem 

nas comunidades da Serra dos Tapes.  

Atualmente não atuo como docente, este é meu último ano de formação em 

Pedagogia, atualmente através deste trabalho, fui convidada a participar do colegiado 

linguístico do Estado e nesta semana que refaço minha escrita para coordenar 

juntamente com professor Carmo do inventário da língua pomerana. Durante alguns 

encontros e trocas de material idealizamos estudos e traçamos metas de 

aprimoramento da oferta e salvaguarda de línguas minoritárias como o pomerano, tem 

sido um processo fundamental para minha formação acadêmica e pessoal. 

 



 
 

 

O processo da pesquisa de campo ocorreu em três espaços, nos quais foram 

utilizados diferentes instrumentos coleta de dados. Entre eles o instrumento de 

entrevistas com a comunidade falante do pomerano, na Serra do Tapes, o de 

observação com descrição no Diário de Campo, e o de questionário. As entrevistas se 

deram com sujeitos das comunidades, as observações se realizaram em duas escolas 

da região e o questionário foi aplicado também com o público escolar. Os sujeitos 

participantes da pesquisa, portanto, são membros da comunidade pomerana, que são 

falantes da língua. Para a análise utilizamo-nos de aspectos qualitativos e 

quantitativos.  

No caso da atual pesquisa, as crianças pomeranas da Serra dos Tapes, 

convivem com a língua pomerana desde o espaço familiar ao espaço da vida social. O 

pomerano é exercitado com os pais e familiares, sendo, portanto língua materna. O 

português é segunda língua L2 para os falantes da Língua pomerana.   

 

Língua um instrumento de dominação e exclusão 

 

No cenário mundial, a perspectiva de homogeneização cultural se estabelece 

cada vez com mais impacto. Diversos países, inclusive o Brasil, estabeleceram a 

política de língua única, utilizando-se das escolas e das mídias para garantir uma 

unidade linguística nacional. 

Num primeiro período, as comunidades linguísticas exercitaram a fala e o 

ensino a partir dos referenciais de língua materna do grupo. Isso perdurou até o 

período Pré 2a. Guerra Mundial. A partir de 1938, novos tempos e ações políticas 

foram estabelecidas, instituindo o Brasil a política de língua única. 

Os diversos povos pertencentes às culturas imigrantes e culturas tradicionais 

passaram a sofrer processos de opressão linguística. A negação do direito a língua 

materna, por muitas décadas, se constituiu como processo de repressão aos 

diferentes grupos culturais-linguísticos, o quem muitos casos ocasionaram 

desvalorização social da língua e em casos extremos provocou até mesmo extinção da 

língua enquanto uso.  

O impacto da política de língua única sobre a comunidade pomerana provocou 

consequências consideráveis. Ao não terem a língua valorizada socialmente, muitos 

pais optaram por não ensinar a língua pomerana aos seus descendentes. Essa 

condição de não uso da língua ampliou-se exponencialmente nos casos das 



 
 

 

comunidades próximas ou em áreas em áreas urbanas. Mesmo assim, a língua 

pomerana permanece presente com alta vitalidade nas comunidades camponesas. 

Nos espaços urbanos se fosse ser utilizada alguma língua estrangeira, essa é o 

alemão. Falar alemão é símbolo de status social e econômico e cultural. 

Cabe lembrar que, contemporaneamente, a presença de comunidades falantes 

do pomerano na Europa é restrita e é no Brasil que as comunidades falantes mantêm 

a língua.  

A escolha feita por muitas famílias em ensinar apenas o português para as 

crianças pomeranas fortalece a dominação do capital linguístico imposto pelo Estado. 

No imaginário socioeconômico representa para as famílias a possibilidade de 

adequação dos filhos e netos ao mercado de trabalho.  

As relações entre os povos e comunidades (mesmo as comunidades 

linguísticas) são construídas a partir de valores estabelecidos socialmente e 

exercitados nas práticas cotidianas de seus locutores. A língua, há décadas, tem sido 

silenciosamente utilizada como instrumento de dominação. 

Viver conforme conveniência foi o que grande parte do povo pomerano fez no 

transcorrer dos anos: aprendeu a conviver com diferentes códigos linguísticos e 

manter sua própria língua. Apreendeu a sobreviver sob domínio político e religioso, 

sem perder suas referências culturais. As instituições oficiais que atuavam sobre os 

pomeranos utilizavam-se do alemão ou do português para ordenar processos políticos-

sociais-religiosos. Nos espaços onde a imigração alemã era soberana, a manutenção 

das tradições e principalmente da língua, foi instrumento de negação da cultura e da 

língua pomerana, tendo como importante instrumento as organizações religiosas. 

 

Papel da escola no processo linguístico 

 

A realidade multicultural brasileira é plurilíngue. Porém o Estado Brasileiro é 

monolíngue. A escola tem papel fundamental no processo de afirmação dos valores 

culturais e o uso da língua única implica em silenciamento e práticas educativas 

descontextualizadas do universo linguístico. 

No contexto da Serra dos Tapes, nos territórios pomeranos, muitas crianças 

ingressam na instituição falando a língua pomerana e enfrentam dificuldades diante 

das limitações colocadas pelas instituições educativas. A ausência de professores 

falantes da língua materna da cultura implica em insipiência das práticas pedagógicas, 



 
 

 

questões de desprezo e bullying com as crianças e entre elas. Esses elementos 

impactam em algum grau nos dados de evasão escolar.  

Através de pesquisa quantitativa feita no local, utilizando-nos de questionário 

para levantamento de dados de campo, nos deparamos com resultado de evasão 

escolar, revelado pela não conclusão da educação básica por parte dos pais de alunos 

entrevistados evidenciada em cem por cento do resultado e nos motiva a indagar as 

razões para tal acontecido: essa evasão é produto da negação linguística? Se dá por 

falta de políticas públicas de continuidade? Acontece devido às práticas pedagógicas e 

aos conteúdos descontextualizados da cultura local? Ou é um somatório dessas 

negações? 

No início do ano letivo participei da chegado das crianças na escola, momento 

marcado pela transição muitas vezes dolorida da separação dos pais e familiares para 

inserção na escola. Na Serra dos Tapes as crianças ficam aos cuidados dos familiares 

até completar a idade obrigatória de frequentar a escola. Diferente dos centros 

urbanos onde muitas vezes os pequenos ficam aos cuidados de escolinhas logo que 

encerra a licença maternidade da mãe. Deste modo, para as crianças pomeranas a 

separação é muito dolorosa, requer paciência e carinho dos professores e familiares. 

Aos poucos fui conhecendo as histórias das crianças, filhos de agricultores, 

muitos bilíngues pomerano e português, cerca de oitenta por cento, e alguns 

monolíngues pomeranos, e neste segundo caso especifico o docente é desafiado a 

participar da transição linguística para que seja feita com cuidado e respeito as origens 

e cultura do povo tradicional a qual pertencem as crianças.  

Os questionamentos apontam através dos resultados evidenciados no gráfico 

que os alunos são camponeses, todos pertencem a famílias que trabalham com 

plantação e criação de animais, muitos destes jovens auxiliam os familiares com os 

afazeres desde muito pequenos. Entre as famílias os ideais são divididos, pois ao 

mesmo tempo em que desejam que seus filhos permaneçam com o campesinato, a 

desvalorização dos produtos e falta de oportunidade amedrontam e ameaçam a 

continuidade dos jovens no local. 

Gráfico representativo de resultados do questionário aplicado para 32 alunos do 

oitavo ano do ensino básico, em uma escola situada na Serra dos Tapes, território 

pomerano no Rio Grande do Sul: 

 



 
 

 

 

Fonte: A autora 2018. 

 

Apesar da pesquisa ter sido realizada com crianças da Educação Infantil 

prioritariamente, o grande índice de abandono escolar motivou a aplicação do seguinte 

questionário com as evidenciadas questões. 

As ações escolares voltadas à língua e alfabetização atualmente apresentam 

limitação de práticas pedagógicas no que se refere ao ensino da gramática e suas 

combinações de signos e regras, mesmo no tempo presente. Boa parte dos processos 

didáticos de alfabetização se dá a partir de o ensino com uma perspectiva gramatical, 

a fim de alcançar os resultados idealizados nas políticas de alfabetização. Ao negar a 

língua, nega a possibilidade da alfabetização pela palavra e desconstitui de significado 

a aprendizagem. As implicações dessa forma de ensino reverberam também nas 

relações de convivência com o grupo. 

No cenário da pesquisa, encontramos situações em que uma turma de crianças 

da Educação Infantil inserida na comunidade pomerana, convive nos processos 

educativos com a presença de professora que não fala e sequer entende a língua. Os 

alunos bilíngues não compreendem suas colocações e  encaminhamentos-

ordenamentos. Uma das situações vivenciadas em lócus pelos pesquisadores 

apresentou a seguinte conformação, descritas em nosso Diário de Campo: ‘havia dois 

meninos monolíngües, com sua língua materna pomerana, a relação era complexa, as 

crianças ficavam com olhar perdido e tímido. Então a professora diz: “O Pedro14, ele 

não obedece, agora não é para mexer nos brinquedos, é muito teimoso”. Ele não 

entendia o que estava acontecendo. A comunicação era truncada. O espaço escolar 
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além de não lhe ser familiar se constituía a partir de um universo simbólico-linguístico 

estranho. A comunicação com a professora era limitada. Nesse caso, pergunto: o que 

significa sua ‘teimosia’?  

O pomerano ainda é estereotipado como dialeto, acirrando o conflito 

sociocultural de preconceito linguístico. Concluo que os valores atribuídos as variantes 

linguísticas, estão intrinsecamente relacionada às questões de poder e dominação que 

conferem maior valor a determinadas comunidades de fala e convicção de 

superioridade da escrita em relação a mesma. Durante roda de conversa em uma das 

escolas da Serra dos Tapes uma das alunas que só falava o pomerano quando 

ingressou na escola, não quer mais falar a língua, pois disse que era 'feio', e que 

'algumas pessoas acham engraçado'. 

Foram feitas entrevistas com a comunidade local, onde onze pessoas 

participaram. Destaco o conteúdo de uma delas, a fala de Volnei WruchLeitsk, onde 

conta que fragmentos da sua história se perderam com a morte dos antepassados, 

porém existem comentários que seu bisavô teria adotado o sobrenome Leitsk para se 

inserir na comunidade local, pois na época os “empréstimos”, de sobrenomes eram 

comuns diante das dificuldades de aceitação.   

O entrevistado tem quarenta e cinco anos, e destaca que ingressou na escola 

com dez anos, junto ao irmão mais novo. O acesso a escola era difícil, e entraram 

falando apenas o pomerano, porém diante das dificuldades de socialização, e 

aprendizado da escrita formal, a professora chamou os pais de Volnei na escola, e 

pediu reforço, para que começassem a falar o português em casa para auxiliar o 

processo de alfabetização do mesmo. Como os pais eram colonos, e este foi o termo 

assumido por imigrantes, “Colono” que tinham migrado ao Brasil; este nome está 

fortemente atribuído as características e modos de vida camponesa, e em algumas 

vezes é possível perceber certo desprezo e depreciação em algumas falas, que se 

referem ao camponês como alguém sem capacidade e cultura, como se todo 

conhecimento sobre plantio, criação de animais, climático, de comércio, da terra 

fossem insignificantes. 

Para efetivação da educação que fortalece e valoriza a pedagogia plurilíngue e 

pluricultura é necessário de modo especial que a escolarização seja conduzida com 

igualdade aos educandos falantes do pomerano nas comunidades habitadas 

amplamente pelo povo pomerano. A gestão escolar deve ser democrática, ampliando 



 
 

 

ao currículo as vozes silenciadas e fortalecendo ações de valorização cultural, a fim de 

evitar o glotocídio.  

Analisando dados da atual pesquisa e contribuições teóricas a necessidade de 

sensibilização cultural é urgente nas escolas, valorizando questões sociolinguísticas, 

priorizando a condução das aulas por professores a fim de diminuir constrangimentos 

dos alunos por seus diferentes modos de falar, sotaques, origens culturais, pois muitos 

se sentem intimidados em expor suas ideias diante do medo que existe em ser díspar. 

Uma turma de crianças com maior parte de seus alunos ou monolíngues ou bilingues 

em pomerano coloca em evidencia a necessidade do educador falar a língua e 

incentivar o professor da comunidade a buscar formação a fim de atuar para 

valorização da cultura e língua. 

O sistema educacional que derroga língua minoritárias, fortalece a homogenia e 

unificação linguística, pois impossibilita interação da língua materna contribuindo para 

o abandono das lógicas de raciocínio e simbólicas da cultura materna. Crianças que 

tem seu ingresso obrigatório aos cinco anos se deparam com as diferenças 

evidenciadas na rotina escolar, a transição é árdua principalmente quando ao chegar 

à escola, os sujeitos não falam sua língua. Os professores da mesma forma também 

não compreendem e tem dificuldades na comunicação 

. 

Conclusão: língua materna, cultura e mundo escolar 

 

Concluímos que as práticas educativas são importante ferramenta para 

promoção de pertencimento cultural no ambiente escolar e social, responsáveis por 

instigar a consciência crítica e singularidades de valores culturais, étnicos e ambientais 

da paisagem as quais as crianças pertencem. Pois infelizmente o que vemos é a 

sujeição ao ensino que reproduz as ações quistas como desejáveis do padrão 

estipulado, onde o capital cultural, econômico, social e simbólico são meios de 

distinção e exclusão.  

Esta descontextualização da educação em relação à língua é produto do valor 

atribuído a determinados grupos impondo a alguns silenciamento ou controle na 

utilização da língua materna e a outros prestígio e valor.  

Escolas inseridas em territórios pertencentes à comunidade de povos 

tradicionais como o pomerano não possuem professores falantes da língua materna 

local, mesmo sendo estácooficial na cidade de Canguçu-RS município que abriga a 



 
 

 

Serra dos Tapes, outro fato relevante é que a opção de aprendizado oferecida nas 

escolas é inglês e alemão.  

A práxis requerida é de avivamento para que as crianças pomeranas tenham 

direito de manifestar sua descendência na escola, a língua materna. O resultado da 

falta de prestigio conferido aos diferentes povos no meio educacional é representado 

em ações até mesmo entre as crianças fruto de preconceito e estereótipo em relação à 

língua e modo de vida, produzem muitas vezes escárnio que também corrobora para o 

abandono da língua materna por parte de muitos pomeranos, e evasão escolar. 

A falta de políticas públicas continua desconsidera a necessidade de 

constituição dos direitos do povo pomerano. Ações de formação continuada para 

educadores da comunidade local também sua valorização, capacita o pensamento em 

relação a cultura local, patrimônio cultural. Fortalece a idealização de um currículo 

planejado para atender as demandas da escola rural, com público de grande 

percentual pomerano.  

É sempre bom fazer parte deste processo do cirandar, grata por este momento! 

Forte abraço até a próxima etapa! 
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Resumo. Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que 

objetivou compreender as possibilidades de se desenvolver a formação 

integral, de alunos do ensino técnico integrado ao ensino médio, através 

deprojetos de experimentação em química pelo viés doEducar pela 

Pesquisa.A pesquisa iniciou com um grupo reduzido de alunos, os sete 

bolsistas dos projetos de ensino e de pesquisa da área de Química do 

campus Rio Grande do IFRS, no ano de 2018. Nesta etapa, buscou-se 

compreender as principais dificuldades encontradas de modo que as 

professoras pudessem antecipar ações necessárias ao realizarem a 

proposta com as turmas regulares. O segundo momento consistiu na 

introdução da metodologia do Educar pela Pesquisa, através de um trabalho 

direcionado sobre Química Forense, de modo que os alunos das turmas 

regulares pudessem se familiarizar com os pressupostos da referida 

situação didática. Por fim, os alunos exercitaram o Educar pela Pesquisa de 

forma ampla, através do desenvolvimento de pesquisas sobre a temática de 

eletroquímica. Nesta etapa foi oportunizada a assunção da autoria pelas 

próprias aprendizagens, uma vez que os alunos escolheram os 

experimentos a partir de seus contextos, buscaram os conhecimentos 

necessários para a compreensão dos fenômenos estudados, construíram 

argumentos, divulgaram suas aprendizagens e as validaram através da 

interação com a turma, num primeiro momento, e posteriormente com a 
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comunidade do campus. O corpus de análise consistiu nos diários reflexivos 

dos bolsistas e das professoras, bem como, nas avaliações feitas pelos 

alunos das turmas regulares acerca das duas propostas que participaram. A 

metodologia de análise envolveu uma leitura atenta dos registros e teve 

como base a análise textual discursiva – ATD. Conclui-se que o Educar pela 

Pesquisa aplicado à experimentação em química possibilitou o 

desenvolvimento da formação integral dos educandos evidenciado pelas 

categorias emergentes da análise: Formação da dimensão técnica; 

Contextualização dos saberes; Favorecimento da autonomia para a 

aprendizagem e, Desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e criativos. 

Palavras chave: Experimentação em química. Educar pela 

pesquisa.Formação integral. Educação profissional. 

 

Introdução 

 

Apresenta-se neste trabalho uma pesquisa realizada no Campus Rio Grande do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, na 

cidade do Rio Grande – RS – Brasil. O estudo foi realizado com duas professoras de 

Química e com alunos dos cursos técnicos de Automação Industrial, Eletrotécnica, 

Fabricação Mecânica, Geoprocessamento, Informática e Refrigeração e Climatização 

na modalidade de educação profissional integrada ao ensino médio, compreendendo 

um universo de 420 alunos. 

Os referidos cursos técnicos integrados têm como princípio básico a formação 

integral dos alunos através da formação de sujeitos participativos, críticos e 

transformadores da sociedade em que vivem. Para tal, são previstas práticas didáticas 

integradoras que “desenvolvam atividades que permitam ao aluno construir seu 

conhecimento em sala de aula, com a experimentação e a execução de projetos” [1].  

Esta compreensão de formação integral dialoga com o referencial de 

competência profissional que “guarda o sentido de saber fazer bem o dever” [2], em 

suas dimensões técnica, política, ética e estética. A dimensão técnica contempla os 

conceitos específicos das áreas, bem como o desenvolvimento de habilidades 

inerentes à utilização e compartilhamento desses saberes; a política, envolve a 

compreensão do contexto social e a capacidade de tomar decisões a partir deste; a 

estética se refere à sensibilidade e à afetividade, no sentido de ser sensível às 



 
 

 

relações e se deixar afetar pelo trabalho; e, a ética orienta as outras três dimensões ao 

abranger o respeito, a justiça e a solidariedade [3].   

Deste modo, assume-se nesta pesquisa, que a formação integral, concebida a 

partir da competência profissional, pode ser alcançada através do Educar pela 

Pesquisa [4], [5], [6], uma vez que esta forma de pensar a educação considera 

essencial que o aluno compreenda-se como também responsável por sua 

aprendizagem e, desenvolva a capacidade de elaborar seus próprios 

questionamentos. Além disso, é necessário que o professor se coloque aberto à 

escuta do outro através do acolhimento destes questionamentos.  

Assim, através da investigação da experimentação em Química, podem ser 

oportunizados momentos para que o aluno elabore seus questionamentos, reconstrua 

suas compreensões iniciais, comunique suas aprendizagens e partilhe com os demais 

colegas, favorecendo uma reescrita e um repensar dos fenômenos investigados 

[7].Deste modo, objetivou-se nesta pesquisa compreender as possibilidades de 

fomento da formação integral através do desenvolvimento da participação ativa e da 

criticidade pela experimentação em Química, fundamentada no Educar pela Pesquisa. 

Apresenta-se na sequência a descrição dos procedimentos de produção das 

informações, que se deu a partir de atividades experimentais propostas pelos sete 

alunos bolsistas dos projetos de ensino e de pesquisa da área de Química do campus 

Rio Grande, e pelos alunos das turmas regulares dos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio; da metodologia de análise, baseada na Análise Textual Discursiva - 

ATD aplicada aos registros reflexivos dos alunos e das professoras. Assim como, os 

resultados alcançados e as considerações finais do trabalho. 

 

Produção de informações 

 

A produção de informações ocorreu em três momentos distintos, caracterizando 

o processo recursivo do próprio projeto, como um exercício prático do Educar pela 

Pesquisa. Primeiramente, os alunos bolsistas propuseram experimentos a partir de 

seus interesses pessoais e ao mesmo tempo relacionados com as disciplinas de 

Química que estavam cursando. No segundo momento, foram organizadas atividades 

de Química Forense com os alunos das turmas regulares, de modo que o Educar pela 

Pesquisa fosse apresentado a estes estudantes, ainda que o processo de pesquisa 

tenha sido direcionado, e semelhante para todos os grupos. No terceiro momento, foi 



 
 

 

definido o grande tema “Eletroquímica”, e cada grupo teve autonomia na proposição 

do experimento a ser investigado, oportunizando deste modo o exercício do Educar 

pela Pesquisa, como propõem Moraes, Galiazzi e Ramos [6]. 

Nos primeiro e terceiro processos descritos acima, solicitou-se que os alunos 

envolvidos respondessem às perguntas da Tabela 1, constituindo as respectivas 

respostas parte do corpus de análise. Com relação ao segundo processo, foi solicitado 

que os alunos avaliassem individualmente a metodologia e suas participações. 

Paralelamente, as professoras fizeram escritas reflexivas sobre suas percepções 

acerca das três etapas, registros estes que complementaram o corpus da pesquisa. 

 

Tabela 1. Questões norteadoras para a produção de informações 

 

Questão 

Por que eu escolhi este experimento? 

O que eu gostaria de saber sobre o 

experimento? 

O que eu aprendi com todo o processo? 

O que eu acho que outros alunos poderiam 

aprender? 

Que dúvidas eu ainda tenho? 

Que sugestões de alterações ou novos testes 

eu proponho? 

 

Cabe destacar que o processo de reflexão de cada etapa, permitiu o 

planejamento da etapa seguinte. Como por exemplo, a adequação da rotina das 

análises de química forense a partir das dificuldades explicitadas pelo grupo reduzido 

dos bolsistas. Bem como, o ajuste do tempo necessário para a pesquisa de 

eletroquímica a partir dos relatos dos alunos das turmas regulares que participaram da 

etapa intermediária. Contudo, reuniu-se as informações das três etapas num grande 

conjunto de dados para a realização da análise baseada na ATD, como descrito no 

próximo tópico. 

 



 
 

 

Metodologia de análise 

 

A metodologia de análise empregada nesta pesquisa baseou-se na ATD, 

proposta por Moraes e Galiazzi [8], a qual consiste numa metodologia de análise 

fenomenológica e hermenêutica, que busca através da pesquisa qualitativa aprofundar 

a compreensão dos fenômenos que investiga. Para tanto, a ATD propõe uma 

sequência recursiva de três etapas: a unitarização, que consiste na desconstrução dos 

textos originais; a categorização, que visa o estabelecimento de relações entre os 

elementos unitários; e, a comunicação, pela qual se expressa e valida a nova 

compreensão do fenômeno estudado através da construção de metatextos.  

Definiu-se como fenômeno estudado a formação integral a partir da 

experimentação em química, e obteve-se como categorias emergentes da análise: 

Formação da dimensão técnica; Contextualização dos saberes; Favorecimento da 

autonomia para a aprendizagem e, Desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e 

criativos. Os resultados que corroboram com a emergência destas categorias, bem 

como o aprofundamento teórico que as sustentam são apresentados na sequência. 

 

Resultados 

 

Como explicitado anteriormente, a ATD é mais que uma metodologia de análise, 

pois busca a compreensão do fenômeno em estudo a partir do aprofundamento teórico 

das categorias emergentes, expresso em forma de metatexto. Deste modo, apresenta-

se neste item alguns excertos do corpus de análise que levaram àsreferidas 

categorias, intermediadas pelo diálogo com os referenciais que suportam a nova 

interpretação e o avanço na compreensão da formação integral pela experimentação 

em química.  

Na escolha dos excertos aqui citados, deu-se destaque para aqueles referentes 

à pesquisa de recuperação da solução de percloreto de ferro, utilizada na produção de 

placas de circuito impresso - PCI. Dada a contextualização do tema com o curso dos 

alunos proponentes, Automação Industrial, e ainda porque esta pesquisa levantou 

novos questionamentos que serão aprofundados num novo projeto a ser realizado no 

ano de 2019, não mais vinculado à disciplina de Química II, mas complementar à 

formação dos alunos do referido curso. Explicitando assim, o processo recursivo 

proposto pelo Educar pela Pesquisa. 



 
 

 

 

Formação da dimensão técnica 

 

A categoria “formação da dimensão técnica” teve como referencial a dimensão 

técnica da competência profissional proposta por Rios [2] que “diz respeito ao domínio 

de conhecimentos na área em que se desenvolve o trabalho e à habilidade na 

utilização e partilha desses conhecimentos”. Sua expressão nos registros reflexivos se 

deu a partir de unidades de significado como o excerto abaixo.  

 

Durante o processo houveram alguns contratempos em relação ao procedimento da eletrólise, 

fazendo com que fossem necessárias mais algumas pesquisas sobre o assunto, melhorando o 

entendimento desta técnica. (Resposta A) 

 

Nesta categoria, identificou-se também a manifestação da recursividade da 

pesquisa como metodologia de ensino, e ainda a expressão de novos 

questionamentos que levam à continuidade do processo, como apresentado a seguir. 

 

Como o trabalho ainda está em desenvolvimento um dos principais itens a ser verificado é se de fato 

o experimento atingiu o propósito inicial, também devem ser feitas mais pesquisas sobre maneiras de 

determinar a concentração do cobre. (Resposta B) 

 

Estas citações apresentam questões específicas da área de química, tanto 

relativas aos conceitos, quanto às técnicas de laboratório. Explicitam também o caráter 

investigativo da proposta, inerente aos pressupostos do Educar pela Pesquisa. Na 

sequência discute-se a categoria “contextualização de saberes”, que para além do 

contexto da disciplina de química, permitiu estabelecer relações dos projetos 

propostos com a formação profissional técnica dos alunos. 

 

Contextualização dos saberes 

 

A contextualização dos saberes relaciona-se com a integração das temáticas de 

estudo com a disciplina de química, bem como com a área da formação técnica 

profissional dos alunos. Sua expressão se deu a partir das justificativas para a escolha 

dos experimentos a serem investigados. 

 



 
 

 

A ideia do experimento surgiu da necessidade do descarte de solução de 

percloreto de ferro saturada com cobre, o que acontece a partir da produção 

de placas de circuito impresso, processo muito utilizado no curso, na qual 

consiste na corrosão de placas de fenolite com um lado revestido de cobre 

onde estão as trilhas do circuito (parte do cobre que não deve ser corroída). 

Após várias placas serem corroídas a solução se torna inutilizável devido à 

alta concentração de cobre, porém não há métodos de descarte para esta. 

Com isso pensou-se em realizar a eletrólise para retirada do cobre, processo 

de cobreação, a fim de tornar a solução reutilizável. (Resposta C) 

 

Percebeu-se esta relação também em outras propostas como “Processo 

eletroquímico da produção de PCI”; “Reciclagem de estanho e cobre de PCI”; 

“Recuperação de ferramentas oxidadas”; “Proteção de peças de aço-carbono por 

galvanoplastia”, entre outras pesquisas relacionadas diretamente com o curso dos 

alunos. Deste modo, a definição do experimento a ser pesquisado a partir da 

inquietação, da pergunta dos alunos sobre um tema próprio do seu curso, pode ser 

compreendido como o início do processo de desenvolvimento de um objeto 

aperfeiçoável, segundo Wells [9]. 

 

Toda a aprendizagem genuína envolve descoberta. É tão absurdo supor que o 

ensino começa e termina com "instrução" quanto é supor que “aprendizagem 

por descoberta" signifique deixar as crianças somente com seus próprios 

recursos.[9] 

 

Esse processo de elaboração da pergunta também é característico do Educar 

pela Pesquisa, pois“a pergunta, a dúvida, o problema desencadeia uma procura. Leva 

a um movimento no sentido de encontrar soluções” [6], e assim os estudantes 

assumem-se autores de suas próprias aprendizagens, motivados por um interesse 

genuíno na busca pelo conhecimento. Esta compreensão anuncia a próxima categoria 

da análise, o favorecimento da autonomia para a aprendizagem, apresentada na 

sequência. 

  

Favorecimento da autonomia para a aprendizagem 

 

Esta categoria emergiu a partir das manifestações das dificuldades encontradas 

ao longo dos projetos e da expressão de como os problemas foram solucionados. 



 
 

 

Explicitando o favorecimento da autonomia para aprendizagem, típica do Educar pela 

Pesquisa como afirma Galiazzi [5]: “com o desenvolvimento da proposta, o papel 

diretivo do professor vai se diluindo, os alunos passam a questionar mais, a perceber 

por si próprios suas dificuldades e dão sinais de estar aprendendo a aprender”.Cabe 

salientar que estas aprendizagens podem ser de cunho conceitual do processo 

investigado, mas também referem-se à interação entre os sujeitos envolvidos. 

 

Outro aprendizado foi sobre a organização e as dificuldades de trabalhar em 

grupo, pois foi preciso múltiplas vezes compensar as tarefas não feitas por 

alguns integrantes, proporcionando uma carga desigual de esforço. (Resposta 

D) 

 

Outro modo de promover a autonomia para a aprendizagem se dá através da 

recursividade do processo, pela comunicação das aprendizagens, validação destas 

pela comunidade e reorganização das ideias. 

 

É fundamental que os alunos escrevam, redijam, coloquem no papel o que 

querem dizer e fazem, sobretudo alcancem a capacidade de formular. 

Formular, elaborar são termos essenciais da formação do sujeito, porque 

significam propriamente a competência, à medida que se supera a recepção 

passiva de conhecimento, passando a participar como sujeito capaz de propor 

e contrapor. [4] 

 

Nas propostas aqui descritas, essa comunicação e validação se deu a partir do 

diálogo com os colegas da turma e com os demais bolsistas dos projetos, bem como 

com as professoras. Oportunizou-se além do diálogo informal, momentos de partilha e 

exposição dos experimentos, complementar a estes, os alunos elaboraram relatórios 

em formato de artigo, que farão parte de um livro digital a ser disponibilizado via 

plataforma da biblioteca, de forma pública, permitindo deste modo o acesso universal, 

e ampliando os possíveis interlocutores das experiências. 

 

1.4. Desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e criativos 

 

A categoria “desenvolvimento de sujeitos políticos, críticos e criativos” abarca, 

por exemplo, a preocupação com o descarte da solução de percloreto de ferro que 



 
 

 

revela o cuidado com a questão ambiental, e o caráter político da escolha do tema. 

Segundo Rios [2] “uma dimensão política, na medida em que esse trabalho é 

desenvolvido num contexto social que o determina e diante do qual se tem que fazer 

opções”. E neste exemplo, a explicitação da atenção ao descarte responsável 

demonstra que os alunos não estão indiferentes ao contexto em que estão imersos, e 

posicionam-se criticamente diante do tema em questão.  

 

A maioria dos alunos do curso em algum momento realizam o processo de produção de placas mas 

poucos sabem dos problemas ambientais que podem ser causados pelo descarte inadequado de 

percloreto de ferro saturado com cobre, o que é importante que todos tenham conhecimento. Além 

disso seria interessante se a maioria dos alunos soubessem das utilidades do processo da eletrólise. 

(Resposta E) 

 

Os alunos foram também criativos na proposição de alternativas para o reaproveitamento da solução 

a ser descartada. O que explicita a percepção destes de que são capazes de intervir em sociedade e 

assumem-se autores de suas aprendizagens, como exposto pela resposta “além da realização de 

testes adicionais com a solução nova e saturada, como sugestão tem-se a proposta de produzir tinta 

metálica a partir do resíduo de cobre sólido”. (Resposta F) 

 

Após a discussão dos resultados através da reconstrução do conhecimento 

acerca das quatro categorias emergentes da análise dos registros reflexivos dos 

alunos bolsistas, dos alunos das turmas regulares e das professoras, obteve-se uma 

nova compreensão das possibilidades de formação integral através da experimentação 

em química. Este avanço na concepção do fenômeno pesquisado é apresentado a 

seguir nas considerações finais do trabalho. 

 

2. Considerações finais16 

A pesquisa realizada com alunos da educação profissional técnica integrada ao 

ensino médio, possibilitou concluir-se que o Educar pela Pesquisa aplicado à 

experimentação em química favorece o desenvolvimento da formação integral dos 

educandos, como apontando pelos resultados apresentados anteriormente.  Através 

das categorias “Formação da dimensão técnica”; “Contextualização dos saberes”; 

                                                           
16Agradeço muito as colaborações da colega de Cirandar e aproveito para responder alguns questionamentos feitos e que talvez 
não tenham sido totalmente contemplados nesta versão, em função das limitações do evento CIEDUC 2019. Com relação ao 
aprofundamento do referencial sobre Formação Integral e Educar pela Pesquisa, estes estão presentes na tese que defendi junto 
ao PPGEC – FURG em 2018 (https://argo.furg.br/?BDTD11764).  Quanto ao universo de alunos, a parte inicial realmente foi 
desenvolvida com os 420. No meu entendimento “Experimentação em Química” e “Experimentação Química” têm o mesmo 
sentido, e agora procurei padronizar ao longo do texto, obrigada pela leitura atenta. 

https://argo.furg.br/?BDTD11764


 
 

 

“Favorecimento da autonomia para a aprendizagem” e, “Desenvolvimento de sujeitos 

políticos, críticos e criativos” identificaram-se aspectos relevantes da experimentação 

em química que contribuem para a formação dos estudantes, bem como, questões 

que precisam ser melhores compreendidas. 

Dentre estas questões, destaca-se a necessidade de aprofundamento teórico e 

continuidade da pesquisa a fim de que possam ser propostas alternativas para a 

superação das dificuldades de trabalhos em grupos, da elaboração dos relatórios 

acadêmicos, bem como da otimização do tempo para os projetos dos alunos. Deste 

modo, pode-se afirmar que houve avanço na compreensão do fenômeno investigado 

“formação integral pela experimentação em química”, contudo, como característica 

própria de um processo de pesquisa, novas questões emergiram. 
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Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: formação de 

professores da Educação Infantil em São Francisco de Paula/RS 

 

Simone Mumbach17 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 

Instituído pelo Ministério da Educação através da Portaria n° 867 de 4 de julho 

de 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um 

compromisso assumido entre o Ministério da Educação, Secretarias Estaduais, 

Distritais e Municipais de Educação com objetivo de alfabetizar crianças até, no 

máximo, os oito anos de idade. As ações do Programa destinam-se à formação de 

professores em efetivo exercício nesta etapa escolar, ou seja, do 1° ao 3° ano do 

Ensino Fundamental. A edição de 2017 do Pacto trouxe duas novidades: a inclusão 

de professores e coordenadores pedagógicos da pré-escola na formação e a ideia de 

território – redes estaduais e municipais realizando formação juntas. Dentre as 

diretrizes e ações estabelecidas pela Portaria n° 826 de 7 de julho de 2017 para a 

edição deste ano podemos citar: 

 Carga horária de 100 horas sendo 60 horas presenciais e 40 horas à distância; 

 Indicação, pela Secretaria Municipal de Educação, de um Coordenador Local 

com atribuição de gestor da formação, gerenciamento do sistema de 

acompanhamento (Sispacto), seleção e avaliação dos formadores e organização geral 

do Programa; 

 Seleção pública dos formadores locais. 

 

 

                                                           
17Licenciada em Matemática (2010) pelas Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), Especialista em Educação 
Matemática Comparada (2013) pela Escola Superior Aberta do Brasil (ESAB), Mestranda no Programa de Pós Graduação em 
Ensino de Ciências Exatas pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Professora da rede pública desde 1996. 
Contato: profe.simonemumbach@gmail.com. 
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2732464A0 
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Em 2017 tive a oportunidade de exercer a função de Coordenadora Local do 

PNAIC em São Francisco de Paula onde a formação teve início em dezembro deste 

mesmo ano, finalizou em julho de 2018 e, no total, foram 5 turmas - 4 de Ensino 

Fundamental totalizando 39 participantes e 1 turma de Educação Infantil com 16 

participantes. A escolha da etapa Educação Infantil para este relato se deve ao fato de 

ser uma das novidades da edição 2017 aliada à empolgação apresentada pelos 

professores e coordenadores pedagógicos participantes da formação e aos frutos que 

estão rendendo mesmo após o encerramento do Programa. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

No Estado do Rio Grande do Sul foram indicadas 6 Universidades Públicas 

para promover a capacitação dos formadores locais e a divisão dos municípios para 

cada instituição seguiu o critério geográfico com intuito de facilitar o deslocamento dos 

coordenadores e formadores locais. São Francisco de Paula foi contemplada pela 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no Campus Santo Antônio da Patrulha e 

o processo de capacitação seguiu as seguintes etapas: 

 Capacitação de coordenadores e formadores locais pela FURG – foram 3 

encontros presenciais com objetivo de ofertar discussões e sugestões acerca das 

temáticas para oportunizar o planejamento e execução das formações no município; 

 Reuniões semanais entre coordenador e formadores locais para discussão e 

alinhamento do planejamento com intuito de qualificar o processo de formação; 

 Encontros presenciais semanais de 4 horas com o grupo de participantes; 

 Atividades à distância considerando as temáticas desenvolvidas nos encontros 

presenciais. 

Em relação às temáticas para a formação desta edição do Programa, a 

Universidade Federal do Rio Grande optou por realizar um levantamento de interesse 

e necessidade através da aplicação de questionário nos participantes. Para a 

Educação Infantil foram elencadas três temáticas: Diretrizes Nacionais da Educação 

Infantil e suas implicações para o currículo da pré-escola; Leitura e Escrita na 

Educação Infantil e suas concepções pedagógicas; as múltiplas linguagens na 

Educação Infantil. A distribuição dessas temáticas resultou em cinco encontros 

presenciais e dez horas de atividades à distância para cada uma. 

 



 
 

 

Todos os coordenadores pedagógicos e professores da Educação Infantil 

foram convidados a participar do Pacto e considerando que a Portaria n° 826/2017 

caracteriza a formação do Pacto como sendo em serviço, foi acordado entre os 

participantes que poderiam realizar a troca da hora atividade pela carga horária dos 

encontros. No município de São Francisco de Paula, todos os professores têm 

garantido um terço de hora atividade para planejamento e atividades inerentes a 

função docente. A formação continuada faz parte das obrigações do poder público e 

das atribuições do professor, logo, é justo que o participante do PNAIC pudesse trocar 

essa carga horária pela hora atividade tendo em vista que a realização da formação 

em serviço seria praticamente inviável, pois os dias e horários de hora atividade são 

alternados e não seria possível reunir o grupo. Dessa forma, optou-se por realizar a 

formação à noite e possibilitar a troca da carga horária. 

A formação do profissional da educação é fator importante para a qualificação 

do processo educativo. Sarmento e Fossatti (2012) corroboram com isso quando 

afirmam que a qualidade da educação e a qualidade da formação dos professores 

estão intrinsecamente relacionadas. Para os autores, há que ser considerados ainda 

dois aspectos: a trajetória e os saberes docentes, pois ambos mobilizam suas práticas 

educativas. 

Nessa perspectiva, procuramos organizar e ofertar uma formação consistente 

e coerente com as necessidades e práticas diárias do grupo de Educação Infantil. 

Destacamos que ao longo dos encontros presenciais as discussões, atividades 

práticas e trocas de experiências estiveram sempre presentes tendo em vista a 

necessidade de valorizar as trajetórias e experiências de cada participante. Nesse 

sentido, Nacarato (2005) destaca a necessidade de respeitar as vivências e 

conhecimentos dos professores sem deixar de problematizá-las com intuito de 

elaboração de uma visão crítica sobre o assunto. 

A formação presencial teve início no dia 10 de abril de 2018 com um encontro 

coletivo entre todos os participantes – Educação Infantil e Ensino Fundamental – com 

intuito de expor as diretrizes do Programa, esclarecer o funcionamento desta edição, 

conhecer o grupo e discutir sobre Matemática. Mesmo que essa temática não tenha 

sido elencada para a Educação Infantil, compartilhamos da caracterização da 

Alfabetização Matemática apresentada no Caderno do PNAIC: 

 



 
 

 

“[...]refere-se ao trabalho pedagógico que contempla as relações com o 

espaço e as formas, processos de medição, registro e uso das medidas, bem 

como estratégias de produção, reunião, organização, registro, divulgação, 

leitura e análise de informações, mobilizando procedimentos de identificação 

e isolamento de atributos, comparação, classificação e ordenação.” (pág. 31) 

 

Nesse sentido, o primeiro encontro foi marcado pela discussão sobre as 

estruturas cognitivas para aprendizagem matemática: correspondência, seriação, 

sequenciação, classificação, inclusão, comparação e conservação (PIAGET, 1973). 

Foram apresentados os conceitos e sugestões de atividades que contribuem para o 

desenvolvimento dessas estruturas. 

Os encontros subsequentes, planejados pela formadora local com apoio da 

coordenadora e baseados nas capacitações realizadas pela FURG, estiveram 

permeados de discussões teóricas, valorização da experiência e trajetória dos 

participantes e construção / aplicação de atividades práticas passíveis de utilização 

em sala de aula com objetivo de qualificação do processo educativo nesta etapa 

escolar. Essa dinâmica vem ao encontro da premissa de que, para ensinar, o 

professor precisa dominar a teoria aliada a prática, ou seja, não basta ter uma boa 

prática, é imprescindível que o profissional da educação conheça os processos de 

construção dos saberes dos estudantes, como ele aprende (Marques 2007). Em 

consonância, Nóvoa (2009) destaca a importância de construir a formação docente 

dentro da própria profissão, ou seja, o professor se torna professor a partir de suas 

vivências e experiências e isso deve ser considerado na formação continuada desse 

profissional. 

A carga horária à distância seguiu na mesma linha da formação sendo 

propostas leituras complementares, construção de materiais manipuláveis e aplicação 

de atividades em sala de aula. Esse material era retomado nos encontros presenciais 

possibilitando discussões acerca das percepções dos participantes e dos resultados 

das aplicações em sala de aula com intuito de promover formação a partir da troca de 

experiências entre os pares. 

Para finalizar a formação, optamos por realizar o último encontro novamente 

de forma coletiva, mas com o diferencial de ser no interior do município. Normalmente, 

os profissionais do interior se deslocam para atividades na sede do município, desta 

vez, realizamos um movimento contrário, levamos os profissionais da sede para o 

interior. O dia 14 de julho de 2018 foi marcado por intensas atividades incluindo a 



 
 

 

presença de autoridades como a Secretária Municipal de Educação e representantes 

da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. A agenda contou com palestras sobre 

inclusão escolar e a importância do professor cuidar de si, oficinas de contação de 

histórias e de atividades físicas colaborativas, relato de experiência de sala de aula, 

almoço e exposição de trabalhos confeccionados no Pacto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espetacular! Emocionante! Empolgante! 

Essas são algumas palavras que descrevem o sentimento dessa coordenadora 

local. Vivenciar essa experiência contribuiu muito para o crescimento profissional e 

pessoal de todos os envolvidos tendo em vista os relatos dos participantes. 

 

Os encontros foram produtivos, unindo teoria e prática, na forma de estudos, 

trocas de experiências e confecções de materiais didáticos. A soma desses 

elementos, com a mediação da formadora, trouxeram esclarecimentos e 

sugestões para que pudéssemos enriquecer nosso trabalho em sala de aula. 

(Prof. D) 

 

Trabalhamos muito para dar conta das atividades, mas foi muito importante 

estarmos juntos discutindo ideias, socializando maneiras de trabalhar o lúdico 

na sala de aula. (Prof. E) 

 

Acredito que esse tipo de formação continuada seja o caminho para que 

tenhamos uma educação de qualidade e que vai nos auxiliar na busca da 

formação de cidadãos que realmente sejam atuantes em suas comunidades. 

(Prof. F) 

 

As formações realizadas nos encontros do PNAIC foram bem proveitosas, 

pois nos auxiliaram no desenvolvimento de alguns projetos dentro da escola. 

(Prof. G) 

 

A formação do PNAIC foi de grande valia e de várias trocas de experiências, 

a cada encontro sempre tínhamos a parte teórica de suma importância 

aprimorando nossos conhecimentos e as práticas de construções de 

materiais pedagógicos para trabalhar em sala de aula. (Prof. H) 

 



 
 

 

É possível concluir que um processo formativo neste formato atrai a atenção e 

motiva a participação efetiva dos profissionais da educação. Tanto é verdade, que o 

desejo de continuar os encontros é visível nos escritos e nas falas. Destaca-se 

também o papel imprescindível da formadora local através de sua capacidade de 

engajamento e de sua sensibilidade para escutar e auxiliar cada participante. 

Considerando que foi minha primeira experiência no Pacto, ressalto a atuação 

da Universidade Federal do Rio Grande no momento em que oportunizou autonomia 

no planejamento e ações das equipes locais. As capacitações ofertadas ela FURG 

foram permeadas de teoria e prática, mas as equipes tiveram autonomia para adequar 

suas discussões e atividades levando em conta as especificidades de seus grupos. 

Acredito na educação e, principalmente, acredito no professor como a mola 

propulsora para a qualificação do processo educativo. Concordo com Lorenzato 

(2010) quando afirma que “a atuação do professor é determinante para o sucesso ou 

fracasso escolar”. Instrumentalizar esse profissional é fundamentalmente importante 

para que possamos traçar caminhos de sucesso na educação. A união entre teoria, 

prática e valorização das experiências individuais talvez seja uma alternativa para 

esse sucesso e o relato aqui apresentado evidencia isso. 

A movimentação contínua é característica presente diariamente em nossas 

práticas, logo, não podemos nos manter estagnados enquanto profissionais. É preciso 

fazer educação, mas, sobretudo, é preciso viver e sentir educação! 
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Pesquisa-formação Online com Professores: Experiência Vivida na 

Pós-Graduação  

Valmir Heckler 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

  

 Ideias iniciais da escrita 

 

 Prezado leitor, desenvolvo a escrita desse relato no CIRANDAR (2018-2019), 

como um processo de registro e reflexão sobre a constituição conjunta de uma 

pesquisa-formação online com professores da área de Ciências. O relato está 

estruturado em torno da descrição e análise de registros que abrange o planejamento, 

implementação e escritas posteriores dos participantes da disciplina Temas de Física 

na Pesquisa-formação de Professores (TFPFP), ofertada ao longo do segundo 

semestre de 2017 no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências 

(PPGEC) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

 Assumo a perspectiva da pesquisa-formação online como um movimento de 

estudar a prática a partir de dispositivos de pesquisa registrados pelo coletivo de 

professores, envolvidos no planejar/desenvolver da disciplina. Coletivo que deixou 

marcas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) ao planejar e atuar 

conjuntamente, auxiliados pelas Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC),  

através de informações, atividades, artefatos e interações em interfaces (vídeos, 

fóruns, chats, webconferência, e-mails...), tanto em ações coletivas como individuais. 

Um contexto de construção coletiva das informações cocriadas por todos os 

participantes, em um cenário online da educação. Cenário em que os participantes do 

processo de pesquisa-formação foram "[...] incentivados a expressar suas itinerâncias 

formativas, promovendo, muitas vezes, a troca e o compartilhamento com outros 

sujeitos envolvidos no processo" (SILVA, 2012, p. 15).  

 Reitero que pela escrita, enquanto professor envolvido no processo formativo, 

materializo a pesquisa-ação como uma epistemologia de investigação e prática 

desenvolvida em conjunto com diferentes colegas da área de Ciências. Significo que 

construo conhecimento interligado a própria constituição do caminho metodológico, ao 

estudar sobre o que nos acontece em nossa sala de aula, enquanto processo de 

compreender a formação de formadores de professores (PIMENTA; FRANCO, 2008). 



 
 

 

Ser professor que investiga/atua no campo da Formação de Professores, em um 

programa de Pós-graduação, desafia a significar os processos de 

proposição/desenvolvimento das ações teórico-práticos emergentes dessa disciplina, 

em que fui o responsável principal.  

 Estruturo o texto a partir de três questionamentos centrais: 

1) Em que perspectiva aconteceu o planejamento da disciplina Temas de Física na 

pesquisa-formação? 

2) Que aspectos teórico-práticos emergem nos registros do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) da disciplina frente as atividades coletivas desenvolvidas? 

3) O que se mostra dos Temas da Física nos textos que estruturam o livro emergente 

da experiência vivida pelos participantes na disciplina? 

Os referidos questionamentos norteiam e limitam o debate dessa escrita. Não 

tenho a pretensão de esgotar a descrição e a análise de todos os registros existentes. 

A ideia é ir escrevendo para pensar sobre o que se apresenta para mim, enquanto 

autor e assim, deixar emergir outras questões que serão comunicadas a você leitor do 

relato. 

 

Planejamento conjunto da disciplina Temas de Física  

 

 Neste item descrevo sobre que perspectiva aconteceu o planejamento da 

disciplina Temas de Física na pesquisa-formação. A referida disciplina foi desenvolvida 

no segundo semestre de 2017, porém a proposição e a estruturação de possíveis 

temáticas a serem desenvolvidas foram debatidas de forma coletiva ao longo do 

primeiro semestre do referido ano. A disciplina foi organizada por professores e pós-

graduandos da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), da Universidade Federal 

de Alagoas (UFAL) e da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Membros 

ligados ao grupo de pesquisa CIEFI - Comunidade de Indagação em Ensino de Física 

Interdisciplinar18, faziam reuniões quinzenais para discutir a forma e formato das 

atividades a serem desenvolvidas. 

 Ressalto que o ano de 2017 também foi marcado pela criação do Grupo de 

pesquisa “Comunidade de indagação em Ensino de Física Interdisciplinar (CIEFI)”. 

Essa proposição do grupo de pesquisa acontece a partir da experiência vivida no 

projeto de extensão “A Educação Científica: O Ensino de Física a partir do contexto 

                                                           
18Informações disponíveis em: https://ciefi.furg.br/ 



 
 

 

sociocultural e das tecnologias digitais” e do envolvimento em pesquisas no Programa 

de Pós-graduação em Educação em Ciências (PPGEC) da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG).  

O referido projeto de extensão, com início em 2010, possibilitou a constituição 

de uma comunidade de professores da área de Educação em Ciências. Neste sentido, 

as nossas atividades de pesquisa, ensino e extensão foram desenvolvidas no 

subprojeto Novos Talentos da Física, o qual teve financiamento pelo Programa de 

Apoio a Projetos Extracurriculares da Capes. A Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG participou desse Programa desde 2007, via ações do Centro de Educação 

Ambiental, Ciências e Matemática - CEAMECIM. Neste cenário, foi iniciado o 

movimento de constituição do grupo de pesquisa em ensino de Física interdisciplinar, 

com a inclusão de estudantes e professores da FURG bem como de professores da 

rede básica de ensino. 

Registro que para além das ações específicas do referido projeto, emergiram 

nos últimos anos, essencialmente a partir de 2010, aos diferentes autores participantes 

do referido grupos outros desafios investigativos, o que desencadeou a construção de 

uma comunidade de professores e com ela a necessidade de se ampliar pesquisas no 

campo do Ensino de Física interconexos a temas interdisciplinares, tanto do contexto 

acadêmico como da Educação Básica. Nesse sentido, o CIEFI foi constituído como 

grupo de pesquisa com o propósito de propiciar distintos diálogos e avançar nas 

compreensões sobre os processos de ensino e aprendizagem, proposições e 

perspectivas de pesquisa-formação de professores envolvidos com o Ensino de Física 

interdisciplinar em distintas perspectivas teóricas da Educação em Ciências.  

Ao se constituir o grupo de pesquisa, se estabeleceu uma rede de parcerias 

com colegas professores do campo do Ensino de Física da UFAL e da UNIPAMPA. 

Estes colegas foram inclusos no planejamento que discutiu as formas de oferta da 

disciplina, que é objeto de estudo neste relato. Um movimento em rede que 

possibilitou propor/desenvolver essa disciplina de pós-graduação, com professores de 

três universidades, em atividades síncronas e assíncronas, em interfaces e interações 

via web com artefatos dispostos no AVA Moodle.  

A estruturação/desenvolvimento das atividades aconteceu no AVA Moodle da 

FURG, conforme registro figura 01. 



 
 

 

 

 

Figura 01 - Recorte do AVA Moodle da disciplina 

 

 Fonte: autor 

 

 

 Durante o período de planejamento, no primeiro semestre, foi estruturada em 

coletivo a ementa da disciplina. Essa contempla: Propor/teorizar e indagar temas do 

Ensino de Física nos contextos epistemológicos e metodológicos. Constituir a 

pesquisa-formação de professores com auxílio das interfaces da web 2.0 a partir de 

temas interdisciplinares. A partir da ementa, os membros do grupo envolvidos no 

planejar decidiram que as aula teriam momentos síncronos e assíncronos, com uso da 

plataforma Moodle, fóruns, google docs. Para os momentos síncronos (em tempo real) 

se disponibilizou, aos colegas geograficamente distantes, link de hangout para 

webconferência e chat. 

 Ao final do primeiro semestre, como um "resultado" do planejamento, se teve 

uma estruturação prévia das atividades e a forma como cada participante poderia 

propor temas. O grupo assumiu que essa estruturação bem como os temas propostos, 

eram iniciais e iriam sofrer alterações com a chegada dos participantes da disciplina. 

Ou seja, a estrutura da disciplina estava criada, porém os temas, as atividades e as 

ações, sofreriam alterações de acordo com as proposições livres e associadas as 

"crenças teóricas" de cada grupo proponente.  

 Registramos no AVA Moodle que participaram no período de desenvolvimento 

da disciplina 23 estudantes/professores. Entre os participantes estiveram estudantes 

do PPGEC e da graduação em Física da FURG, bem como do PPG em Ensino de 



 
 

 

Ciências e Matemática da UFAL, estudantes de iniciação científica e professores dos 

cursos de Física Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e 

professores de Física da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Todos os 

envolvidos foram assumidos como professores em processo de horizontalidade, na 

perspectiva de sujeitos autores na pesquisa-formação online (HECKLER et. al., 2017). 

Esse grupo ao participar ativamente das ações da disciplina modifica os aspectos 

teórico-práticos planejados inicialmente. 

 

Aspectos teórico-práticos das atividades coletivas registradas 

 

 Neste item do relato apresento aspectos teórico-práticos emergente das ações 

coletivas desenvolvidas pelos participantes da disciplina e registradas no  registros do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Significo que esse movimento, de 

propor/desenvolver atividades conjuntas entre profissionais geograficamente distantes, 

somente foi possível pela predisposição de cada participante autor em querer aprender 

com o seu colega. Um processo de aprendizagem dialógica assumida no Grupo de 

Pesquisa CIEFI, que acontece ao se propiciar distintos diálogos entre os participantes 

que assumem avançar nas compreensões sobre os processos de ensino e 

aprendizagem no contexto do Ensino de Física em uma perspectiva interdisciplinar. 

 O AVA Moodle da disciplina apresenta um conjunto de registros das ações 

coletivas dos participantes da disciplina, como os vídeos de todos os momentos 

síncronos, links, fóruns, textos. Registro que a primeira semana da disciplina, 

organizada em conjunto com o colega Willian, apresenta o desafio dos colegas se 

apresentarem, de exporem suas expectativas, conforme ilustrado na figura 02. 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 02: Ilustração da organização da primeira semana no AVA Moodle 

 

  

 

A referida semana também envolveu um encontro síncrono. Todos os encontros 

síncronos foram disponibilizados no AVA Moodle, em forma de vídeoaula para os 

colegas. Ilustramos na figura 03 a videoaula da primeira semana, reconhecida pelo 

grupo, com potencial de ser explorada de forma recursiva pelos participantes, bem 

como servir de material para análises nos processos de pesquisa. 



 
 

 

 

Figura 03 - Recorte da videogravação disponibilizada no AVA  

 

  

Os temas das demais semanas, emergiram dos próprios participantes da 

disciplina, a partir desse movimento da primeira semana em que se conheceu a 

ementa, as propostas, as metodologias e os colegas envolvidos. Apresento na Tabela 

01, os temas desenvolvidos nas semanas seguintes com os principais propósitos 

assumidos. 

 

 Tabela 01 - Temas e propósitos assumidos nas atividades da disciplina 

Tema Propósitos assumidos 

Modelagem da Energia Mecânica com 

Vídeos e Simuladores 

Interagir com vídeos e produzir/registrar 

perguntas genuínas; Interagir com simulador 

virtual e registrar perguntas; Sugerir possíveis 

referenciais sobre modelagem. Desenvolver a 

modelagem na perspectiva dialógica. 

Estudo da Termodinâmica na 

perspectiva investigativa e interdisciplinar 

Registrar e interagir com fotos de fenômenos 

termodinâmicos;  Descrever e postar 

justificativas explicitando o por quê da referida 

imagem; Navegar pelos registros feitos pelos 

colegas e desenvolver questionamentos; 

Produzir textos de forma colaborativa a partir 

das imagens e perguntas. 



 
 

 

Estudo de Circuitos Elétricos com 

interfaces/artefatos com web 

Debater e pensar em possíveis soluções para 

continuar trabalhando com circuitos elétricos 

nas escolas; Propor uma aula, a partir da 

problemática das possíveis fontes de energia 

para montagem de circuitos elétricos em sala 

de aula. 

Cordel no Ensino de Física 

Debater a acerca do uso da Literatura de 

Cordel no Ensino de Ciências/Física; 

Possibilitar a exploração de cordéis produzidos 

com vistas a apoiar a prática pedagógica em 

Física; Construir seu próprio cordel 

problematizando um tema de Física de sua 

escolha. 

Física no Trânsito 

Desenvolver o tema Física no Trânsito com a 

abordagem de conceitos físicos interligados 

aos conhecimentos prévios dos participantes 

em relação ao tema; Problematizar situações 

descritas em noticiários da imprensa, 

questionando-se quanto a Física envolvida em 

situações de acidentes de trânsito; Criar 

propostas interdisciplinares para abordagem 

do tema.  

Sistematização dos Temas Emergentes 

na Disciplina 

Sistematizar os temas emergentes na 

disciplina; desafiar o grupo na escrita dos 

textos que irão compor um livro; Encaminhar o 

Termo Livre e Esclarecido (TLE) para a 

continuidade dos trabalhos de pesquisa-

formação. 

Fonte: autor 

  

Significo que existe uma diversidade de temas propostos e desenvolvidos, todos 

associados a experiência de seus proponentes. Geralmente cada tema foi 

desenvolvido em um tempo cronológico de duas a três semanas de atividades, 

totalizando 15 semanas de ações da disciplina. Compreendo que pela interação entre 

os diferentes professores foi possibilitada a construção de uma realidade, em ações 



 
 

 

individuais e coletivas dos participantes, atuantes na escola, universidade e/ou pós-

graduandos.  

 Constitui desafio para as futuras escritas, detalhar o que aconteceu em cada 

uma das atividades propostas. Que registros e atividades coletivas foram 

desenvolvidas ao longo das semanas? O que se mostra sobre os Temas da Física na 

linguagem emergente das interações dos participantes da disciplina?  Essas perguntas 

somente podem ser aprofundadas e compreendidas em estudos sistematizados, por 

isso o reconheço como um desafio posterior a esse relato. 

 Os colegas, participantes da disciplina, debatem e aprofundam parte dessas 

inquietações em textos escritos ao longo do ano de 2018. Os textos estão compondo o 

livro Indagação Online em Temas de Física: pesquisa-formação com professores 

organizado pela Grupo de Pesquisa CIEFI, que será impresso pela Editora da UFAL. 

Compreendo que a escrita de um livro, emergente de atividades de uma disciplina, 

materializa o processo de pesquisa-formação de professores. Uma realidade 

construída pelos sujeitos mais ou menos experientes a partir das temáticas 

desenvolvidas e dos itinerários formativos desenvolvidos em um ambiente 

compartilhado e colaborativo.  

 

1) Temas da Física nas escritas da experiência vivida  

 

 Nesse terceiro item do relato apresento os temas evidenciados nas escritas que 

irão estruturar o livro emergente da experiência vivida pelos participantes na disciplina. 

Reconheço que a experiência vai ser materializada através dos textos de sujeitos que 

buscam (trans)formação ao sistematizar o(s) estudo(s) das ações individuais e 

coletivas emergentes em uma disciplina de um Programa de Pós-Graduação. 

Sistematizo os títulos dos textos, que apontam 17 autores diferentes no quadro 01. 

 

Quadro 01: Títulos dos textos e os autores do livro 

Titulo do Texto Autores 

MOVIMENTOS CONSTITUTIVOS DO GRUPO DE 

PESQUISA CIEFI E A OFERTA DE DISCIPLINAS 

Valmir Heckler; Willian Rubira da 

Silva 

A PESQUISA-FORMAÇÃO COM PROFESSORES 

NA INDAGAÇÃO ONLINE 

Valmir Heckler; Willian Rubira da 

Silva 

CONSTITUINDO A MODELAGEM DA ENERGIA Valmir Heckler; Willian Rubira da 



 
 

 

MECÂNICA EM UMA PERSPECTIVA DIALÓGICA Silva 

A TERMODINÂMICA NA PERSPECTIVA 

INVESTIGATIVA E INTERDISCIPLINAR: 

REFLEXÕES E COMPREENSÕES DO 

PLANEJAMENTO DE UMA AULA NA PÓS-

GRADUAÇÃO 

Charles dos Santos Guidotti; 

Cristiane da Cunha Alves; 

Franciele Pires Ruas; Karine 

Radünz; Rafaele Rodrigues de 

Araujo 

ESTUDO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS COM 

INTERFACES/ARTEFATOS DA WEB 

Cezar Soares Motta; Willian Rubira 

da Silva;Valmir Hecker 

A TOPOGRAFIA DA SALA DE AULA ONLINE: 

REFLEXÕES A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA DE 

PESQUISA-FORMAÇÃO COM PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS 

Enadieliton dos Santos; Ivanderson 

Pereira da Silva 

PRODUÇÃO DE CORDÉIS NO ENSINO DE FÍSICA 

NOS CONTEXTOS DA PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU E DO ENSINO MÉDIO 

Kleber Cavalcanti Serra; Amilson 

Araujo; Wagner José Correia de 

Lima; Ailton Moura Feitosa; 

Ivanderson Pereira da Silva 

DISCUTINDO SOBRE A LITERATURA DE CORDEL 

COM PROFESSORES DE CIÊNCIAS DA 

NATUREZA NUMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA-

FORMAÇÃO ONLINE: REFLEXÕES À LUZ DA 

ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 

 

Wagner José dos Santos  

Ivanderson Pereira da Silva 

O TRÂNSITO E O ENSINO DE FÍSICA: 

POSSIBILIDADES DE ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR PARA A TEMÁTICA 

Cristiane da Cunha Alves; 

Franciele Braz de Oliveira Coelho; 

Janaína Viário Carneiro 

INTERFACES POSSÍVEIS ENTRE O APRENDER 

NA PÓS-GRADUAÇÃO E O ENSINAR NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Núbia Rosa Baquini da Silva 

Martinelli 

NARRATIVAS ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS 

DOCENTES EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL 

E CONTINUADA DE PROFESSORES DE FÍSICA 

Kleber Cavalcanti Serra 

 

 

 O quadro 01 aponta para a diversidade de títulos assumidos pelos autores. Para 

mim, evidencia as distintas apostas teórico-práticas assumidos pelos 

professores/autores, frente aos Temas de Física que se apresentam centrais nas 

escritas. A escrita dos dezessete colegas, em atividades pós oferta da disciplina, 



 
 

 

representa aproximadamente 74% dos participantes da disciplina. Um movimento 

inerente ao processo de pesquisa-formação assumida no planejar/desenvolver da 

disciplina. Também registra nas palavras, experiência na pós-graduação; perspectiva 

dialógica; investigativa; pesquisa-formação com professores, a ideia de que fomos nos 

constituindo a ideia das ações coletivas dos professores, ao mesmo tempo que o 

grupo buscou não promover dicotomia entre a ação de conhecer e a ação de atuar, em 

distintos espaços, como a Pós-graduação, graduação ou o contexto escolar na 

Educação Básica. 

 Visualizo que mergulhar na análise do que nos dizem esses textos dos colegas 

é um próximo desafio. Esse desafio de certa forma será assumido pelo colega Willian 

Rubira da Silva durante o desenvolvimento de seu projeto de doutoramento no 

PPGEC/FURG, em que o campo de investigação é o material e as interações 

produzidas a partir dessa disciplina.  

 

 Considerações Finais 

 

 Compreendo que a disciplina construída coletivamente também é o meu 

laboratório de pesquisa, enquanto professor formador de professores. A escrita do 

relato me faz pensar sobre com essa experiência me permite (trans)formar e 

aperfeiçoar práticas de sala de aula, tanto no contexto da Pós-graduação, como na 

graduação. Para tal, instiga a investigar a ações coletivas emergentes dessa disciplina 

Temas de Física na pesquisa-formação de professores. Uma perspectiva que aponta 

para uma transformação dos sujeitos e de suas práticas sociais que acontece pela 

indagação online, por ter se propiciado distintos diálogos entre os participantes no 

planejar, no desenvolver e a escrita dos textos que compõem o livro.  

 Significo que os resultados obtidos foram constituídos, potencializados pelo 

movimento coletivo de professores no contexto do Ensino de Física interdisciplinar. O 

envolvimento ativo dos colegas professores, durante o planejamento, desenvolvimento 

das atividades das aulas e na escrita dos textos constitui a experiência formativa, com 

a construção de um conjunto de registros e análises dessa caminhada, mesmo com 

sujeitos geograficamente distante. Uma experiência vivida na Pós-Graduação que 

assumo como pesquisa-formação online com Professores, imersos em diferentes 

contextos e locais geográficos, propiciando uma vivência única e diferente. 
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 RESUMO 

 

Apresentam-se o projeto Cirandar: Rodas de Investigação desde a Escola 

realizado na Universidade Federal do Rio Grande. Trata-se de um projeto de 

extensão desenvolvido anulamente, sendo sua primeira edição no ano de 2012, 

com a participação de professores da rede de educação básica, professores da 

universidade e acadêmicos dos cursos de Licenciatura. Aposta-se na 

experiência docente partilhada nas Rodas de Formação em Rede de 

professores, fomentado pela escrita de relatos de experiência docente, na  
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leitura entre pares e na reescrita a partir das contribuições do leitor parceiro. 

Assim, um estudo inicial sobre a experiência é apresentado, como modo de 

contextualizar a experiência trazida nesse processo de formação. Busca-se 

traçar as experiências docentes vividas no Cirandar, desse modo mônadas são 

narradas e relembrandas como modo de documentar o projeto Cirandar como 

experiência. Propõem-se os pressupostos teóricos metodológicos da pesquisa 

narrativa, como um modo de realizar processos formativos na escola e em 

outros espaços, garantindo a liberdade de expressão, o exercício da escuta e o 

compartilhar de saberes. Sustentado pela abordagem sociocultural o projeto 

Cirandar tem como argumento fundamental que a formação deve ser 

desenvolvida com diálogo intenso sobre questões de interesse para os 

participantes. Nesse sentido a sala de aula de cada professor é seu objeto de 

interesse, assim o processo de formação no Cirandar oportuniza que cada 

participante possa documentar suas experiências, compreendendo sua sala de 

aula como artefato da formação e foco de investigação. 

 

Palavras chave: formação de professores, escrita narrativa, experiência  

docente. 

 

           1 CONTEXTO DO RELATO 

          

Apresentamos o projeto de extensão Cirandar: Rodas de Investigação 

desde a Escola, desenvolvido, anualmente, na Universidade Federal do Rio 

Grande, sendo sua primeira edição no ano de 2012, com a participação de 

professores da rede de educação básica, professores da universidade e 

acadêmicos dos cursos de Licenciatura. Oportunizar fomentar a formação de 

professores com foco nas teorias que sustentam a prática em sala de aula de 

cada docente, assim o Cirandar é espaço de autoria em diferentes níveis e 

modalidades de ensino. Desse modo, visa promover a constituição de 

comunidades aprendentes de professores que investigam a sala de aula. 

A iniciativa de escrever e publicizar nosso modo de fazer formação 

emergiu quando No ano de 2018, participamos de um edital de experiências 

inovadoras na formação docente promovido Programa Regional para el 

Desarrollo de la Profesión Docente em América Latina y el Caribe  



 
 

 
 

(PREDALC). O Cirandar foi selecionado como uma experiência inovadora, 

então emergiu a iniciativa de escrever, socializar e publicizar nossa história de 

formação.   

Assim, nos colocamos a pensar o que constitui uma experiência 

inovadora? No Cirandar a inovação encontra-se nos processos formativos que 

possibilitam a integração entre a Escola e a Universidade, como foco a 

participação de professores, formadores e acadêmicos dos cursos de 

graduação. Logo, é considerado uma iniciativa inovadora em favorecer a 

autoria do professor, um processo de documentação de suas experiências em 

sala de aula. A inovação se concentra em oportunizar cada professor a 

investigar sua própria sala de aula.  

Então, este relato é um convite a pensar o projeto Cirandar como 

experiência na formação de professores. Para isso, um estudo da experiência 

é apresentado, para que então possamos afirmar de que experiência nos 

referimos, quando propomos a escrita do relato como um caminho para 

entendimento da experiência. Nós autoras buscamos documentar essa 

experiência, para isso, escrevemos nossa história de trabalho em um espaço 

tridimensional de pesquisa e formação docente no Cirandar. Para isso, 

escrevemos mônadas desse viver, com a intenção de compreender o Cirandar 

por meio da pesquisa narrativa, assim nossas próprias narrativas tornam-se as 

informações a serem analisadas e interpretadas.  

 

 2 O ESTUDO INICIAL DA EXPERIÊNCIA 

 

 Então, vamos ao estudo? Lembramos do estudo etimológico da palavra 

experiência realizado pelo Cezar Motta na sua dissertação de mestrado, e 

resgatamos alguns entendimentos para nossa conversa. Experiência descrita 

desde a Antiguidade (70 a. C.) como “prática, destreza”; no latim Experientia 

(ciência experimental) e Experiri ( prova para conhecer a verdade).  Motta 

(2015) buscou também o sentido filosófico da palavra experiência, discute o 

empirismo sensorial (a experiência como uma verdade absoluta) e 

racionalismo crítico-experimental (a experiência como instrumento de 

investigação) e distingue do sentido semântico atribuído ao conceito da 

experiência na educação.   



 
 

 
 

Diante da complexidade do sentido filosófico da palavra experiência, 

decidimos aprofundar nosso estudo. Pela curiosidade e inquietude que nos 

move, emerge o desejo de caminhar pelo estudo da hermenêutica filosófica, e 

então realizar um estudo hermenêutico sobre a experiência.  

A palavra percorreu séculos como preocupação de filósofos de épocas 

diferentes. Roger Bacon, empirista, afirmava que sem a experiência, nada se 

pode conhecer e que se conhece pela argumentação e pela experiência, mas 

o primeiro modo, a argumentação, só se confirma a partir do segundo modo, a 

experiência. Segundo Ockhan, a experiência é o conhecimento intuitivo, 

externo ou interno, como a alegria ou a tristeza. E a ligação da experiência à 

intuição sensível foi reforçada a partir do Renascimento. Quem já não ouviu a 

frase: A sabedoria é filha da experiência nem sabe que seu autor é Leonardo 

da Vinci. Mas até este momento à experiência estava distante de outro 

fundamento do conhecimento humano, o raciocínio matemático e para Francis 

Bacon, o fundador do empirismo moderno, o guia do conhecimento humano é 

o experimento, que é a experiência guiada e disciplinada pelo intelecto. E o 

significado da experiência a aspectos verificáveis se consolida em Carnap ao 

afirmar que todo o enunciado descritivo da linguagem da ciência é confirmado 

em predicado-coisas-observáveis. A interpretação dada  à experiência, 

próxima ou não do observável, é a teoria da experiência como intuição. A 

teoria da experiência como método, entretanto, é a que põe à prova um 

conhecimento e, inclusive, o retifica. O objeto empírico da experiência passa 

da sensação à coisa em si. Da sensação de um sujeito ao observar o 

vermelho à medida e verificação da existência do objeto vermelhoe neste 

modo de compreender a experiência está o sentido atribuído por Galileu à 

experiência, em que ele nunca se afastou do raciocínio matemático em suas 

verificações e constatações. Na experiência como método é preciso uma 

ordem que resulta numa causalidade, assim toda a experiência precisa ser 

explicada. Jonh Dewey amplia esta ideia reduzida de experiência, afirmando 

que nossos juízos acerca de um objeto ou evento estão vinculados a um 

contexto mais amplo, a uma situação (ABBAGNANO, 2018). 

Seria dessa experiência que o Cirandar exige o relato? Parece-nos que 

não e que há outros significados atribuídos, como o encontrado nas leituras de  

 



 
 

 
 

Jorge Larrosa, com o convite para reivindicar a experiência e fazer soar de 

outro modo a palavra experiência. Visto que a experiência foi menosprezada 

tanto pela racionalidade clássica e moderna, tanto na filosofia quanto na 

ciência. O autor aponta que é preciso desconfiar da experiência quando se 

trata de fazer uso da razão, nesse entendimento o saber está em outro lugar 

distinto do da experiência. Desse modo, a linguagem da ciência, linguagem da 

teoria, não pode ser a linguagem da experiência. Na ciência a experiência é 

aquela objetivada, homogeneizada, controlada, fabricada, convertida em 

experimento.  

 

 

3 PESQUISA NARRATIVA NO CIRANDAR 

 

Quando propomos realizar uma pesquisa narrativa compreendemos que 

não estamos sozinhos no ato de pesquisar, como também, temos história com 

as pessoas, lugares e tempos presentes na pesquisa. Mas, o que fazem os 

pesquisadores narrativos? Com essa pergunta, Clandinin e Connelly (2011) no 

livro Pesquisa Narrativa remetem a metáfora do espaço tridimensional da 

pesquisa, e apontam as dimensões que constituem o espaço tridimensional de 

trabalho, com a temporalidade ao longo da primeira dimensão, o pessoal e 

social ao longo da segunda dimensão e o lugar ao longo da terceira. A 

investigação narrativa permite que a experiência seja vivida e revivida pelo 

pesquisador, nesse sentido, pesquisar sobre uma experiência – é experienciá-

la e, simultaneamente, fazer perguntas que apontem para cada um desses 

caminhos e dimensões da metáfora do espaço tridimensional (CLANDININ; 

CONNELLY, 2011).  

Nesse processo de investigação, é importante a produção do diário de 

campo, como proposto no Cirandar. A escrita no diário favorece a ação de 

documentar a experiência, com as interpretações do pesquisador atento às 

questões sociais, olhando interna e externamente, não apenas para o evento a 

ser investigado.  

Assim, construímos uma abordagem metodológica a partir da construção 

de mônadas, conforme apresentada pela professora Maria Inês Petrucci-Rosa. 

As mônadas são fragmentos de histórias que, juntas, narram a conjuntura de  



 
 

 
 

um tempo e de um lugar. Assim, retratamos os escritos dos nossos diários de 

campo construído nesses 6 anos de Cirandar, em um conjunto de mônada, 

foram recriadas com título e reescrita desse viver. Desse modo, as mônadas 

organizam o espaço tridimensional da pesquisa, retratando o tempo vivido no 

projeto, as relações do eu e do social, e do lugar da formação.  

 

3.1 História de trabalho em um espaço tridimensional na formação 

docente no Cirandar 

 

O encontro com a escrita de relatos de experiência      

Foi no último ano da graduação quando escrevi meu primeiro relato de 

experiência para participar do Encontro de Investigação na Escola. Contei com 

a parceria da professora da escola, e juntas relatamos nossa experiência em 

sala de aula. Fiz o convite à professora, no qual comentava do seu 

afastamento da escrita e da participação em eventos. Fomos acolhida com 

nosso relato, ainda tímido, com 3 páginas escritas. Na Roda todos contavam 

sua experiência de sala de aula e sentiam-se autores de sua prática 

pedagógica. Desde lá, a cada ano escrevo meu relato de experiência para 

participação no Encontro de Investigação na Escola. Assim, no ano de 2011 

participamos do Encontro Iberoamericano de Redes de Professores que fazem 

Investigação na Escola em Córdoba na Argentina. Também organizado pelos 

relatos de experiência de cada professor e as rodas de diálogos sobre a sala 

de aula. Foi numa mesa de café, com diário sobre a mesa, e numa agradável 

conversa que começamos a alinhavar nosso Cirandar. Nossa intenção era 

promover Encontros de Investigação na Escola na nossa região, 

oportunizando aos professores a escrita de relatos de experiências e a partilha 

dos seus escritos em rodas de diálogos entre as escolas e a universidade 

(Mônada da Aline). 

Os Encontros de Investigação na Escola durante seus 14 anos de 

realização mostram que é possível realizar outro modo de fazer Encontro na 

universidade. Promover rodas de conversa a partir da experiência relatada por 

cada docente. Assim, é um Encontro que não tem palestra, não tem  

 

 



 
 

 
minicursos, nem projetores. As professoras, somos maioria no Cirandar, e os 

professores escrevem seus relatos com foco em uma atividade desenvolvida  

por um período a qual é acompanhada por um diário de campo. O nome 

surgiu por conta das Rodas de Formação, tese de Moacir Langoni de Souza 

fundamentada nas Rodas de Conversa de Warschauer. Ficamos por algum 

tempo em dúvida como chamar o encontro a ser realizado aqui em Rio 

Grande, mas a lembrança é que o nome veio a partir da inspiração de um 

autor que faz rodas de formação e as chama de Cirandas, e como queríamos 

mais que o nome a ação, optamos por Cirandar (Mônada Maria). 

 

Cirandar: encontros, intenções e propostas de formação 

A ideia era fazer o encontro municipal na escola, organizado por 

professores, só que com o tempo pareceu-nos que era muito difícil para um 

professor organizar em sua escola dadas as condições de desvalorização 

docente que faz com que os professores tenham muitas horas, muitos alunos 

e várias escolas geralmente em dois turnos, ou chegando a três turnos para 

alguns professores. A ideia ficou amortecida. Fomos à Córdoba em 2011, em 

fevereiro de 2012 recebi um telefone da Pró-reitora convidando para uma 

reunião com a 18a. Coordenadoria Regional de Educação – CRE. O governo 

que se iniciava, com governador Tarso Genro, havia uma proposta de 

reestruturação curricular com uma nova proposição de Ensino Médio, com a 

disciplina de Seminários Integrados, uma proposta interdisciplinar baseada na 

pesquisa como princípio pedagógico (Mônada Maria do Carmo). 

Os dois primeiros anos do Cirandar estiveram articulados com a 

Secretaria Estadual da Educação para compreender melhor os Seminários 

Integrados. Foi um período rico em aprendizagens e desafios. Conhecemos as 

19 escolas estaduais de ensino médio de responsabilidade da 18a. CRE 

distribuídas em três municípios: Rio Grande, São José do Norte e Santa 

Vitória do Palmar. Fizemos viagens mensais percorrendo as escolas (Mônada 

Maria do Carmo). 

Assim, começa nossa história no Cirandar, com os professores de 

Seminário Integrado. Dessa experiência, teríamos muitas histórias para contar. 

Mas, em síntese o que aprendemos? Envolver-se em processos de formação 

necessita ser uma vontade própria do docente. Ter a organização e oferta de  



 
 

 
cursos de formação, palestras, oficinas nas escolas, com carga horária 

liberada para participação, não é garantia de envolvimento.  

No Cirandar durante seus dois primeiros anos, alguns professores 

participavam intensamente, outros estavam ali, escreviam seus relatos, mas 

não viviam o Cirandar como experiência. Durante esses anos, temos 

professores que estão desde a primeira edição, sente-se acolhidos e 

reconhecidos como professores autores de sua prática pedagógica (Mônada 

Aline). 

 

  O que aprendemos no Cirandar? 

Durante os primeiros anos do Cirandar uma das primeiras aprendizagens 

foi sobre a importância da escuta dos professores. Apanhamos muito das 

escolas que sentiam-se ultrajadas em suas propostas a ter que inventar o 

Seminário Integrado. Depois quando os professores percebiam que o que 

solicitávamos era a escrita de sua sala de aula, esta agressividade diminuiu. 

Isso aconteceu em quase todas as escolas em que fomos. Assim digo que 

apanhamos muito dos professores. Teve uma situação que não conseguimos 

apresentar a proposta de tanto que eram as reclamações dirigidas a 18a. 

CRE. Éramos vistos como aliados da CRE, o que era verdadeiro, e por isso a 

nós eram dirigidas todas as reclamações (Mônada Maria do Carmo).  

No segundo ano do Cirandar teve a greve dos professores porque o 

governador, antes Ministro da Educação, havia aprovado o piso salarial dos 

professores e havia um descontentamento em relação ao entendimento do 

que era o piso. Isso gerou uma greve dos professores que afetou o Cirandar. 

Aliada a isso, havia a solicitação de professores da rede municipal de 

educação em participar da formação. Assim, a partir da terceira edição do 

Cirandar abrimos aos professores em exercício de todos os níveis e 

modalidades. Nesse período, com financiamento cada vez menor, as viagens 

e idas as escolas já haviam cessado, o governo era de outro partido, a 

parceria com a 18a. CRE se afrouxou, mas o Cirandar continuou e aí também 

outra aprendizagem: a participação sem vínculos obrigatórios ou institucionais 

horizontaliza o processo  em que todos nos formamos (Mônada Maria do 

Carmo). 



 
 

 
 

  As cartas como mediadoras do processo de formação 

Em um dos anos do Cirandar, quando não íamos mais às escolas, penso 

que tenha sido pelos idos de 2016, quando também defendi o gênero epistolar 

como gênero da formação de professores, a mediação da formação foi feita 

por cartas. No primeiro ano escrevi 21 cartas durante o processo de formação 

e tinha a intensão de orientar a escrita tendo como fundamento um livro que 

agora esqueço o nome que apontava características de um texto: objetividade, 

concretude, foco e eu fui desenvolvendo com mais ou menos capacidade 

esses temas em cada carta. No ano seguinte diminuí as cartas, não por não 

acreditar nelas, mas porque pensei que nem todos eram lidas, embora tenha 

lido relatos afirmando sobre a empolgação com a chegada da carta 

(eletrônica). Este ano menos cartas, devo ter escrito cinco cartas e penso que 

a diminuição é porque a ideia é de estudo pessoal e não de direção deste 

estudo. Mas gosto de escrever cartas daquele primeiro tipo (Mônada Maria do 

Carmo). 

Em um momento chegamos à conclusão que a leitura do relato do 

colega era feita rapidamente, sem maior atenção. Então mudamos a 

estratégia. Na época chamávamos de parecer crítica, leitura crítica do relato e 

passamos ao invés da exigência de um parecer solicitar a escrita de uma 

carta. A escrita ao colega aumentou significativamente (Mônada Maria do 

Carmo). 

 

4 CIRANDAR: ENCONTROS, INTENÇÕES E PROPOSTAS DE FORMAÇÃO 

 

Muitas têm sido as indagações acerca do motivo pelo qual alguns 

projetos de formação de professores fracassam mesmo antes de serem 

implementados. Seria a resistência ou descaso dos professores da rede 

básica de ensino ao que se apresenta como formação? Neste caso, o que 

seria uma formação considerada pertinente do ponto de vista das 

necessidades dos professores? 

Aprendemos muito durante os sete anos vividos no projeto Cirandar, e 

buscamos em cada mônoda documentar nossa compreensão e reflexões. A 

construção das mônodas emergiu a possibilidade de compreender o Cirandar 



 
 

 
 

 como experiência, sendo dialogada com interlocutores teóricos, que reforçam 

a importância da escrita da experiência de sala de aula de modo narrativo. 

Nas mônadas narradas partimos do pressuposto que a formação 

continuada dos professores precisa ser realizada desde a Escola e suas 

necessidades, pois ninguém as conhece melhor do que os professores que ali 

atuam, ainda que possa ser necessário ainda tomar consciência. Nessa 

perspectiva, seria preciso considerar o contexto escolar com suas 

características próprias, o currículo desenvolvido, as dificuldades laborais, as 

expectativas, anseios e, principalmente, a disposição interna do professor para 

a mudança. 

Assim, se fazem necessários um mergulho nas bases teóricas e práticas 

que ajudam a formar esta mobilização. Inicialmente, a provocação de um fazer 

reflexivo coletivo brota das contribuições de um dos principais educadores 

brasileiros e das suas narrativas sobre o viver, aprender e transformar por 

meio do diálogo e da horizontalidade entre os humanos. Nas palavras de 

Freire (2011, p. 109), “Se é dizendo a palavra com que, pronunciando o 

mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo 

qual os homens ganham significação enquanto homens”. Para Freire o diálogo 

é uma exigência existencial, o que também trazemos para a práxis do 

Cirandar enquanto convite à escuta, à fala, ao registro sistematizado nos 

diários, à produção do relato do professor ou do acadêmico fruto da sua 

experiência docente e ao processo de publicização.  

Nas mônadas são apresentadas as rodas de conversa, rodas de 

formação em rede (WARSCHAUER, 2001; SOUZA, 2010; LIMA, 2011) como 

um modo de realizar processos formativos na escola e em outros espaços, 

tendo o exercício da escuta e a partilha de saberes com liberdade de 

expressão para todos da comunidade aprendente. O Cirandar foi inspirado 

também em experiências anteriores de constituição de redes, especialmente 

na forma de projetos de formação de professores de Ciências entre as 

universidades UNIJUÍ, PUCRS e FURG. Junto a estas redes, os Encontros 

sobre Investigação na Escola – EIE – evento anual realizado no Rio Grande 

do Sul desde 2000 através da Rede de Investigação na Escola (RIE), também 

impulsionaram o que se constituiu Cirandar. 



 
 

 
 

Entre os diferentes impulsos que envolvem a ação, a importância da 

circularidade revela-se em diferentes perspectivas imbricadas nos engenhos 

de formação: a circularidade instaurada na roda presencial de trocas e na roda 

virtual de leituras, escritas e partilhas; a circularidade presente na ideia de 

continuidade e renovação, uma vez que a cada novo ano uma nova roda se 

abre com novas possibilidades de aprendizagens e movimentos constitutivos – 

aos experientes uma chama de reinvenção e aos novos a descoberta da sua 

inserção e construção – com todas e todos sendo convidados à comunidade 

aprendente; a circularidade do pertencimento ao lugar de atuação profissional, 

à rede de educação, à cidade e aos meandros da sua formação; a 

circularidade de ser participante da formação inicial ou continuada, com larga 

ou pouca experiência docente, mas sobretudo leitor crítico da sua práxis, 

investigador desde a sua escola, construtor da sua formação. Este é o 

compromisso político-ideológico do Cirandar: desfragmentar a fragmentação 

dos tempos e espaços e articular as itinerâncias formativas de docentes e 

acadêmicos, compartilhando-as, registrando-as e publicando-as.   

Para esta construção valemo-nos da escrita como ferramenta 

epistêmica. Segundo Marques (2001, p. 24) escrever é interlocução e, 

pairando nesta afirmativa, chegamos ao cerne de inquietude e 

intencionalidade da ação: o diálogo para além da escuta e da fala, mas 

dialogicidade, aprendizagem, mudança. Mas quem é o interlocutor do 

escrevente, fazendo-nos da pergunta de Marques. O próprio autor responde: 

 

Os possíveis leitores que, parecendo tão distantes, já me estão espionando, 

indiscretos e metidos; os amigos a quem vou mostrando o que escrevo; os 

muitos autores que vão enriquecendo a listagem de minhas referências 

bibliográficas; os que estão com a mão na massa das práticas que busco 

entender. Por fim, porque influenciado por todos os demais, eu, escrevente 

em diálogo comigo mesmo e ao mesmo tempo primeiro da fila (em vez de 

ficar tranquilo em meu canto) (MARQUES, 2001, p. 24-25). 

 

No exercício da escrita das experiências em Rodas vivencia-se a 

produção e o compartilhar de significados sobre estas com os demais 

participantes da comunidade aprendente, favorecendo o que Clandinin e 

Connelly (2011) trazem como o (re)pensar, (re)significar e (re)construir das  



 
 

 
 

práticas educativas. Sobre a experiência da Roda, Souza (2010, p.152) afirma 

que “o professor, ao narrar sua experiência na Roda, partilhando-a, a re-

significa para si. Ao mesmo tempo, o outro se torna um interlocutor 

potencialmente aprendente nesse processo; o próprio significado de partilha 

implica esse pressuposto”.  

 

5 O QUE APRENDEMOS ATÉ AQUI? 

 

A história que contamos através de cada mônoda narrada são oriundas 

do passado, das lembranças e momentos que reforçam nossa aposta no 

Cirandar, articuladas ao momento vivido, as questões sociais e políticas 

relacionadas à docência. Em outro momento, ao reler essa história, já não 

serão seremos mais as mesmas, teremos outras interpretações e histórias 

para contar. Mas, é exatamente isso que justifica nossa aposta na formação 

continuada desenvolvida no Cirandar, na escrita de relatos de experiência, em 

que cada professor tem a possibilidade de modificar-se nesse reviver, de 

experienciar, ou melhor, pesquisar os caminhos que levam à experiência. 

É claro que isso não é tudo, mas mostra o movimento que fizemos de 

análise das nossas apostas no projeto Cirandar, as mônodas retratam nossa 

história de formação, sendo dialogada com pressupostos teóricos que se fez 

necessário a partir desta análise. Para finalizar, pensamos que o relato 

representa bem o que nos aprendemos nesta escrita. O que outros podem 

aprender a partir desta leitura? Um processo de formação de professores em 

uma perspectiva de registro de sala de aula, que pode ser desenvolvida em 

parceria em todo ambiente escolar. 
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EXPERIÊNCIAS NO ENSINAR E NO PROMOVER O 

APRENDER ESTATÍSTICA PARA DO CURSO DE 

BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA 

 

Camila Rubira Silva19
 

1. Introdução 

 

O presente trabalho consiste em relato das experiências de ensino e de 

promoção da aprendizagem de conceitos estatísticos, vivenciadas ao longo da 

atuação como professora voluntária na disciplina de Estatística Descritiva, para 

estudantes do curso de Bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG. Para tal, planejamos e desenvolvemos uma proposta 

pedagógica que pudesse criar um ambiente de aprendizagem, de modo a legitimar os 

saberes e os contextos vividos pelos estudantes, suscitando a construção dos 

conceitos estatísticos articulados a outros conhecimentos inerentes à atuação na 

futura profissão. 

A proposta foi desenvolvida durante o primeiro semestre do ano de 2017, 

contando com a participação de 35 estudantes regularmente matriculados no Curso de 

Biblioteconomia. Nesta proposta os estudantes experienciaram o desenvolvimento de 

pesquisas bibliométricas, utilizando os conceitos estatísticos estudados nas aulas, 

referente a coleta, a organização, ao tratamento e a representação de dados, na 

síntese das informações recuperadas. Além disso, puderam trabalhar de forma 

coletiva e cooperativa no desenvolvimento das pesquisas e das aulas, auxiliando os 

colegas na compreensão de dúvidas e na construção das aprendizagens. 

Para orientar o leitor organizamos a escrita em cinco seções. Nesta 

apresentamos a temática discutida no trabalho, bem a organização da escrita. Na 

segunda seção, contextualizaremos o espaço, o tempo e a turma no qual foi planejada 

e desenvolvida a proposta pedagógica. Na sequência, terceira seção, discutiremos as 

experiências no ensinar e no promover o aprender Estatística, a partir da proposta 

pedagógica desenvolvida com os estudantes do curso de Bacharelado em  

                                                           
19 Doutoranda no Programa de Educação em Ciência: Química da Vida e Saúde - FURG, Mestre em Educação em Ciência 
pelo mesmo programa. Licenciada em Matemática pela FURG. 

 



 
 

 
 

Biblioteconomia. Na quarta seção refletiremos a narrativa de um(a) estudante sobre o 

desenvolvimento das aulas da disciplina de Estatística Descritiva. Por fim, teceremos 

algumas considerações sobre a proposta. 

 

2. Espaço tridimensional: contextualizando o espaço, o tempo e a turma 

 

No primeiro semestre do ano de 2017 atuei como professora voluntária na 

disciplina de Estatística Descritiva para estudantes do curso de Bacharelado em 

Biblioteconomia da FURG. Nesta disciplina, planejamos eu e minha orientadora de 

mestrado20 uma proposta pedagógica que pudesse criar um ambiente de 

aprendizagem, de modo a legitimar o espaço e o contexto vivido pelos estudantes, 

suscitando a construção dos conceitos estatísticos de forma articulada a outros 

conhecimentos inerentes à atuação do futuro bacharel. 

Conforme o PPP (2015), o curso de Bacharelado em Biblioteconomia da 

FURG, incluído na grande área do conhecimento das Ciências Sociais Aplicadas, e 

na subárea Ciência da Informação, foi criado no ano de 1974 e inaugurado em 1975. 

O Curso de regime semestral e duração de três anos, contava inicialmente com 

aporte pedagógico de professores formados em Biblioteconomia advindos da 

Universidade Federal do Rio do Sul – UFRGS, bem como de professores com 

formações em outras áreas do conhecimento derivadas da FURG. Após a conclusão 

de curso da primeira turma de bibliotecários em 1977, alguns destes profissionais 

passaram a integrar ao quadro de professores do Curso. 

Ao longo do tempo, início dos anos oitenta, o Curso passou por diversas 

reformulações devido às transformações socioculturais e técnicas. Uma destas foi a 

ampliação do tempo de duração do curso, passando de três para quatro anos. Com 

isso, foram acrescentadas novas disciplinas com escopo profissionalizante ao 

currículo do Curso. A partir dessas reformulações, deu-se a construção do Projeto 

Político Pedagógico (PPP, 2015) vigente, o qual propõe como meta 

 

[...] formar bacharéis em Biblioteconomia, com uma visão crítica da 

sociedade, capacitando-os para a gestão da informação cultural, científica e 

técnica, registrada em múltiplos suportes, conscientes do compromisso ético  

 

                                                           
20 Concomitante a atuação como professora voluntária, também desenvolvia minha pesquisa de mestrado junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde – PPGEC. 

 



 
 

 
 

 

da profissão com o primado do livre acesso aos registros do conhecimento 

(p. 10). 

 

Nesse sentido, os aspectos elencados no PPP (2015) do Curso de 

Biblioteconomia evidenciam a intenção de promover um processo de ensino e de 

aprendizagem dos conceitos inerentes as diversas disciplinas apresentadas na grade 

curricular do Curso, de modo que os estudantes sejam protagonistas na construção 

do seu conhecimento. Com isso, o Curso visa priorizar a transparência, 

principalmente aos estudantes “[...] que passam a conhecer com clareza qual é o 

referencial, a visão de mundo, que orienta e sustenta o processo de sua formação 

cultural e profissional, explicitado no conjunto de disciplinas e nos demais 

dispositivos e procedimentos que estabelecem a organização das práticas educativas 

adotadas” (PPP, 2015, p. 15). Este entendimento, demanda que o professor assuma 

em seu trabalho didático e pedagógico o papel de provocador, legitimando os 

saberes e contextos dos estudantes, de modo a instigar 

 

[...] o educando para aprender a viver junto, aprender a conhecer, aprender 

a fazer e aprender a ser. Para tanto, além de informação, o professor deve 

cuidar da formação dos estudantes, incluindo valores e posturas pessoais 

indispensáveis à internalização do sentimento de saber conhecer, o que 

lhes proporcionará a segurança necessária para propor e tomar decisões. 

Evidentemente, a efetividade deste princípio implica a necessária coerência 

entre o discurso e a prática dos professores (PPP, 2015, p.18). 

 

Conforme Maturana (2002), no espaço do educar, é na ação que o estudante 

busca o seu conhecimento, e no diálogo e nas interações com os outros organismos 

e com o meio que aprende a aceitar-se e aceitar o outro, aprendendo na convivência 

com o professor e os colegas modos de viver. Entendemos, que através da 

experiência de ensinar e de aprender, no fluir das ações e interações entre os 

professores e os estudantes, poderemos compreender a importância de nossas 

ações e construir os diferentes mundos em que vivemos. Para Maturana e Varela 

(2005) sem este experienciar não há fenômeno do conhecer, pois “viver é conhecer”. 

Com relação especificamente a disciplina de Estatística Descritiva, lotada no 

terceiro semestre do Curso de Biblioteconomia, percebemos a partir da leitura do 

PPP (2015), a intenção de promover um processo de ensino e de aprendizagem de  



 
 

 
 

conceitos estatísticos de forma contextualizada a futura profissão do bacharel. Na 

ementa da disciplina estão previstos conceitos básicos da Estatística, tais como: 

levantamento estatístico; séries estatísticas; representação gráfica; medidas de 

posição; medidas separativas; medidas de assimetria e de curtose. A aprendizagem  

de tais conhecimentos visa integrar os saberes de outras disciplinas subsequentes, 

Metodologia da Pesquisa em Ciência da Informação II e Estudos Métricos em 

Ciência da Informação. 

Neste contexto, pesquisas cientificas na área da Educação Estatística tem 

demonstrado que a abordagem de disciplinas de Estatística – Estatística Descritiva, 

Probabilidade e Inferência – de forma fragmentada e descontextualizada da realidade 

dos estudantes desde a Educação Básica até o Ensino Superior, torna-se um fator 

de dificuldade na aprendizagem dos mesmos. Para Vendramini e Brito (2001), a 

apreensão com relação a Estatística, muitas vezes, está associada as experiências 

de aprendizagem anteriores, eventualmente traumáticas. Assim, consideramos que a 

vivência ou a ausência de experiências de ensino de Estatística, e os modos como os 

estudantes aprendem ou não os conhecimentos estatísticos em diferentes contextos, 

pode contribuir para a construção de um saber que legitima ou nega a Estatística. 

Posto isso, a turma na qual a proposta pedagógica para o ensino e para a 

promoção da aprendizagem de Estatística Descritiva foi planejada e desenvolvida, 

contou com 35 estudantes regularmente matriculados no Curso de Bacharelado em 

Biblioteconomia. A partir das nossas observações e dos diálogos estabelecidos com 

os estudantes, em um primeiro momento, percebemos que apesar da disciplina estar 

organizada no terceiro semestre de Curso, alguns estudantes desconheciam as 

possíveis aplicações dos conceitos estatísticos no seu cotidiano e na futura 

profissão. Outro aspecto que observamos foi o fato da retenção de alguns estudantes 

que estavam repetindo a disciplina pela segunda ou terceira vez. 

Em nosso entendimento, consideramos que esta retenção possa estar a 

associada a forma como o ensino de Estatística, muitas vezes, é abordado na 

escola. O que corrobora com os estudos que indicam que a fragmentação e a 

descontextualização dos conceitos estatísticos pode ser fator prejudicial a 

aprendizagem dos estudantes. De acordo com Maturana (2002), a educação, 

consiste em um processo contínuo que se estende por toda vida, sendo conservado 

por gerações, o que “[...] não significa, é claro, que o mundo do educar não mude, 

mas sim que a educação, como sistema de formação da criança e do adulto, tem 



 
 

 
efeitos de longa duração que não mudam facilmente” (p.29). Assim, ao longo da vida 

os estudantes podem carregar significativas experiências de aprendizagem, com as 

quais estabelecem interesse ou rejeição. 

Dessa forma, compreendemos que os efeitos de uma aula, na qual o ensino da 

Estatística seja desenvolvimento com práticas pedagógicas focadas na exposição de 

conceitos pré- definidos, na cópia, e na aplicação de fórmulas, de forma 

descontextualizada da realidade dos estudantes, possa desestimular o interesse dos 

mesmos por esta ciência. Além disso, este tipo de prática “[...] parece implicar não só 

em uma abordagem meramente tecnicista dos métodos estatísticos, como também 

em um certo desconforto, por parte dos professores, em relação ao assunto” 

(KATAOKA et al, 2011, p.236). 

Nesse sentido, no planejamento e no desenvolvimento da proposta 

pedagógica para o ensino e para a promoção da aprendizagem de Estatística 

Descritiva aos estudantes do Curso de Biblioteconomia, buscamos criar um ambiente 

de aprendizagem que legitimasse os saberes, os interesses e os contextos dos 

estudantes. Com isso, proporcionar experiências baseadas na afetividade, na 

cooperação, no compartilhamento, na aceitação e no respeito por si e pelo outro. As 

aulas foram realizadas nos espaços da FURG, na Sala de Aprendizagem de 

Estatística (SalaEst) (Figura 1) e no Laboratório de Ensino e Informática (Figura 2). A 

SalaEst foi planejada com o objetivo de proporcionar uma maior interação entre os 

estudantes e professores, ela dispõe de capacidade para 60 estudantes, contando 

com dez mesas hexagonais e diversas tecnologias digitais como lousa digital, projetor 

multimídia, tablets e computadores. 

O Laboratório de Ensino e Informática conta com diversos computadores para 

acesso dos estudantes nas aulas de diferentes disciplinas lotadas no Instituto de 

Matemática, Estatística e Física (IMEF). 

 

Figura 1: Sala de Aprendizagem 

de 

Estatística 

Figura 2: Laboratório de 

Ensino e 

Informática 

  



 
 

 
 

Para D’ambrosio, Lopes e Corrêa (2016) “[...] os professores são a chave para 

criar um ambiente de sala de aula com ricas oportunidades para a aprendizagem” 

(p.288). Logo, defendemos que o ensino de Estatística possa ser promovido por meio 

de práticas pedagógicas que provoquem o interesse dos estudantes para o estudo, 

por meio de estratégias pedagógicas como projetos de pesquisa com dados reais e 

temas de interesse dos estudantes, experimentação de tecnologias digitais como a 

planilha eletrônica, manipulação de materiais concretos, dentre outras. 

Nesta seção contextualizamos o espaço, o tempo e a turma na qual a 

proposta pedagógica para o Ensino de Estatística foi planejada. Na sequência, 

relataremos a experiência de ensino e de promoção da aprendizagem de Estatística 

desenvolvida nesta proposta. 

 

3. Experiências no ensinar e no promover o aprender de Estatística para 

estudantes do curso de Bacharelado em Biblioteconomia 

 

O primeiro passo para criar um espaço de aprendizagem de conceitos 

estatísticos, referentes a disciplina de Estatística Descritiva, para estudantes do 

Curso de Bacharelado em Biblioteconomia da FURG, se desencadeou por meio da 

leitura reflexiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) do referido Curso. No intuito de 

legitimar o espaço e o contexto vivido pelos estudantes, realizamos uma leitura e 

releitura atenta deste documento, buscando compreender os saberes inerentes a 

atuação dos futuros bacharéis, bem como organizar, selecionar e articular os 

conceitos estatísticos a estes saberes. 

Dentre os diversos saberes almejados e descritos no PPP (2015), 

destacamos: utilizar e disseminar informações contidas em fontes e recursos de 

informação, em quaisquer suportes; selecionar, registrar, armazenar, recuperar e 

difundir a informação gravada em qualquer meio, para os usuários de unidades, 

serviços e sistemas de informação; planejar e executar estudos e programas de 

formação de usuários da informação; realizar pesquisas e estudos sobre 

desenvolvimento e aplicação de metodologia de elaboração e utilização do 

conhecimento registrado. Consideramos que tais saberes estejam amplamente 

relacionados com os conceitos estatísticos referente a coleta, a organização, ao 

tratamento e a representação de dados. Diante disso, vislumbramos a possibilidade 

de promover diferentes abordagens para o ensino de Estatística Descritiva de forma  



 
 

 
 

contextualizada ao Curso de Biblioteconomia. Vendramini e Brito (2001) consideram 

que o ensino da Estatística em todas as áreas do conhecimento nas quais ela está 

inserida seja orientado pela “[...] formação de profissionais competentes que saibam 

usar cuidadosa e adequadamente as técnicas estatísticas, com atitudes positivas em 

relação à essa disciplina, ao seu uso e à sua aplicação prática” (p.67-68). 

Assim, a partir desta imersão inicial no contexto dos estudantes, nos 

dedicamos a planejar e a desenvolver uma proposta pedagógica para a disciplina de 

Estatística Descritiva no curso de Biblioteconomia. Nesta proposta, buscamos 

abordar os conceitos estatísticos sem nos limitarmos apenas à descrição do perfil 

almejado no PPP (2015), mas também reconhecendo os interesses dos estudantes e 

estabelecendo conexões e estratégias que pudessem provocá-los ao estudo. 

Nesse sentido, um segundo movimento para criar um espaço de 

aprendizagem para disciplina, foi através do diálogo realizado na primeira aula. Nesta 

conversa, buscamos compreender os saberes dos estudantes com relação as áreas 

de interesse da futura profissão e as suas crenças sobre o curso e sobre o ensino de 

Estatística, por meio de três questionamentos: 

1) Estatística me faz pensar em?; 2) Quais as áreas de que você mais gosta na 

Biblioteconomia?; 

3) Qual a aplicação da Estatística na sua área de preferência?. 

As respostas dos estudantes a estes questionamentos demostraram que o 

ensino de Estatística, na compreensão destes sujeitos, ainda tem sido realizado de 

forma descontextualizada com a realidade dos mesmos. Dentre as palavras com 

maior frequência mencionadas pelos estudantes, destacamos a associação da 

Estatística com “problema”, “dificuldade”, necessidade de “dedicação” e “superação”. 

Além disso, percebemos que a indicação das áreas de interesse – “biblioteca 

escolar”, “pesquisa”, “biblioteca universitária” – relacionam-se com os contextos nos 

quais os estudantes estão inseridos, desenvolvendo atividades em projetos de 

pesquisa e extensão. O mesmo se verifica com relação a aplicabilidade da 

Estatística, que também foi associada as áreas de atuação dos estudantes por meio 

do estudo do “uso e usuário”, do “levantamento dados” e da “administração de livros”. 

Com base nas respostas dos estudantes, iniciamos nosso terceiro movimento 

em direção a criação de um espaço de aprendizagem da Estatística para os futuros 

bacharéis em Biblioteconomia. Nos propomos a desmistificar o entendimento 

fragmentado e reduzido da Estatística, a fórmulas e a resolução de cálculos. Para tal,  



 
 

 
 

procuramos aproximar o ensino de conceitos estatísticos previstos na ementa do 

curso (PPP, 2015) – levantamento estatístico; séries estatísticas; representação 

gráfica; medidas de posição; medidas separativas; medidas de assimetria e de 

curtose – a uma das possíveis atribuições dos bacharéis, de modo a revelar a 

potencialidade desta ciência na futura profissão e instigar seu estudo. Para 

D’Ambrosio e Lopes (2015) um profissional da Educação que busque formar 

estudantes éticos e solidários precisa considerar o contexto no qual o estudante está 

inserido, pois a “[...] atuação docente dependerá de sua sensibilidade para perceber e 

respeitar o processo de desenvolvimento intelectual e emocional dos alunos” (p.4). 

Assim, propomos aos estudantes o desenvolvimento de pesquisas 

bibliométricas. Araújo (2006) define a pesquisa bibliometrica como uma “[...] técnica 

quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e disseminação do 

conhecimento científico” (p.12). Defendemos a abordagem do ensino de Estatística 

por meio de estratégias pedagógicas como a realização de pesquisas com dados 

reais, uma vez que este tipo de proposta visa desafiar os estudantes a utilizarem os 

conceitos estatísticos na análise de dados do seu campo de atuação (VENDRAMINI; 

BRITO, 2001). Diante disso, na abordagem dos conceitos estatísticos em aula, 

fazíamos menção as pesquisas realizadas pelos estudantes, de modo que os 

mesmos pudessem estabelecer conexões entre as pesquisas e os conhecimentos 

estudados. 

No desenvolvimento das pesquisas bibliométricas, os estudantes se 

organizaram em grupo para trabalhar de forma coletiva e cooperativa. Maturana e 

Varela (2005) nos convidam a pensar o espaço do educar, enquanto um espaço de 

convivência, no qual sejam proporcionadas experiências de aceitação, de 

cooperação e de compartilhamento, sobre a emoção fundamental do amor. Para os 

autores “o central na convivência humana é o amor, as ações que constituem o outro 

como um legítimo outro na realização do ser social que tanto vive na aceitação e 

respeito por si mesmo quanto na aceitação e respeito pelo outro” (MATURANA; 

VARELA, 2005, p.264). Por isso torna-se tão importante que os estudantes aprendam 

a trabalhar de forma cooperativa em grupo. Com os grupos formados, os estudantes 

passaram a desenvolver os processos da pesquisa bibliométrica. Inicialmente, 

realizaram um levantamento de produções científicas (artigos, dissertações, teses e 

livros) sobre a temática Educação Estatística, publicadas em bases de dados 

digitais, como: periódicos científicos; anais de eventos, Biblioteca Digital de Teses e  



 
 

 
 

Dissertações (BDTD) e a biblioteca institucional da Universidade. Cada grupo ficou 

responsável por uma base dados. Posteriormente, os estudantes utilizaram os 

recursos de filtragem apresentados em cada base, buscando por meio das palavras-

chave “Educação Estatística” e “Ensino de Probabilidade”, recuperar as produções 

dos últimos cinco anos. Rodrigues e Guimarães (2003) destacam o potencial da 

relação entre pesquisa e ensino no Curso de Biblioteconomia, uma vez que  

 

[...] os educadores da área assumem que pelo ensino também se faz 

produção do conhecimento, incluindo, no cerne desse processo, a produção 

da consciência das novas gerações, fazendo-os sujeitos da própria história, 

capazes de enfrentar com independência e cidadania os desafios que se 

avizinham em um mundo tecnológico e globalizado (p.160). 

 

Com as produções recuperadas, os estudantes realizaram as etapas de 

organização e tratamento dos dados. Através do recurso tecnológico digital, planilha 

eletrônica, os estudantes selecionaram e categorizaram os títulos, as palavras-chave 

e o resumo de cada produção, de acordo com as seguintes informações: ano de 

publicação; instituição de ensino promotora da pesquisa; foco do trabalho (formação 

de professores, estratégia pedagógica, conceitos específicos, etc.); nível de ensino 

(Fundamental, Médio, Superior, Jovens e Adultos); estado ou país; dentre outras 

informações que julgassem importantes. 

Silva e Schimiguel (2014) destacam o potencial de recursos tecnológicos em 

propostas pedagógicas, como a planilha eletrônica, possibilitando tanto a promoção 

de aulas mais dinâmicas e participativas, sem prescindir do conhecimento 

relevante, que passa a ser construído pelos estudantes, quanto a aproximação dos 

ambientes educacional e profissional (SILVA; SCHIMIGUEL, 2014). Os autores 

também alertam sobre a utilização da planilha eletrônica como estratégia 

pedagógica, pois apesar de ter fácil acesso entre os estudantes, “[...] poucos sabem 

utilizar eficientemente como uma ferramenta auxiliar no tratamento estatístico de 

dados e construção de gráficos estatísticos” (p.67). Por isso, a necessidade do 

trabalho coletivo, no intuito dos estudantes poderem compartilhar os seus saberes e 

experiências com os recursos tecnológicos, com outros estudantes que talvez não 

tenham a mesma familiaridade. Após a organização das informações em planilha 

eletrônica, os estudantes sistematizaram e resumiram os dados recuperados, com 

base nos conceitos estatísticos estudados em sala de aula (como tabelas, gráficos  



 
 

 
 

e medidas estatísticas). Apresentando a síntese das informações por meio da 

elaboração de infográficos (Figura 3), em software21 digital gratuito e construindo um 

relatório final. Para Kanno (2013), os infográficos são uma forma de apresentação da 

informação, por meio de texto verbal (escrito ou oral) e texto não verbal (gráficos 

estatísticos, ilustrações, mapas, entre outras imagens), a qual tem como intuito 

possibilitar uma leitura mais rápida e compreensão mais imediata das informações 

por parte dos leitores. 

 

Figura 3: Infográfico com a apresentação das pesquisas bibliométricas 

realizadas pelos 

estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Software digital utilizado para a elaboração de infográficos: https://create.piktochart.com/users/sign_in# 



 
 

 
Na elaboração dos infográficos com os resultados das pesquisas 

bibliométricas os estudantes buscaram de forma criativa, sintetizar e apresentar para 

os colegas os procedimentos adotados nas pesquisas e os resultados obtidos. Para 

tal, utilizara-se dos conceitos estudados em sala de aula sobre a representação de  

dados (gráficos, tabelas e medidas de posição), bem como a escrita descritiva e 

interpretativa contextualizando os dados. 

Nesta seção discutimos as experiências no ensinar e no promover o aprender 

Estatística, a partir da proposta pedagógica desenvolvida com os estudantes do 

curso de Bacharelado em Biblioteconomia. Na sequência, refletiremos o 

desenvolvimento das aulas da disciplina de Estatística Descritiva a partir da narrativa 

de um(a) estudante. 

 



 
 

 
 

4. Reflexões sobre a narrativa de um(a) estudante 

 

Assim como no início da proposta pedagógica, semelhante ao segundo 

movimento executado para a criação de um ambiente de aprendizagem para a 

Estatística Descritiva, propomos ao final da proposta que os estudantes 

manifestassem suas opiniões sobre as aulas, por meio de escritas narrativas. Para 

instigar a escrita, propomos o seguinte questionamento: “O ensino da Estatística 

contextualizado ao Curso de Biblioteconomia promoveu maior interesse pela 

disciplina de Estatística Descritiva? Explique”. 

Trazemos para a discussão a narrativa de um(a) dos(as) estudante22, a qual 

em nossa percepção retrata um pouco de todos os aspectos discutidos neste 

trabalho. Além disso, escolhemos esta narrativa, dentre as 29 escritas pelos 

estudantes, por se tratar da narrativa de um(a) estudante que já havia experienciado 

outras versões da disciplina de Estatística Descritiva, em anos anteriores, uma vez 

que estava repetindo a disciplina pelo segundo ano consecutivo. A seguir será 

apresentada a narrativa do(a) estudante na integra, na sequência discutimos alguns 

excertos destacados na narrativa. 

 

Na minha percepção quando entramos no curso de 

Biblioteconomia e nos deparamos com algumas disciplinas 

como, por exemplo, estatística não temos ideia de qual será a 

finalidade dela com a nossa formação já que são linhas 

opostas uma é voltada para sociais aplicada e outra para área 

das exatas e muitos assim como eu não se familiariza com 

essa área do conhecimento o que já de ante mão faz com que 

tenhamos uma certa restrição, na minha opinião isso se deve 

pela maneira que temos contato lá nos anos iniciais de 

educação já que a mesma é associada a matemática, na qual 

somos obrigados a sempre decorar fórmulas e fazer cálculos 

desgastantes sem trazer para a nossa vivencia do cotidiano. A 

primeira vez que soube que ia ter estatística como disciplina 

obrigatória pensei “ai que saco, se quisesse fazer cálculos tinha  

                                                           
22Para preservar a identidade do(a) estudante o(a) mesma será identificada por estudante. A narrativa do mesmo será 
identificada por itálico para ser diferenciado do restante do texto. 

 



 
 

 
 

escolhido outro curso" e "No que vou usar estatística na minha 

vida profissional como bibliotecária". Ano passado quando 

cursei pela primeira vez a disciplina foi horrível não consegui 

entender o que o professor queria passar na realidade como 

tenho dificuldades com a área preciso repetir os exercícios 

várias vezes e não era disponibilizado listas de exercícios e 

nem trabalhos somente a prova e muito menos contextualizado 

com a Biblioteconomia, ou seja, ficava sem entender para que 

servia tudo isso e minhas notas eram baixíssimas não passava 

de 5. Esse ano quando tive a oportunidade de cursa pela 

segunda vez foi trago uma nova proposta para o curso, 

primeiro ficamos sabendo que as aulas seriam ministradas pela 

professora a então autora do livro base usado no decorrer da 

matéria depois que teria outra professora no caso tu. Achei 

interessante a metodologia abordada por vocês. O modo como 

nos sentamos nas aulas, as mesas em formato de círculo, pois 

isso ajudou bastante porque por mais receptivas que as 

professoras sejam muitos alunos ficam sem graça de 

perguntar na frente de todos e muitas vezes eu entendia 

determinada parte da matéria mas não outra, porém minhas 

colegas entendia a parte que eu não havia compreendido 

possibilitando uma troca entre nós, sem falar que durante os 

exercícios em aulas tu passava nas mesas para ver se 

estávamos conseguindo realiza-los, outro ponto que contribuiu 

bastante foi a revisão para prova através de uma lista de 

exercícios que eram feitas em casa e depois corrigidas e 

esclarecidos os pontos que ainda restavam dúvidas e a prova 

não fugir do estamos habituados a praticar durante as aulas. 

Mas o mais relevante para mim foi o trabalho proposto na qual 

tivemos que escolher uma base de dados, depois coletar 

determinadas informações para serem expostos em um 

quadro, analisar e escrever um artigo sobre tudo o tema do 

trabalho porque é isso que aprendemos durante a graduação  

 



 
 

 
 

de Biblioteconomia. São os bibliotecários responsáveis por 

fazer um levantamento de todo o acervo da instituição que  

trabalha para se ter noção da quantidade de livros e periódicos 

que contém dentro da biblioteca o que ajuda na atualização do 

acervo em sua manutenção e principalmente em avaliações de 

órgãos responsáveis por qualificar e validar a instituição e os 

cursos como o MEC por exemplo, isso tudo mais a estatística 

sobre a mobília, as áreas de conhecimento mais movimenta, 

quais os autores mais utilizados entre outros levantamentos de 

dados que podemos aprofundar dentro do âmbito da biblioteca 

possibilita um planejamento adequado ou seja evitando 

desperdícios podendo haver investimentos em melhorias. 

Enquanto pesquisador o bacharel de biblioteconomia ajuda 

outros pesquisadores através da estatística realizando estudos 

de bibliometria, cientometria e estudos métricos, que consiste 

em saber quais são as melhores bases de dados sobre o 

assunto que o pesquisador está investigando, entrar nessa 

base e analisar e quantificar todos as publicações de 

relevância que abordem esse assunto otimizando o tempo do 

pesquisador que muitas vezes não tem como fazer esse 

trabalho. E para finalizar eu consegui obter êxito nesse 

semestre em estatística inclusive tirei um 10 no primeiro 

bimestre o que me causou grande espanto, mas o mais 

gratificante não é a nota em si e sim saber que eu tirei essa 

nota sabendo que eu aprendi realmente  o  conteúdo  que  foi   

passado   e   sei   que   realmente irei usar estatística e muito 

na minha vida como futura bibliotecária, e isso se deve porque 

pude ver que a disciplina não é somente fórmulas e cálculos 

como nós temos em nosso pensamento e acredito que seja 

pela proposta de trabalho que vocês propuseram para nós. 

Deixo aqui meu agradecimento para vocês duas por terem me 

possibilitado esse aprendizado e contribuição minha formação 

profissional (Estudante). 

 



 
 

 
 

Na interpretação da narrativa deste(a) estudante destacamos quatro aspectos 

centrais que julgamos ter contribuído para a criação de um espaço de aprendizagem 

de conceitos estatísticos: 1) desconhecimento das possíveis aplicações dos  

conceitos estatísticos na futura profissão; 2) abordagem dos conhecimentos 

estatísticos de forma fragmentada e descontextualizada da realidade dos estudantes; 

3) importância do trabalho coletivo e cooperativo; 4) articulação entre os conceitos 

estatísticos e outros conhecimentos inerentes a futura profissão. 

Com relação ao “desconhecimento das possíveis aplicações dos conceitos 

estatísticos na futura profissão” destacamos os seguintes excertos: 

 

Na minha percepção quando entramos no curso de 

Biblioteconomia e nos deparamos com algumas disciplinas 

como, por exemplo, estatística não temos ideia de qual será a 

finalidade dela com a nossa formação [...]... A primeira vez que 

soube que ia ter estatística como disciplina obrigatória pensei 

“ai que saco, se quisesse fazer cálculos tinha escolhido outro 

curso" e "No que vou usar estatística na minha vida 

profissional como bibliotecária"(Estudante). 

 

Na narrativa do(a) estudante podemos perceber a apreensão com relação a 

disciplina de Estatística Descritiva, cujo objetivo e a contribuição na área profissional 

escolhida são desconhecidos. Conforme Vendramini e Brito (2001), muitas vezes, os 

estudantes do Ensino Superior sentem-se apreensivos em estudar uma disciplina 

obrigatória de Estatística, desencadeando atitudes negativas em relação a esta. 

Além disso, na escrita do(a) estudante podemos perceber a própria negação com 

relação aos cursos que apresentem disciplinas voltadas as ciências exatas, o que 

muitas vezes pode implicar na escolha de uma profissão não por interesse na área 

de atuação, mas sim por não apresentar no seu processo formativo disciplinas cujo o 

estudante julgue ter dificuldade. 

O segundo aspecto que destacamos diz respeito a “abordagem dos 

conhecimentos estatísticos de forma fragmentada e descontextualizada da realidade 

dos estudantes” como podemos verificar no extrato: 

 

 



 
 

 
 

[...] muitos assim como eu não se familiariza com essa área do 

conhecimento o que já de ante mão faz com que tenhamos 

uma certa restrição, na minha opinião isso se deve pela 

maneira que temos contato lá nos anos iniciais de educação já 

que a mesma é associada a matemática, na qual somos  

obrigados a sempre decorar fórmulas e fazer cálculos 

desgastantes sem trazer para a nossa vivencia do 

cotidiano...Ano passado quando cursei pela primeira vez a 

disciplina foi horrível não consegui entender o que o professor 

queria passar na realidade como tenho dificuldades com a 

área preciso repetir os exercícios várias vezes e não era 

disponibilizado listas de exercícios e nem trabalhos somente a 

prova e muito menos contextualizado com a Biblioteconomia, 

ou seja, ficava sem entender para que servia tudo isso e 

minhas notas eram baixíssimas não passava de 5 (Estudante). 

 

A falta de familiaridade com a Estatística pode estar associada com as 

experiências de ensino e de aprendizagem da Estatística, vivenciadas pelos 

estudantes ao longo do processo de escolarização. Fato este, que pode desencadear 

a própria apreensão mencionada anteriormente. A fragmentação e a 

descontextualização com que o ensino de Estatística, muitas vezes, é abordado na 

Educação Básica e no Ensino Superior, pode desestimular o interesse dos 

estudantes, ao priorizar apenas a memorização de fórmulas e a resolução de 

exercícios. Para Viali (2007) o planejamento e o desenvolvimento de propostas 

pedagógicas em que predominam a resolução de cálculos manuais e a abordagem 

de exercícios desvinculados da realidade dos estudantes, além de tornar o estudo 

desestimulante, podem pouco ou nada contribuir para que haja aprendizagem. 

A narrativa do(a) estudante também demonstrou a “importância do trabalho 

coletivo e cooperativo” destacado no seguinte trecho: 

 

Esse ano quando tive a oportunidade de cursa pela segunda 

vez foi trago uma nova proposta para o curso [...]...Achei 

interessante a metodologia abordada por vocês. O modo como 

nos sentamos nas aulas, as mesas em formato de círculo, pois  



 
 

 
 

isso ajudou bastante porque por mais receptivas que as 

professoras sejam muitos alunos ficam sem graça de perguntar 

na frente de todos e muitas vezes eu entendia determinada 

parte da matéria mas não outra, porém minhas colegas 

entendia a parte que eu não havia compreendido possibilitando 

uma troca entre nós [...] (Estudante). 

 

A disposição da SalaEst com mesas no formato hexagonal, no qual podem 

sentar até seis estudantes, possibilita a abordagem de uma proposta diferenciada 

para o ensino e para a aprendizagem Estatística. Esta organização, permite aos 

estudantes se verem, interagirem, dialogarem e compartilharem saberes. Com isso, 

podemos verificar a importância do trabalho coletivo e cooperativo entre os 

estudantes, uma vez que os próprios estudantes puderam atuar como tutores, 

sanando dúvidas e explicando, eventualmente, conceitos que talvez não foram 

compreendidos pelos colegas. De acordo com Maturana (2002), o conhecimento é 

ativo e depende das ações e interações com o outro e com o meio, bem como do 

emocionar em que nos encontramos. A partir da narrativa apresentada, entendemos 

que as emoções que estavam presentes nas aulas de Estatísticas Descritiva eram 

de cooperação e compartilhamento, na tentativa de contribuir para a aprendizagem 

dos colegas. 

A respeito da ”articulação entre os conceitos estatísticos e outros 

conhecimentos inerentes a futura procissão”, destacamos o seguinte excerto: 

 

Mas o mais relevante para mim foi o trabalho proposto na qual 

tivemos que escolher uma base de dados, depois coletar 

determinadas informações para serem expostos em um 

quadro, analisar e escrever um artigo sobre tudo o tema do 

trabalho porque é isso que aprendemos durante a graduação 

de Biblioteconomia...E para finalizar eu consegui obter êxito 

nesse semestre em estatística inclusive tirei um 10 no primeiro 

bimestre o que me causou grande espanto, mas o mais 

gratificante não é a nota em si e sim saber que eu tirei essa 

nota sabendo que eu aprendi realmente  o  conteúdo  que foi  

passado  e sei que realmente irei usar estatística e muito na  



 
 

 
 

minha vida como futura bibliotecária, e isso se deve porque 

pude ver que a disciplina não é somente fórmulas e cálculos 

como nós temos em nosso pensamento e acredito que seja 

pela proposta de trabalho que vocês propuseram para nós 

(Estudante). 

 

A importância do trabalho de forma contextualizada ao curso de Bacharelado 

em Biblioteconomia, possibilitou aos estudantes vislumbrarem uma articulação dos 

conhecimentos estatísticos a futura profissão. Vendramini e Brito (2001) destacam a 

necessidade de os estudantes vivenciarem experiências articuladas ao seu cotidiano 

ou área de atuação, em sala de aula, uma que vez que o ensino com esta 

abordagem poderá proporcionar aos estudantes uma melhor compreensão do 

significado e da importância da Estatística para o desempenho de suas futuras 

profissões. Nesse sentido, podemos perceber a motivação do(a) estudante em 

estudar os conceitos estatísticos, com os quais compreende a aplicabilidade e a 

importância da aprendizagem para o bom desempenho em áreas da futura profissão. 

 

5. Considerações finais 

 

Ao longo deste relato buscamos refletir sobre as experiências de ensino e de 

promoção da aprendizagem Estatística vivenciada ao ministrar as aulas da disciplina 

de Estatística Descritiva para estudantes do Curso de Bacharelado em 

Biblioteconomia da FURG. As discussões tecidas neste relato evidenciaram a 

importância de criarmos um ambiente de aprendizagem, que legitime os saberes e os 

contexto dos estudantes. Além disso, a superação do desenvolvimento de propostas 

pedagógicas com abordagem de conhecimentos estatísticos de forma fragmentada e 

descontextualizada da realidade dos estudantes. 

Neste relato, também destacamos o potencial do trabalho coletivo e cooperativo entre 

os estudantes, no compartilhamento de saberes e no auxílio a aprendizagem dos 

colegas. Outro aspecto que destacamos, são as possibilidades de articulação entre os 

conceitos estatísticos e outros conhecimentos inerentes a atuação dos bacharéis 

em Biblioteconomia, contribuindo para uma compreensão, por parte dos estudantes, 

das possíveis aplicações dos conceitos estatísticos na futura profissão, bem como 

despertando o interesse dos mesmos para o estudo. 
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 “UM RELATO DE EXPERIÊNCIA - INTERVENÇÃO 

INTERGERACIONAL ENTRE CRIANÇAS E IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS” 

 

Cleusa Regina de Moura Pereira 

           Querido Leitor,   

 

Enviar o relato em forma de carta foi uma novidade que me agradou muito. 

Essa forma de relatar minha prática de sala de aula, personaliza minha escrita de uma 

forma diferente, percebo que existe uma troca carinhosa entre eu e o leitor.  Existe 

uma leveza na narrativa, leve como uma conversa ao “pé do ouvido” em um final de 

tarde, enquanto se contempla o pôr do sol no cais do porto.   

 Dando prosseguimento a essa “missiva” (carta para os que tem mais de 60 

anos, faixa etária a qual me enquadro) e aproveitando o recorte, vou me apresentar: 

Sou professora das séries iniciais em uma escola municipal – E.M.E.F Altamir de 

Lacerda e estudante de Psicologia da Furg. É relevante para essa narrativa registrar 

que sou estudante de Psicologia, pois explica o porquê do meu Projeto 

Intergeracional, que aliás, só foi fazer parte da narrativa do Cirandar quase no meio do 

processo, depois do primeiro encontro presencial, pois até então eu iria falar sobre 

meio ambiente.  

  No ano de 2018, eu estava às voltas com meu Pré Projeto de TCC, além do 

estágio social e institucional dentro de um Pensionato de Idosos de Rio Grande, um 

pensionato particular, mas com 11 idosos inseridos pela Prefeitura da cidade, pois não 

temos Pensionatos públicos em Rio Grande, a Prefeitura faz convenios com os 

Pensionatos, inclusive com o  Asilo. Fazendo de oito a doze horas semanais dentro da 

instituição, não era de admirar que embora professora de séries iniciais eu respirasse 

também a atmosfera da terceira idade; todos os trabalhos que fazia dentro da 

faculdade eram a partir das minhas experiências com essa faixa etária, e com relação 

ao Cirandar, não poderia ser diferente. Essa ideia surgiu enquanto eu recolhia o 

material para anexar no meu relatório de estágio, pois já vinha trabalhando com o 

Projeto Piloto desde setembro.  No primeiro dia de outubro, deixei um recado via 

Facebook para Maria do Carmo perguntando se poderia fazer a troca do tema do  



 
 

 
 

relato e explicando o porquê da decisão, ela me respondeu que a ideia era essa, 

deveríamos escrever sobre onde estava nosso foco. No mesmo dia comecei a 

delinear meu trabalho em forma de carta pois as atividades já estavam em andamento 

e o relatório era bastante formal com metodologia, tipos de estudo, objetivos gerais e 

específicos, muitas citações e referencias, um denso referencial teórico, além de 

cronograma de atividades e os aspectos éticos do trabalho.  

  Não cabe aqui toda essa formalidade, mas é necessário explicar o que significa 

a palavra intergeracionalidade23.  Segundo o Dicionarioinformal, um site da web, 

intergeracional, é “relativo as relações entre gerações mais jovens com as mais 

antigas e pode ser entre duas ou mais gerações.” Essas relações podem ser 

conflituosas, carregadas de preconceitos e estigmas, portanto, como futura Psicóloga 

e estagiando dentro de uma instituição de idosos, ao mesmo tempo que trabalhando 

ao lado de adolescentes em uma escola, me vi pensando em uma intervenção que 

pudesse abarcar essas duas gerações, daí surgiu o Projeto  “Um relato de 

Experiência-Intervenção Intergeracional entre Crianças e Idosos Institucionalizados.”                                                                                                            

  Para teorizar meu projeto,  conversei com um autor que tem propriedade para 

falar sobre institucionalização. Usei duas de suas teorias que são: Estigmação do 

idoso24 na sociedade e o Tipo de Classificação que ele faz das instituições. Esse autor 

é Goffman. Com relação a institucionalização dos idosos,  Goffeman  classificou os 

Pensionatos de Idosos, asilo para idosos ou casa de repouso para idosos como  uma 

Instituição Total cujo objetivo “é garantir as necessidades primárias desse público 

alvo”.  Esse conceito foi desenvolvido por ele em seu livro “Manicômios, prisões e 

conventos”.   

Nessas instituições, o idoso tem que obedecer as regras;  tem hora para fazer as 

refeições, hora do banho, hora do banho de sol. O idoso fica engessado nesses 

estabelecimentos, tendo alguns até horários de visitas estipulados. Ele acaba 

perdendo aos poucos sua identidade. 

Um outro conceito de Goffman relacionado ao tema desse trabalho é sobre o Estigma. 

Goffman elaborou uma teoria explicando a classificação do indivíduo segundo 

atributos que o engessa dentro de uma determinada categoria, estigmatizando 

segundo uma marca.  Esse conceito desenvolvido pelo autor foi publicado em um  

 

                                                           
23Segundo o Dicionárioformal, site da Web 
24Estigma Conceito de Goffman sobre o idoso em seu livro Estigma – Notas sobre a manipulação da Identidade deteriorada, São 
Paulo, 2013  



 
 

 
 

ensaio.  “Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada” quefoi 

escrito em 1888. 

O cabelo branco e as rugas são marcas, sinais corporais que o velho carrega 

externamente e que a sociedade percebe como um processo de decadência, 

passando a tomar decisões por ele, como se essas marcas tirassem dele a 

capacidade de pensar, de refletir e de agir dentro do contexto em que vive. 

É pensando nesse estigma de incapacidade e nessa 25“mortificação do eu” (outro 

conceito de Goffman), que se faz necessário intervenções que levem o “velho” a ser 

respeitado e ser valorizado pelo “novo”.  Para que essas intervenções apresentem 

resultados eficazes é necessário aproximar duas gerações distantes, mas que tem 

uma infinidade de experiências para compartilharem entre si. 

  Com relação a instituição escolar, representada aqui pelas crianças do quarto 

ano das séries iniciais, Wallon, escreveu que elas são essencialmente emocionais e 

essa emoção vai constituindo-as em um ser “sócio-cognitivo”.  Elas se tornam 

representante do meio em que vivem e essa representação se faz presente na 

aprendizagem. As trocas que essas crianças fazem com o outro são fundamentais 

para seu desenvolvimento cognitivo, social e até motor, pois é também um “processo 

corporal” Para o autor citado, a criança aprende por imitação e cada fase do 

desenvolvimento humano é medida por conflitos internos diferentes de uma fase para 

outra, por isso é importante essa troca, essa intergeracionalidade para que haja a 

troca cultural. 

Esses dois autores foram importantes para me situar dentro do tema ea partir 

de agora, passo a relatar as atividades de uma forma leve, como já falei lá no início 

dessa carta, porém com muito cuidado em relação a me posicionar no tempo e no 

espaço para que meu leitor compreenda cada fase do trabalho de intervenção 

promovido entre essas duas gerações. 

A intervenção aconteceu em dois espaços físicos: na E.M.E.F Altamir de Lacerda 

Nascimento que fica em um pequeno bairro na orla do Saco da Mangueira e 

constituído por muitos pescadores e suas famílias e no Pensionato de Idosos Meu 

Terceiro Lar, um lugar simples com 11 idosos internos. Como relatei anteriormente 

eram 22 idosos, porém com a falta de espaço 11 deles (os do convênio), foram 

recambiados para outras instituições.  

 

                                                           
25Mortificação do eu: No mesmo livro de Goffman: Estigma – Notas sobre a manipulação da Identidade deteriorada, São Paulo, 
2013 



 
 

 
 

Os sujeitos envolvidos foram os alunos da E.M.E.F de uma turma de 4º ano, cuja faixa 

etária é de 10 anos e um grupo de 11 idosos do Pensionato Meu Terceiro Lar, com  

idades entre 57 e 106 anos, a maioria deles sem escolaridade ou com o ensino 

primário. A instituição dos idosos é um lugar bem simples, com muitas necessidades, 

assim como os internos que vem de famílias muito humildes que pagam uma quantia 

quase insuficiente à instituição, sendo necessário ajuda finaceira de terceiros, bem 

como o voluntariado  psicológico e artístico para atender os velhinhos.  

No dia 21 de setembro foi explicado aos alunos o que seria o projeto e descritas 

algumas atividades de interação como: a visita ao pensionato, a visita dos idosos à 

escola, a escrita das cartas, a troca de presentes, etc. Os alunos gostaram da ideia, 

ficaram bem entusiasmados. A seguir será descrita cada atividade realizada: 

 

1. RECONHECENDO A REALIDADE DO IDOSO NO BRASIL: (Na escola) - A 

turma foi dividida em quatro grupos.  Foi explicado o que era propaganda e 

como encontrá-las nas revistas.  Foram levadas para a sala de aula, quatro 

revistas e distribuídas, uma para cada grupo. O objetivo específico era contar 

quantas propagandas tinha em cada revista, quais as que tinham idosos 

como protagonistas e em quais situações.  A partir dessa atividade cada 

grupo faria um cartaz com os dados retirados: número de propagandas, 

propagandas com idosos e situação em que o idoso aparecia. O objetivo 

geral dessa atividade foi a percepção de que o idoso não era valorizado nas 

mídias,  que davam preferência para os mais jovens. 

2. APADRINHAMENTO: (Na escola) - Os alunos foram divididos em duplas, 

pois eram 22 crianças e 11 idosos.  Foram levadas para escola  uma foto de 

cada idoso (as fotos eu bati de cada um deles na semana anterior e imprimi) 

Coloquei-as  em cima de uma mesa e cada dupla se dirigiu até a mesa para 

fazer sua escolha levando em conta apenas a aparência física. Depois que 

todos estavam com as fotos de seus afilhados (idosos), fizeram uma segunda 

atividade que consistia em um pequeno texto justificando o porquê da 

escolha. Dentre as justificativas, transcrevo uma delas: “Vovô Sergio, nó te 

escolhemos porque tu és muito fofinho” Nós adoramos os teus olhos, o teu 

sorriso e estamos loucos para te conhecer.” 

 

 



 
 

 
 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PADRINHOS: (Na escola) - Cada dupla bateu uma 

foto para mandar para seu afilhado e colou-a  em um cartão em forma de 

mãozinha onde escreveu frases carinhosas.  

4. RECEBIMENTO DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA E UMA FOTO DAS 

DUPLAS: 

(No pensionato) - Os idosos receberam por meio da professora as fotos dos 

padrinhos (alunos) e a justificativa da escolha. Foi feita a leitura das 

justificativas para cada um e entregue a mãozinha com a foto das duplas 

coladas no cartãozinho junto com um bombom. Os idosos, em sua maioria já 

não conseguem ler, alguns por problemas visuais e outros por não 

conseguirem pegar as cartinhas, pois tem os membros paralizados pelos 

AVCs. Eles ficavam emocionados a cada leitura e alguns até choravam de 

emoção, outros como dona Elza e vó Dorinha disseram “Que Jesus abençoe 

essas crianças” (Vó Dorinha), “Que essas crianças sejam boazinhas com a 

mamãe, o papai e na escola também” (dona Elza) 

5. PEQUENOS VÍDEOS DE AGRADECIMENTO: (No pensionato) - Os idosos 

gravaram um pequeno vídeo dizendo “Obrigado” em agradecimento. Alguns 

falaram um pouco mais e desejaram benção para as crianças. As mesmas 

bençãos que mandaram na hora da justificativa. Amaioria só agradece, pois 

eles tem muitas dificuldades para falar, alguns nem falam. 

6. ATIVIDADE DIA DO IDOSO: (Na escola) - Os alunos utilizaram uma caixinha 

de plástico em formato de coração, onde colocaram balas de goma e colaram 

a foto da turma em cada uma delas, enviando-as com um cartão como 

presente para o dia do idoso. Esse cartão foi elaborado pela própria dupla 

nos cadernos, corrigido e passado a limpo para o cartão. Essa atividade foi 

nohorário das artes, pois eles decoraram os cartões. 

7. IDOSOS GRAVAM VIDEOS DE AGRADECIMENTO: (No pensionato) - 

Alguns deles gravaram um pequeno vídeo agradecendo o presente. A 

maioria só disse “obrigado”, pela dificuldade de pronunciar as palavras e até 

de expressão. A maioria deles falam pouco e apenas o necessário. 

8. PRESENTES PARA OS PADRINHOS COMEMORANDO O DIA DAS 

CRIANÇAS - (No pensionato) – O presente consistiu em um grande copo 

com muitas guloseimas onde os idosos, alguns com auxílio, devido às 

limitações físicas, encheram os copos com balas, pirulitos, chicletes e  



 
 

 
 

chocolates, colocaram em uma embalagem com uma fita e um cartãozinho 

artesanal, bateram uma foto individual com o presente na mão, alguns 

fizeram vídeos colocando as guloseimas no copo, fazendo a embalagem. 

Levei os vídeos e os copos para escola e entreguei aos alunos, que ficaram 

felizes com os presentes recebidos. 

9. VIDEO DE AGRADECIMENTO DOS PADRINHOS AOS AFILHADOS: (Na 

escola) – As crianças, ao receberem os presentes bateram fotos com o copo 

na mão e fizeram um vídeo coletivo cantando uma canção e dizendo 

OBRIGADO que foi enviado ao Pensionato por mim. Esse vídeo foi levado 

para eles que se emocionaram ao recebê-lo, cada um da sua maneira, alguns, 

aqueles mais comprometidos cognitivamente pelo Alzhaimer ou AVC apenas 

olham,porém tem uma senhora que não consegue falar, mas uma lagrima 

discreta corre emseu rosto cada vez que recebe algo. 

10.  VISITA DOS AFILHADOS NA ESCOLA ALTAMIR DE LACERDA (Na 

escola) – Os idosos foram convidados para ir até a escola conhecerem seus 

afilhados e 8 dos 11 idosos  da instituição foram deVanaté a escola. Eles 

sentaram no pátio onde tinha uma grande faixa desejando “Boas Vindas”, 

assistiram à exposição de algumas atividades feitas para o projeto e também 

as apresentações artísticas. Nesse dia teve apresentação de Taekwondo, 

dança, dramatização e exposição dos trabalhos anuais, inclusive as 

atividades do projeto deles com as crianças.   As mães fizeram bolos e 

salgados. Eles também receberam presentes dos seus padrinhos(crianças) e 

bateram fotos com eles;Cada dupla bateu foto com seu afilhado ou afilhada 

(idosos). Foi emocionante vê-los chegando...  devagar, um de cada vez, 

amparados pelos professores da escola e pelos pais dos alunos e pelos 

próprios alunos..  Foi uma experiência incrível para a maioria dos velhinhos 

que raramente saem do Pensionato. 

11. ENTREGA DOS PRESENTES DE NATAL (No Pensionato) – Os padrinhos, 

(alunos) fizeram uma “vaquinha” para comprar um presente de Natal para 

seus afilhados e algumas mães também presentearam os idosos. Foram 

escolhidas três crianças para levarem os presentes e participar da festinha 

que eu e a estagiária Maiara fizemos para eles. Essa festinha foi para 

entregar um ventilador comprado com o dinheiro angariado pela minha 

parceira de estágio e pela turma 42 que fez parte dp projeto. Na festinha teve  



 
 

 
 

12. bolo, salgadinho, refrigerante. As crianças ajudaram a servir os vovôs, 

conversaram bastante com eles e cantaram uma música. 

 

Essa foi a intervenção elaborada para aproximar idosos e crianças e 

proporcionar a eles momentos de aprendizagens, momentos de trocas entre duas 

gerações distantes mas que teve muito para compartilhar uma com a outra.  Os idosos  

receberam com carinho as atividades das crianças e só não interagiram mais devido 

as grandes limitações que apresentam devido as doenças oportunistas dessa faixa 

etária. As crianças demonstraram paciência com as limitações dos idosos, 

demonstraram interesse em continar com o projeto, inclusive dando ideias para o o 

próximo ano e perguntando se elas poderiam ir com a família até o Pensionato visitar 

seus afilhados nas férias. Elas também fizeram uma lista de amigos que tinham 

roupas para doação, pois queriam juntá-las para levar para seus afilhados, pois 

ficaram sabendo das dificuldades financeiras da instituição.  O Projeto vai continuar 

em 2019, por conta do TCC de Psicologia e espero ter contribuído com os idosos, as 

crianças, com minha formação acadêmica e com você, leitor, que compartilhou 

comigo essa experiência através da leitura dessa carta.  

                                                                                                                  

Atenciosamente 

                                                                        Cleusa Regina de Moura Pereira 
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PESQUISA NO CONTEXTO ESCOLAR: POSSIBILIDADES DE 

APRENDIZAGEM DA PROFISSÃO DOCENTE 

 

Danielle Monteiro Behrend 

 

Inauguro a escrita deste relato retomando as palavras de Marques (2008), por 

entender que o processo de escrita se dá para pensarmos. Para o autor,o maior 

desafio da escrita é começar a escrever. Escrever é iniciar uma conversa, é 

interlocução. Diante da compreensão de que só se escreve, escrevendo, inicio a 

escrita pelo meu processo de constituição docente e narro os caminhos percorridos 

que me levam a escolha do tema de pesquisa no Doutorado. 

Minha formação é em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande-

FURG. Antes de cursar a graduação fiz o curso de Magistério e no final da década de 

noventa me inseri nas escolas de Educação Básica como estagiária e também como 

professora de Educação Infantil. 

O curso de Pedagogia me oportunizou experiências docentes nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, em escolas privadas e públicas no município do Rio Grande. 

Também possibilitou minha atuação como educadora popular em projetos como 

Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos – MOVA-RS e na coordenação 

pedagógica do projeto Acreditar vinculado ao Programa de Extensão de Auxílio ao 

Ingresso aos Ensinos Técnico e Superior- PAIETS/FURG. 

As experiências docentes incentivaram-me a continuar estudando para melhor 

compreender os processos de ensino e aprendizagem, e foi assim que fiz o curso de 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional e posteriormente o Mestrado 

no Programa de pós-graduação em Educação Ambiental-PPGEA/FURG. 

Em 2011 realizei o concurso público para professora na FURG e no ano de 

2012 iniciei a carreira docente no Ensino Superior, com atuação nos cursos de 

Licenciaturas, especificamente nos cursos de Química e Pedagogia, nas disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado-ECS, Didática e Metodologias de Ensino. 

As experiências como docente e na orientação dos ECS nos cursos de 

Pedagogia e Química, mobilizaram-me no ano de 2016 a iniciar o Doutorado no 

PPGEA. Assim, desde então, estou no período de afastamento das atividades 

profissionais para realização da pesquisa. 



 
 

 
 

Como foco de escrita para o Cirandar, escolhi investigar meu processo de 

pesquisa no Doutorado, com olhar atento para a produção de informações,de pelo 

menos uma entrevista narrativa, com uma professora que atua nas escolas de 

Educação Básica. 

A seguir apresento a metodologia de pesquisa, o encontro com a professora 

participante do estudo e, posteriormente, as compreensões construídas a partir da 

narrativa da professora.  

 

1- CONTEXTO DO RELATO 

 

A partir das considerações introdutórias, apresento nesta seção os caminhos 

metodológicos da pesquisa que venho desenvolvendo no Doutorado.  

A escolha pelo tema de pesquisa não foi aleatória, pois foi sendo delineada por 

meio das minhas experiências profissionais advindas do campo da formação de 

professores. Dessa forma, o trabalho de pesquisa está entrelaçado com a minha 

profissão docente, a partir das experiências profissionais que desenvolvo na 

universidade. 

As idas e vindas às escolas de Educação Básica têm potencializado diálogos 

profícuos com professores regentes e com os coordenadores pedagógicos que, na 

maioria das vezes, são os primeiros professores que recebem os licenciandos e os 

auxiliam nos encaminhamentos iniciais do ECS. Neste movimento de escuta aos seus 

dizeres, percebo em suas narrativas contribuições para pensar o ECS a partir da 

escola.  

 

Diante dessas compreensões, emerge a pergunta/questão de pesquisa:Como se 

mostra as relações sociais entre escola e universidade no contexto dos Estágios 

Curriculares Supervisionados da FURG? 

 

Para a realização da pesquisa, optei por aproximar-me da realidade a ser 

investigada, a saber: escolas de Educação Básica, por entenderque é preciso 

reconhecer a escola enquanto lugar, que potencializa a formação de professores, já 

que é na escola que exercemos nossa atividade profissional docente e “todo professor 

deve ver a escola não somente como o lugar onde ele ensina, mas onde aprende” 

(NÓVOA, 2001, s/p).  



 
 

 
 

Seguindo essa perspectiva, esta pesquisa, inserida no campo da Educação 

Ambiental, possibilita problematizar as relações sociais construídas entre a escola e a 

universidade, a partir do desenvolvimento dos ECS, já que percebo relações 

hierarquizadas da universidade com a escola, em que a universidade é compreendida 

como lugar de formação e construção do conhecimento, enquanto a escola fica 

reduzida apenas ao campo de atuação profissional e “hora da prática”, visão criticada 

por Pimenta e Lima (2010). 

Os estudos e as pesquisas em Educação Ambiental-EA constituem-se em 

diversas e amplas abordagens. Assim, cabe delinear que, nesta pesquisa, a EA está 

alicerçada em uma perspectiva crítica e transformadora (LOUREIRO, 2006; 2012). A 

partir dessa compreensão, a EA atua na formação de sujeitos autônomos, críticos e 

reflexivos, capazes de problematizar as relações sociais, já que “o ambiente é um 

resultado das relações sociais no contexto ecológico. Se a sociedade é desigual, o 

lugar ocupado no mundo é desigual” (LOUREIRO, 2012, p.45-46).  

Este estudo aposta no potencial pedagógico da pesquisa-formação (Josso, 

2007); (Ribeiro; Santos, 2016), por compreender que todos os envolvidos na pesquisa 

estão em constante aprendizado. Assim, cabe destacar, que a escolha dos quatro (4) 

professores das escolas de Educação Básica, participantes da pesquisa, tem 

consonância com a minha área de formação e atuação nos ECS. Já os quatro (4) 

coordenadores pedagógicos foram escolhidos por atuarem em diferentes níveis e 

modalidades de ensino.  

A pesquisa em desenvolvimento encontra-se na fase de produção de 

informações com entrevistas narrativas(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). A 

proposta de entrevista narrativa oportuniza a interação e a aproximação do sujeito 

pesquisador com os (as) participantes do estudo. Nesta proposta de entrevista, os 

sujeitos narram acontecimentos e experiências por meio de perguntas abertas, 

pensando na pesquisa de um modo geral. A entrevista narrativa possibilita ao 

entrevistado recordar por meio de um diálogo coisas que estão ou que já aconteceram 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002). 

 As narrativas estão sendo gravadas e transcritas na íntegra com o 

consentimento dos participantes, sendo que, enquanto narram, faço apontamentos no 

diário de pesquisa, o qual utilizo como mais uma estratégia metodológica para 

compreensão do fenômeno investigado. A aposta no diário potencializa a escrita  

 



 
 

 
 

sobre o dito pelos professores e coordenadores pedagógicos, apresentando “[...] a 

marca pessoal, o tom descritivo, problematizador e, até mesmo, reflexivo do  

pesquisador, seu autor, perante os eventos acompanhados no percurso investigativo 

empreendido” (NÓBREGA-THERRIEN et al., 2010). 

As narrativas estão sendo analisadas e compreendidas pela metodologia da 

Análise Textual Discursiva- ATD (Moraes; Galiazzi, 2016), a qual consiste na 

produção de compreensões sobre os fenômenos e discursos. A ATD é desenvolvida a 

partir de três componentes, unitarização das informações obtidas, categorização 

dessas informações e produção de sínteses compreensivas (MORAES; GALIAZZI, 

2016). 

 

2- ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 

O encontro com a primeira professora participante da pesquisa ocorreu no 

segundo semestre de 2017, antes do exame de qualificação do projeto de Doutorado, 

pois a intenção era de apresentar pelo menos um exercício de análise para 

qualificação. 

A primeira professora entrevistada tem formação em Ciências com habilitação 

em Química/1999 pela FURG. Tem 17 anos de experiência docente e atua na rede 

municipal e estadual de ensino no município do Rio Grande. Atualmente é vice-

diretora no turno da manhã, na escola estadual em que atua há 7 anos. Desde 2011 

recebe estudantes do curso de Química Licenciatura-FURG e aceitou participar desta 

pesquisa com muito entusiasmo e disposição. 

Agendar horário para conversar e apresentar a proposta de pesquisa, não tem 

sido uma tarefa fácil, pois bem sei das demandas e dos tempos da escola, assim 

como as múltiplas atribuições dos professores. Várias foram as tentativas, até que 

conseguimos agendar dois encontros, os quais foram suficientes para a professora 

narrar sobre as suas experiências em receber os licenciandos em sua sala de aula. 

A entrevista narrativa foi realizada pela manhã, na escola estadual em que a 

professora atua. Combinamos neste turno, pois é o período em que ela está 

disponível na secretaria, exercendo o cargo de vice-diretora. Para esta escrita, 

identificarei a professora com o nome fictício escolhido por ela, Talismã. 



 
 

 
Agendamos a primeira conversa para que eu pudesse apresentar a proposta de 

pesquisa para professora Talismãe como ela se mostrou interessada e receptiva, 

agendamosum outro dia para a entrevista narrativa. Ainda no primeiro dia de  

 

conversa, fui apresentada para as professoras que estavam na secretaria e na sala 

dos professores e logo reencontrei uma professora da época em que estudei no  

 

Ensino Fundamental em uma escola estadual. O rápido reencontro rendeu uma breve 

conversa sobre a escola na década de 90.  

Semanas depois retornei para escola para realizarmos a entrevista narrativa e 

assim que cheguei fui surpreendida por mais um reencontro. Mas dessa vez foi com 

uma professora dos Anos Iniciais. Obviamente que a professora não lembrou de mim, 

mas eu logo lembrei, inclusive do seu sorriso e da sua voz. Aos ser apresentada 

comentei que já nos conhecíamos e foi mais um momento de boas lembranças da 

escola no final da década de 80.Ainda nesse dia realizei a entrevista narrativa com a 

professora Talismãa partir de três questões norteadoras, conforme destaque no 

Quadro 1: 

Quadro 1: Questões da entrevista narrativa 

1. Conte-me sobre suas experiências ao receber os licenciandos em sua sala de aula. 

2.  A partir das suas experiências com os licenciandos da FURG, que expectativas 

poderiam ser contempladas? 

3. Na sua compreensão, como ocorre o diálogo entre escola e universidade para o 

desenvolvimento dos ECS? 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para este relato vou me deter a apresentar a análise da primeira narrativa, 

referente a questão 1. O movimento de análise iniciou pela leitura atenta da primeira 

narrativa, em que a professora Talismã conta sobre a sua experiência em receber os 

licenciandos da FURG. Em seguida, foi realizada a desconstrução e a unitarização, 

surgindo assim as unidades de significados.  

Posteriormente ao recorte e a leitura das unidades de significados, dei início aos 

processos seguintes de codificação, acrescentando títulos e tecendo comentários que 

identificassem a ideia geral da unidade, além de destaque das categorias emergentes 

iniciais. Cabe destacar que a análise exige uma leitura aprofundada para explorar os 

significados das unidades; já no processo de categorização ocorre a comparação  



 
 

 
 

entre as unidades, agrupando-as por semelhanças (MORAES; GALIAZZI, 2016).  

Para ilustrar esses últimos processos, apresento o Quadro 2.  

 

Quadro 2- Códigos, títulos, comentários e categorias iniciais 

Código Unidade de Significados com títulos Comentários Categorias 

Iniciais 

1Expe.

Talism

ã326 

Pessoas que já conhecia pelo PIBID27 

São pessoas que eu já conhecia, via 

PIBID. 

- Os licenciandos já 

são conhecidos pelo 

PIBID. 

PIBID-FURG 

facilitador do 

processo de 

estágio 

1Expe.

Talism

ã13 

Os licenciandos deram continuidade 

ao meu trabalho 

Eles (licenciandos) deram continuidade 

ao meu trabalho né, à minha maneira de 

conduzir a turma, as atividades. 

- Licenciandos deram 

continuidade ao 

trabalho da regente; 

- já conheciam como 

ela conduzia a turma e 

as atividades. 

Imersão dos 

licenciandos na 

escola 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O exercício de análise da primeira narrativa possibilitou o encontro com quatro 

categorias iniciais, as quais produzem compreensões a serem refletidas, em se 

tratando das experiências da professora Talismã em receber os licenciandos dos 

cursos de Química Licenciatura da FURG em sua sala de aula, conforme destaque no 

Quadro 3. 

Quadro 3- Categorias iniciais emergentes 

Primeira Narrativa Categorias Iniciais 

Experiências em 

receber os (as) 

licenciandos (as) na 

sala de aula. 

1- Imersão dos 

licenciandos na 

escola 

2-PIBID-

FURG: 

facilitador do 

processo de 

ECS 

3-

Orientação 

de 

conteúdo 

 

4-Experiências  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante das categorias iniciais emergentes, apresentadas no Quadro3, dei início 

ao processo de escrita das impressões primárias construídas a partir da primeira 

narrativa da professora Talismã. Apresento brevemente as duas primeiras categorias  
                                                           
26 Código:1Expe. Talismã3:(1= Narrativa1, Expe- Experiência em receber os licenciandos. Talismã- Identificação da professora 
entrevistada.3- Unidade 3). 
27PIBID- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. 

 



 
 

 
 

iniciais: Imersão dos licenciandos na escola e PIBID-FURG: facilitador do processo de 

ECS, tecendo compreensões sobre as mesmas. Assim, entendo que [...] o 

pesquisador também deve desafiar-se, na medida em que avança na explicitação de  

seu sistema de categorias, a expressar em forma de argumentos seus principais 

insights em relação às categorias que vai construindo (MORAES; GALIAZZI, 2016, 

p.51).  

Um fato interessante abordado pela professora Talismã na categoria Imersão 

dos licenciandos na escola,refere-se ao fato de que os licenciandos que iniciam os 

primeiros processos de ECS com o seu acompanhamento, demostram, no decorrer do 

ECS de regência, maior afinidade com a sua prática e entrosamento com a escola.  

Assim como a professora Talismã, acredito que, quanto maior for o convívio na 

escola, mais seguros, os licenciandos irão se sentir no desenvolvimento do ECS, pois 

compreender “a escola como local de aprendizagem da profissão de professor 

significa entender que é naescola que o professor desenvolve os conhecimentos e as 

competências do ensinar, mediante um processo ao mesmo tempo individual e 

coletivo” (LIBÂNEO, 2013, p.35). 

Concordo com as palavras de Libâneo (2013), pois corroboram com o 

entendimento de que o ECS contribuiu nos processos de constituição docente e 

oportuniza compreensões da realidade educacional, pois é no cotidiano escolar que 

nos deparamos com situações que exigem reflexão, na certeza do inacabamento, 

movimento de ação e reflexão sobre a realidade. (FREIRE, 2011).  

Em relação à imersão dos licenciandos na escola, cabe destacar a categoria 

intitulada: PIBID-FURG: facilitador do processo de ECS.  

A professora Talismãr essalta que recebeu licenciandos que já atuaram no 

PIBID-FURG sob sua supervisão, acompanhando e desenvolvendo ações com suas 

turmas de Ensino Médio. Ela pontua ainda: “[...] foi a partir da minha participação no 

PIBID em 2011 que eu comecei a receber os licenciandos”.Percebo que participar do 

PIBID-FURG como professora supervisora lhe trouxe a oportunidade de receber os 

licenciandos em sua sala de aula, em um movimento que é de ensino, mas também 

de aprendizagem para todos os sujeitos envolvidos. 

O PIBID-FURG, enquanto programa de iniciação à docência, contribui para o 

desenvolvimento do ECS, por promover, desde a sua primeira edição, em 2009, “a 

formação acadêmico-profissional, à qual integra licenciandos, professores em  

 



 
 

 
 

exercício da rede de educação básica e professores universitários em ação na 

universidade e na escola” (GALIAZZI; COLARES; PAULISCH, 2016, p.9). 

As propostas desenvolvidas no âmbito do PIBID-FURG fomentam ações 

conjuntas entre as escolas de Educação Básica e a universidade, contribuindo para o 

desenvolvimento de práticas articuladas que potencializam a formação inicial e  

 

continuada de professores. Destaco o desenvolvimento dos ECS como uma dessas 

ações de parceria, a qual se inicia no PIBID e se estende até o ECS. 

 

3- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Entender a escola como lugar de produção de conhecimento da profissão 

docente requer ressaltar que não estou deslegitimando a formação de professores nos 

cursos de licenciatura, mas apostando no reconhecimento das aprendizagens que 

também são construídas no cotidiano da escola como fundamentais para pensar a 

formação de professores, pois são saberes que advém da práxis. 

Nessa perspectiva teórica, este relato teve como objetivo apresentar 

compreensões que estou construindo a partir da primeira entrevista realizada com 

uma professora da Educação Básica. O exercício de análise contribuiu para a 

construção de sínteses compreensivas sobre o fenômeno investigado, pois as duas 

categorias iniciais mostram que é indispensável que os licenciandos da FURG se 

aproximem do contexto escolar antes mesmo de iniciar as atividades relacionadas ao 

ECS.  

A narrativa mostra ainda, que a participação dos licenciandos no PIBID antes da 

realização do ECS, favoreceu a construção de vínculos com a escola, contribuindo 

para que se sintam com mais segurança em estar na escola e com maior propriedade 

na elaboração de planejamentos e no desenvolvimento das práticas pedagógicas. 

Posteriormente, serão realizadas as demais entrevistas narrativas, com 

professores e coordenadores pedagógicos da Educação Básica, assim o corpus de 

análise se ampliará e possibilitará o avanço do exercício de análise. Possivelmente 

com as demais entrevistas narrativas, irão emergir outras categorias e, assim, 

juntamente com as que ora apresento, serão definidas as categorias intermediárias e 

finais para compreensão do fenômeno investigado.     
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Rio Grande, 16 de dezembro de 2018. 

 

Brincar, engatinhar e se encantar: trabalhando com bebês na 

perspectiva das múltiplas linguagens. 

 

                                                                                                    Fernanda Abreu Votto 

 

 Prezados cirandeiros, essa carta consiste em compartilhar uma experiência 

vivenciada através de um projeto desenvolvido em uma turma de Berçário, durante o 

período de regência em classe de Educação Infantil. A experiência desenvolvida faz 

parte do currículo do curso de Pedagogia da FURG e reafirma a disposição do curso 

em promover experiência pedagógica dos acadêmicos em um período de 20 horas de 

trabalho contínuo.  

 Diante essa escrita venho apresentar possibilidades de práticas desenvolvidas 

com bebês procurando tecer reflexões em torno da atividade de docência com essa 

faixa etária. Considerei essa experiência desafiadora e enriquecedora em meu 

processo de formação, pois foi possível vivenciar as múltiplas linguagens no trabalho 

pedagógico com os bebês. 

Quando se fala em Educação Infantil, pode-se pensar que a mesma tem a 

finalidade de proporcionar o desenvolvimento integral da criança complementando a 

ação da família e da comunidade escolar, sendo um espaço educativo de promoção 

da aprendizagem, onde as crianças são protagonistas do meio em que vivem, 

reafirmando ainda que essa interação da criança com o todo não se inicia somente a 

partir do Ensino Fundamental. 

Além disso, tem-se o pressuposto de que os primeiros anos de vida da criança 

são fundamentais para que haja uma “boa” estruturação de processos necessários 

para o desenvolvimento afetivo e cognitivo. Para tanto, o presente relato teve por 

finalidade desenvolver atividades lúdicas e prazerosas a fim de contribuir com o 

desenvolvimento dos bebês, instigando a curiosidade, a aprendizagem, por meio de 

diversas linguagens.  

Além de trabalhar as múltiplas linguagens no contexto da Educação Infantil, o 

projeto teve como foco a exploração do movimento corporal dos bebês, 

especificamente para esta turma de Berçário, conforme orientação da professora  

 



 
 

 
 

regente. Por esse motivo, foi desenvolvido um planejamento com atividades que 

visavam a promoção da desenvoltura, habilidades e aprendizagem dos bebês.  

Foram trabalhados os movimentos corporais, proporcionando momentos de 

exploração sensorial, criação e exploração de diferentes espaços, buscando 

desenvolver um projeto que estivesse engajado a um trabalho de transparência ética, 

didática, pautado por metodologias que consideram a criança como ator social. Com 

isso, procuramos problematizar, sobretudo, métodos de ensino engessados com foco 

na produção de “trabalhinhos”, a qual na maioria das vezes coloca a professora como 

a protagonista das atividades.  

Os planos de aula foram construídos de acordo com a proposta do projeto que 

é o desenvolvimento corporal dos bebês, porém elaboradas junto com a construção 

das múltiplas linguagens que devem ser desenvolvidas com crianças de 0 a 3 anos de 

idade, sendo elas: gestos, brincadeiras, musicalidade e manuseio de objetos. 

Atrelado às atividades do projeto, realizamos todas as atividades desenvolvidas 

pela professora da turma, tais como: a troca de fraldas, a alimentação, hora do sono, 

preenchimento das agendas, organização das mochilas, entre outros, conforme as 

rotinas da turma. As atividades foram organizadas de forma que houvesse uma 

harmonia ao desempenhá-las no intuito de manter o foco da interação e comunicação 

com todos os bebês a cada momento desenvolvido.  

Ao longo da semana foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

-Brincadeiras com bambolês,tiras de TNT e música: a atividade consistia em explorar 

os bambolês e as tiras de TNT dançando no ritmo da música;  

- Túnel de TNT: as crianças eram estimuladas a entrar de um lado do túnel e sair pelo 

outro ao encontro de uma bolinha remessada pela condutora da brincadeira; 

- Lançamento, chute, arremesso, encaixe: Diante da confecção de um painel com TNT 

e diversos círculos abertos no entorno do tecido, as crianças eram instigadas a 

arremessar as bolinhas de forma a se encaixarem nas aberturas. 

- Confecção de massa de modelar: manuseio com materiais caseiros na confecção da 

massinha de modelar comestível disponibilizando de farinha, água e a essência do 

suco de uva, explorado por eles. 

- Rasgadura de papel: Foram ofertados diferentes tipos de papel para que as crianças 

pudessem rasgar explorando a motricidade fina e ampla. Logo após, foi construído um 

cartaz com a colagem dos papéis, confeccionado por eles com a mediação da 

professora e exposto em sala de aula. 



 
 

 
 

- Contação de histórias: Histórias de contos infantis, realizada pela professora com 

livros, musicalização e encenação explorando e ampliando as possibilidades de 

interação dos bebês entre si e no espaço. 

- Os dispostos relatos acima, se desenvolveram obtendo positivos resultados 

embasados nas seguintes perspectivas: 

-Promover a desenvoltura dos bebês; 

-Ampliar o repertório de atividades da turma; 

-Desenvolver a coordenação motora através de atividades lúdicas; 

-Ampliar a capacidade de concentração e percepção dos bebês; 

-Trabalhar a noção de espaço, desenvolvendo a lateralidade; 

-Proporcionar momentos de interação com o colega, trabalhando a coletividade; 

-Estimular a imaginação e a criatividade dos bebês. 

-Estabelecer uma relação de confiança com as crianças e famílias; 

-Promover a comunicação com os bebês durante os diversos momentos do cotidiano 

entre professora/aluno, dando significado às manifestações dos bebês através do 

choro, gestos, olhares, silêncio, entre outros; 

-Garantir que toda ação com os bebês tenha as práticas de cuidado e educação 

articuladas; 

-Oferecer momentos de contação de histórias que envolvam a fantasia e o imaginário 

dos bebês e das crianças pequenas; 

-Garantir a brincadeira como linguagem que manifesta as expressões das crianças; 

valorizando e incentivando a brincadeira coletiva e individual; 

  -Proporcionar a utilização de diferentes materiais, texturas, sons, tamanhos, formas e 

cores;  

  -Brincar com as crianças tendo a musicalidade como instrumento estimulador; 

  -Garantir que as crianças vivenciem experiências que estimulem seus sentidos e suas 

percepções; 

Sendo assim, a experiência nos dias de regência com o Berçário despertou 

uma série de sentimentos e sensações. No primeiro momento uma grande ansiedade 

em vê-los acordar e colocar em prática tudo o que foi planejado, mas junto a ela, a 

incerteza: será que os bebês se envolveriam com as atividades propostas? Será que 

estranhariam a minha presença? Afinal eu era um adulto diferente naquele espaço. 

Desde o início, procurei construir um vínculo com cada bebê, conhecendo seus 

nomes, suas preferências de brinquedos, participando da troca de fraldas, do leitinho,  



 
 

 
 

e do começo das atividades. Em todos os momentos, prezamos pela a interação e 

diálogo, convidando-os para brincar, respeitando seus interesses, procurando 

consolidar um ambiente que se mostrasse seguro e acolhedor a todos.  

Conforme o planejamento, foram oferecidos às crianças uma série de objetos 

que despertassem a vontade de interagir e se comunicar com as professoras, 

tornando uma brincadeira divertida e promovendo o incentivo do movimento do corpo 

junto às inter-relações.  Estando diante de crianças diferentes, com idades e culturas 

diferentes, tornou o trabalho ainda mais desafiador.  

 Diante de toda essa diversidade, fiz alguns questionamentos: Será que esta 

atividade realmente será significativa para estas crianças? Embora no decorrer da 

experiência surgissem muitas dúvidas, também surgiram algumas certezas: os bebês 

nos surpreendem a cada gesto, expressão, linguagem, formas de se comunicar. 

No decorrer dessa experiência o sentimento de integração começou a surgir, 

quando percebi que as crianças já me reconheciam como professora, mesenti mais à 

vontade para desempenhar as atividades com a turma. Assim foi possível perceber o 

quanto a afetividade entre criança-professora é importante e está presente na 

Educação Infantil, visto que permite um contato muito maior e significativo.  

Tendo em vista que nesta idade o interesse pela atividade, propriamente dita, é 

curto em alguns momentos foi possível perceber que a mediação é muito importante, 

e que de uma simples atividade de colocar as bolinhas nos buracos testando suas 

habilidades, o TNT pode virar uma casinha. Em atividades como essa, desfrutamos do 

encantamento por meio do imaginário infantil. Nisto implica a construção de inúmeras 

aprendizagens, enriquecedoras para ambos: bebês e professoras. Frente a isso, tive a 

convicção de que também é possível aprender muito com eles! 

Embora a rotina diária seja bastante corrida, organizamos alguns momentos 

onde foi possível interagir com as crianças com atividades lúdicas, e ao mesmo tempo 

atender à rotina de trocas de fralda, alimentação, entre outros. Nem sempre tudo sai 

como o esperado, e um fato que me fez refletir para aperfeiçoar para uma próxima 

experiência foi desenvolver mais de um momento entre as atividades, como outra 

possibilidade de atividade para aquele que não se dispôs a brincar com o que foi 

proposto. Tais experiências reafirmam a importância de diversificar as atividades 

diárias das crianças, sem deixar de lado àquelas cotidianas, mas também oportunizar 

outras vivências, outras situações que enriqueçam o cotidiano das crianças e ampliem 

suas aprendizagens. 



 
 

 
  

 Ao encerrar as atividades, percebi que a oportunidade ofertada pelo curso de 

Pedagogia da FURG de passar por todos os níveis é fundamental para a formação 

docente, ainda mais, quando se é desafiado a planejar para níveis diferentes. Entendo 

todas as oportunidades de regência como um grande desafio, visto que o tempo é 

curto, e entrar em uma sala de aula com crianças diferentes, quase no final do ano e 

ainda, com uma proposta diferente, exige muito empenho. Nem sempre se tem 

sucesso nas aulas que se planeja, porém, o planejamento é uma oportunidade para 

que se faça uma avaliação do próprio trabalho e também se aprenda com ele, 

diariamente. 

A cada dia vivenciado de regência de classe em uma turma de berçário, pude 

refletir enquanto futura professora que é possível sim desenvolver um trabalho 

extremamente proveitoso com essa faixa etária, sobretudo desconstruir a ideia de que 

os bebês correspondem pouco àquilo que é proposto.  

 Após essa experiência, entendendo que exercer a docência na Educação 

Infantil, sobretudo no berçário, exige atenção aos detalhes, cada olhar, cada sorriso, 

cada descoberta, cada aprendizagem. Outro aspecto aprendido é que, ao trabalhar no 

berçário, a professora não pode deixar-se cair na rotina de um atendimento 

assistencialista, limitando o seu trabalho às atividades de alimentação, higiene e sono. 

São atividades importantes e necessárias, mas há também outras tantas que podem 

ser exploradas com os bebês. 

Sendo assim, concluo esse relato de experiência diante essa carta 

extremamente agradecida por poder compartilhar de minhas experiências, na certeza 

que irão contribuir muito acerca de minhas reflexões para minhas futuras pesquisas 

sobre o trabalho com essa faixa etária. Esse trabalho com o berçário superou minhas 

expectativas, mostrando-me que, por meio do brincar, engatinhar, explorar diferentes 

espaços e sensações, bebês e professoras podem se encantar. Esta é a potência de 

um trabalho na Educação Infantil, desenvolvido a partir da perspectiva de múltiplas 

linguagens. 

                                                                                              Um saudoso abraço! 
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CIRANDAR – RELATO 

 

 

A troca cultural nas aulas de Português como Língua Adicional 

 

Jéssica Regina de Castro Vieira da Rocha 

 

A profissão professor vai além de dentro da sala de aula, vai além do ensinar. 

Paulo Freire28 afirma que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 12). Visto que, “ensinar não é transferir 

conhecimentos, conteúdos” (FREIRE, 1996, p. 12), os professores não estão inibes da 

aprendizagem. Desta forma, o momento de sala de aula é potencialmente riquíssimo 

em questão de troca de saberes. 

Eu, estudante de licenciatura em Letras, fui selecionada para ministrar 

classes29 de língua portuguesa como Língua Adicional para os estudantes 

estrangeiros da FURG. Já estou a um ano nessa função e afirmo que está sendo uma 

ótima experiência tanto para minha formação como professora quanto no meu 

desenvolvimento como pessoa. 

Os estudantes da minha sala de aula não estão cursando a educação 

fundamental, nem estão nela por obrigação e, muito menos, têm nacionalidade 

brasileira. Eles são mestrandos e doutorandos de diferentes áreas do conhecimento, 

desde Letras a Oceanografia. São provenientes de diferentes países da América 

Latina, dentre os quais estão Peru, Paraguai, Costa Rica, Honduras e Panamá. Eles 

passaram na seleção para pós-graduação da Organização dos Estados Americanos 

(OEA) e vieram realizar seus estudos na FURG apoiados por ela. 

Como já é possível inferir, os estrangeiros têm o objetivo de aprender o 

português por necessidade de comunicação e também para o meio acadêmico, 

Precisam dela para se comunicar diariamente, ir ao mercado, à farmácia, ao cinema, 

assim como necessitam compreender as aulas da universidade e conversar com os  

 

                                                           
28FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível 
em: http://forumeja.org.br/files/Autonomia.pdf.  Acesso em: set. 2018. 
29 Seleção para ministrante do CELE - Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal do Rio Grande 



 
 

 
 

colegas e professores.  Por essa questão, os assuntos tratados no curso de Português 

como Língua Adicional do Centro de Estudos de Língua Estrangeira da FURG,  

trabalha com a concepção de tarefas de abordagem comunicativa e a abordagem 

orientada à ação (PUREN, 2014)30. Durante as aulas os temas abordados são 

relacionados às necessidades de comunicação cotidiana e a cultura acadêmica é 

trazida para a sala de aula, as tarefas são propostas para a síntese dos 

conhecimentos adquiridos. 

É importante esclarecer que os estudantes não têm a mínima obrigação de 

estar no curso, já que não é uma disciplina formal para eles, não está no seu plano de 

ensino e também não conta um só crédito entre as suas disciplinas ou pontuação em 

seu coeficiente. Desta forma, os alunos que participam do curso são os que querem 

aperfeiçoar o seu português e que têm condições, principalmente de tempo, para 

dedicar-se a essa atividade. 

Ao longo das aulas fui conhecendo além das capacidades de aprendizagem 

dos alunos, através das atividades escritas e orais, a vida de cada um. Nesse 

semestre, o plano de ensino contempla não somente a cultura e vida no Brasil, mas 

também a vida em seus países de proveniência. Os alunos tiveram a oportunidade de 

aprender sobre muitas cidades brasileiras e também abertura para falar sobre a 

formação e vida na sua cidade de origem. Essa mistura trouxe à sala de aula uma 

enorme riqueza de saberes.  

Como professora, eu saia da sala de aula com muito mais conhecimento de 

quando eu entrara e imagino que assim tenha sido com os alunos Os assuntos 

trabalhados nas aulas trazia outros assuntos e, às vezes, uma só pergunta gerava 

uma grande discussão.   

Em meu caderno, fiz anotações sobre as aulas do semestre 2018/2. Escrevi 

sobre o conteúdo dado e as tarefas realizadas. Além disso, adicionei a elas minhas 

observações, minhas conversas com os alunos e as pesquisas realizadas 

posteriormente. Ao longo desse semestre tivemos em torno de sessenta horas/aula, 

divididas em dois encontros semanais de duas horas/aula.  

Em cada encontro, sempre sou guiada pelos planos de aula. No entanto, às 

vezes, alguns empecilhos surgem, por isso, os planos não são seguidos 

esquematicamente nem finalizados em uma aula. Para que este seja perfeitamente  

                                                           
30 PUREN, Christian. “Enfoque comunicativo versus enfoque orientado a la acción social”, Les Cahiers du GERES n° 7, Actes de 
la XIIème Rencontre Internationale du GÉRES « L'espagnol et le monde du travail », Metz, 19-21 juin 2014, pp. 104-120. 
Disponível em: http://www.geres-sup.com/cahiers/cahiers-du-geres-n-7-1/.  Acesso em: set. 2018. 



 
 

 
 

seguido e completo, há a dependência dos fatores externos, como a concentração e 

participação dos alunos, a pontualidade quanto aos horários de início e término dos 

encontros e as condições dos locais de encontro, como o funcionamento perfeito do  

multimídia, a energia elétrica e o material para utilizar o quadro negro. E, como nem 

tudo na vida é flores, todos que são professores sabem que o plano dificilmente é 

executado como planejamos. Justamente por isso devemos ter um plano A, um pano 

B e um plano C, ou até mais opções, Mas, para mim, por enquanto, até o plano C as 

atividades da aula conseguiram ser executadas. 

Contudo, é justamente sobre essas questões que quero compartilhar nesse 

relato. Minhas alegrias e dificuldades, planejamentos e execuções, os sucessos e 

fracassos de cada parte da aula compartilho nesse meu relato de investigação. 

Das anotações feitas no caderno, trago a este documento os pontos por meio 

dos quais mais pude aprender com os meus alunos estrangeiros. Divido eles, em vez 

de em aulas, em tópicos. 

 

Tópico 1 - Além do Português 

 

Hoje apenas um aluno chegou no horário certo. Como sempre faço, perguntei 

como estava, e ele disse que se encontrava  bem e simplesmente respondeu: “Quero 

ser multilingüe”. Eu me entusiasmei com a fala dele e o ensinei um novo vocabulário, 

disse que as pessoas que falam mais três ou mais línguas também podem ser 

chamadas de poliglota na Língua Portuguesa. 

Desde que comecei a lecionar, percebi que a maioria dos alunos estrangeiros 

da FURG, e generalizo para a maioria os estrangeiros de pós-graduação que vem ao 

Brasil, tem conhecimento em uma língua estrangeira, para aqueles dos países 

hispanofalantes sempre é o inglês. Para eles estarem já cursando mestrado ou 

doutorado, alguma vez tiveram que comprovar o idioma ou escrever trabalhos no 

idioma considerado o mais importante do mundo na área acadêmica. 

Tenho, inclusive, alguns alunos que já viveram em países como Estados 

Unidos, de fala inglesa. Um dos motivos de terem essa segunda língua. 

Percebi também que, os que não viveram, tem o objetivo de estudar em uma 

universidade em países na América do Norte, Europa e até Oceania. 

 

 



 
 

 
 

Tópico 2 - O apoio financeiro 

 

Hoje, uns minutos antes do horário de começar a aula, assim que eu entrei na 

sala, chegou um dos alunos. Perguntei como estava e como foi o final de semana 

dele, como sempre faço. Então, ele me disse que foi bom, que ele sente que está  

 

começando a pensar mais em seu futuro. Disse que seu orientador de mestrado quer 

muito que ele vá estudar em outro país para fazer o doutorado. Ele me citou o nome 

da universidade, eu realmente não me recordo, mas era em uma pequena cidade nos 

Estados Unidos. Eu apoiei ele, disse que ele já pode começar a planejar as coisas e 

citei um outro aluno da mesma turma que, em uma outra aula, havia citado que tinha o 

objetivo de realizar seu mestrado na Austrália e já tinha tudo em planejamento, 

inclusive a universidade para estudar. 

Para entrar no assunto da aula, eu perguntei o que os pais deles achavam, ele 

disse que o pai incentivava muito, assim como todo o resto da família. 

Então, percebi que desses estudantes que vem ao Brasil, grande parte teve o 

apoio da família. O recurso financeiro oferecido com a bolsa não é baixo, mas para 

pessoas que são adultas e que estão em outro país em que, no começo dos estudos, 

ainda não o conhece o suficiente, se torna pouco. Assim, com o apoio, principalmente 

financeiro, da família, a vivência se torna melhor para eles. 

Por outro lado, também percebi que há aqueles que, em vez de serem 

ajudados, devem ajudar. Diversas vezes me perguntaram sobre a West Union, na qual 

eles podem enviar dinheiro ao exterior com mínimas taxas. Alguns já têm cônjuges e 

filhos e vieram sozinhos para estudar principalmente por não ter condições de trazer 

todos, já que, em grande parte dos casos, o custo de seguro, visto e passagem é de 

responsabilidade de cada estudante. Atualmente, os estudantes que mais separam 

recursos financeiros para enviar ao exterior são os venezuelanos. Estes, mesma 

estando aqui, sofrem com a situação que suas famílias estão vivendo e lutam, a todo 

custo, para enviar o máximo possível de dinheiro a elas e batalham para trazerem eles 

para o Brasil. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tópico 3 - “Estudar no exterior vale a pena?” 

 

Hoje a aula começou com um debate entre os alunos. No Plano de aula, eu 

planejei de começar as atividades com os alunos lendo uma curta produção textual 

que haviam feito em uma das primeiras aulas. A produção era sobre o sobre a 

pergunta “Estudar no exterior vale a pena?”. Nesta aula, lemos  a opinião de vários 

brasileiros que estudaram em algum  outro país do mundo. O objetivo da atividade era 

que os estudantes lessem a opinião dos outro sobre o tema e dizerem se concordam 

ou não concordam com a opinião de cada um, justificando. 

Assim foi, eles fizeram a leitura em voz alta para a turma. Mas a discussão foi 

além do eu esperava. Um dos alunos disse que no país dele o governo cobra muito 

dos estudantes que recebem a bolsa de pós-graduação. Então, muitos se sentem 

pressionados em escrever e publicar e trabalhar em sua pesquisa que não tem muito 

fôlego para aproveitar o país e sua estadia aqui. Os outros acrescentaram que no país 

deles não há tanta cobrança. Eles só têm um número certo de créditos para alcançar 

com as disciplinas e fazer o que a universidade em que estão exige, como a certa 

quantidade de publicações de artigos, participações em eventos entre outras 

exigências que eles não vêem como rígidas. 

Desta forma, através do debate nesta aula iniciado por meio de uma atividade 

proposta, percebi que, para todos, a experiência no Brasil está sendo maravilhosa. 

Entretanto, para uns ela pode ser mais proveitosa culturalmente e para outros 

academicamente. 

 

Tópico 4 - Educação superior no Brasil 

 

Hoje, havia poucos alunos na aula, entretanto ela não deixou de ser rica como 

sempre é. Nós falamos um pouco sobre os cursos oferecidos pela FURG. Logo, como 

já havíamos  trabalhado com  cursos em outras universidades do  Brasil, um  dos  

alunos mencionou outras universidades. Então, começamos a  conversar sobre a 

educação universitária no país. Os alunos mostraram-se estar impressionados com a 

quantidade de institutos federais do Brasil. Eles citaram e depois pesquisaram a 

quantidade de universidades públicas nos seus países. Incrivelmente, no Paraguai há 

apenas 8 universidades públicas e no Panamá somente duas. No entanto, se 

pensarmos fatores como a quantidade de habitantes dos países, segundo os dados  



 
 

 
 

dos alunos, 7 e 4 milhões respectivamente pode haver certa equivalência da 

quantidade de habitantes por universidades, com o cálculo nº de habitantes / nº de 

universidades. Eles também me recordaram outro fator que pode ser levado em 

consideração: a extensão territorial. O fato do Brasil ser um país bem maior também 

influencia para o número de universidade. Elas estão espalhadas nesta enorme área 

que  compõe o país. 

Em seguida, deixamos de lado na nossa conversa uma questão também 

importante, que é o tanto que o governo do país quer investir em educação superior 

pública. 

Eles se impressionaram pelo fato de eu como estudante de graduação já está 

lecionando, tendo contato com a sala de aula e com alunos. Eles destacaram a 

relevância desse estágio para a formação dos profissionais e que em seus países, 

infelizmente, é uma oportunidade pouco oferecida a estudantes nas universidades. 

Essa situação me desanimou, pois sei o quão importante é o trabalho com os 

alunos para minha formação e a imensa experiência que me dá em minha carreira de 

professorado.  

  

Tópico 5 - Curiosidade sobre o país 

 

 Nesta aula, trabalhamos as atividades de lazer dos brasileiros em algumas 

capitais do Brasil. O texto com o qual trabalhos era uma pesquisa sobre os hábitos 

dos brasileiros em 12 capitais do país. As cidades se localizavam nas 5 regiões do 

Brasil. Conforme líamos, os alunos diziam a localização da cidade e em de qual 

estado ela era a capital. Sempre que acertavam, eu elogiava e quando se 

equivocavam eu corrigia. Então, eu fiz o que não estava planejado desenhei um 

simples mapa do Brasil com a divisão por regiões. Assim, sempre que era dada a 

informação sobre os hábitos dos brasileiros nessa cidade, marcávamos no mapa. 

Trago uma fotografia que tirei do quadro depois que já havíamos terminado a leitura. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Imagem 1 - Mapa do Brasil 

 

Ao longo da leitura, percebi o quanto que eles se interessam não só pela 

geografia, mas também pela cultura de cada região. Alguns alunos já me disseram  

que querem conhecer algumas cidades do país e vão economizar para poder, nos 

períodos de recesso, conhecê-las. 

Também se interessam muito pela história e literatura brasileira. Uma vez ouvi  

de um dos alunos que ele estava lendo um livro de História do Brasil para entender 

melhor a formação  do  território e os costumes  do povo brasileiro. Também há outro 

aluno que costuma me pedir dicas de livros e autores e mostra os livros de literatura, 

prosa e poesia, que empresta da biblioteca da universidade, os que comprou e os que 

pretende comprar. 

Voltando para a aula, após a atividade de preenchimento de tabela com as 

informações oferecidas pelo texto, fizemos uma tarefa de pesquisar sobre uma das 

capitais apresentadas, ou escolher alguma outra, e convidar o colega para viajarem 

juntos até lá, conhecer os pontos turísticos e saber as atividades para fazer na capital. 

Como já haviam pesquisado por vontade de conhecer, já sabiam o que iam 

apresentar. Um escolheu a cidade de São Paulo, outro Bahia, todos escolheram 

capitais bem conhecidas.  

Por meio da aula, da leitura, da atividade e da tarefa, pude perceber nos alunos 

esse amor pelo conhecimento do país e, nas aulas que seguiram, pude trazer mais 

atividades sobre o país e temas assim para serem discutidos.  

 



 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que ser professor não é simplesmente passar conhecimento, 

mas sim uma troca de conhecimento, a minha experiência como professora de 

estrangeiros de diferentes nacionalidades se tornou muito produtiva. Ao longo do 

curso, pude conhecer melhor cada um dos alunos, aprender sobre seus países e sua 

pesquisa pós-graduação. Desta maneira, é contato em sala de aula e as discussões 

que são geradas o que torna a sala de aula um ambiente de troca de conhecimento e 

agradável a todos.  Trago esta experiência em meus relatos ao Cirandar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Conhecer para pertencer: a relevância do registro das lendas locais 

em sala de aula 

Julia Plá 

 

 O presente relato busca retratar uma experiência de ensino na disciplina de 

Língua Portuguesa, realizada na Escola Municipal de Educação Básica Bernardo 

Arriada, localizada na Vila Anselmi, no 3º Distrito de Curral Alto, em Santa Vitória do 

Palmar, nas turmas do Ensino Médio, eram quatro (4) turmas, duas (2) do primeiro, 

uma (1) do segundo e uma (1) do terceiro ano, aproximadamente 100 alunos, com 

idade regular entre 15 e 18 anos, sendo que os mesmos frequentavam o turno diurno, 

alguns residiam na própria Vila Anselmi e outros há mais de 70km da escola. 

 Por se tratar de um escola rural, distante 90km da zona urbana, os alunos em 

diversas situações manifestaram o pensamento de que estariam inseridos em um 

ambiente culturalmente pobre e sem valor. Assim percebi a necessidade de 

desenvolver um trabalho de resgate cultural da região, afastando a ideia de que 

apenas o de fora é melhor e de que não há nada de interessante em sua localidade. 

 Para tanto lembrei de alguns relatos sobre algumas lendas locais e como a 

maioria disse não saber da existência dessas lendas, propus que buscassem na 

própria comunidade, falando com os familiares, vizinhos, com as moradores mais 

antigos as memórias para resgatar essas histórias com a intenção de aproximá-los de 

sua cultura e ambiente, já que é necessário conhecer, orgulhar-se e amar para 

aprender a valorizar e preservar.Assim, Mourão (2005, p. 253) aponta que “Pelo 

processo comunicativo da socialização internaliza-se um padrão cultural externo ao 

indivíduo, formado da aquisição de informações coletivas, transformando-o em sujeito 

construído dentro dos limites de um determinado universo cultural.” 

 Ressalto que em um primeiro momento pensei em utilizar o trabalho de apenas 

uma turma para ser apresentado neste relato, porém percebi ao longo da construção 

que isto seria impossível, pois os trabalhos se perpassavam e complementavam, 

formando parte de um todo, o que realmente me motivou ainda mais. 

 Também compreendi que as Tecnologias têm o potencial de possibilitar a 

socialização das informações e por conseguinte acabaram influenciando no hábitos e 

transformando as relações, nesse sentido, é importante destacar também que as 

novas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) incorporaram  

 



 
 

 
 

novos hábitos, transformaram as relações sociais, profissionais e atingiram de forma 

direta o sistema educacional. 

Portanto, seria incoerente que a escola não acompanhasse esse novo 

momento vivido pela sociedade, no qual a tecnologia faz parte da vida diária. 

Estas considerações vão ao encontro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 

 

a educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da pes-

soa. Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensa-

mentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de va-lor, 

de modo a poder decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstân-cias da 

vida. Supõe ainda exercitar a liberdade de pensamento, discerni-mento, 

sentimento e imaginação, para desenvolver os seus talentos e per-manecer, 

tanto quanto possível, dono do seu próprio destino. (BRASIL, 2000, p.16). 

 

 Dessa forma, os PCNs vieram auxiliar e ditar as diretrizes para a utilização da 

tecnologia nas escolas, tolhendo qualquer tentativa de exclusão das TDIC's da sala de 

aula. 

Com este entendimento da importância das TDIC’s na prática escolar 

compreendi a necessidade de um trabalho que utilizasse os recursos disponíveis 

pelos alunos para que assim, este trabalho fosse prazeroso e interessante. 

Assim sugeri diversas atividades, como a elaboração de livros para que 

servissem como referência sobre a cultura local, estes livros seriam permeado pela 

tecnologia e seriam disponibilizados de forma digital. Toda a produção textual e 

seleção de imagens foi previamente realizada na sala de aula, sendo permeada pelo 

uso do aplicativo WhatsApp, onde os alunos sanavam seus questionamentos e 

enviavam textos e imagens para compor o livro. 

E assim surgiu a coleção “Os mistérios do extremo sul” e alguns exemplares de 

“Histórias e curiosidades do extremo sul”. 

Justifico na folha de rosto a criação da coleção de livros sobre as lendas 

explicando que este trabalho visou o resgate e a valorização das lendas locais, pois 

estas são parte importante de qualquer cultura e que no Interior do município de Santa 

Vitória do Palmar existem muitas lendas, em sua maioria repletas de mistério e 

cercadas pelo sobrenatural. 

 

 



 
 

 
 

Sendo assim, esta coletânea presenteia o leitor com as histórias relatadas 

pelos moradores da zona rural e a sua relação com o extraordinário. 

Também coloquei na folha de rosto a justificativa da criação dos livros “Histórias 

e curiosidades do extremo sul” explicando que este trabalho visou o resgate e a 

valorização das histórias locais, histórias singulares, que causam curiosidade e 

interesse, histórias e lendas que encantam e são lembradas pelos moradores do 

interior do município de Santa Vitória do Palmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Também sugeri que fossem feitas representações das lendas e para minha 

surpresa surgiram belos curtas-metragens, os quais podem ser visualizados nos links 

abaixo 

 

A mulher de branco 

https://www.youtube.com/watch?v=qsBo_z71hK8 

 

 

A casa mal assombrada 

https://www.youtube.com/watch?v=KqszbErJXL0 

 

 

 

 

 

Acredito na formação de uma identidade social a partir do conhecimento, da 

compreensão e da valorização do meio, levando o indivíduo a perceber que é parte 

importante da sociedade.  

 

E, assim, atribuímos aos lugares de onde somos e onde vivemos diferen-tes 

sentimentos, saberes e significados, de acordo com a maneira como os 

vivenciamos com os nossos sentidos, a nossa mente e as nossas sensibi-

lidades. (BRANDÃO, 2005, p.18) 

 

 

Percebe-se que os sujeitos de uma determinada comunidade compartilham 

valores, costumes e uma memória comum, pensando em valorizar a comunidade em 

que os alunos estão inseridos procurou-se resgatar as lendas e histórias da região, já 

que muitas não têm registro escrito, mas fazem parte da memória cultural. 

A escola não pode ficar engessada em velhos métodos de ensino, mas ao 

contrário, deve procurar adaptar-se e acompanhar os avanços tecnológicos. Desta 

forma, a utilização dos recursos tecnológicos veio ao encontro desse pensamento que 

é compartilhado por Moran (2009): 

 

Agora podemos enriquecer extraordinariamente o processo, mas, ao mesmo 

tempo, o complicamos. Ensinar é orientar, estimular, relacionar, mais que  



 
 

 
 

informar. Mas só orienta aquele que conhece, que tem uma boa base teórica 

e que sabe comunicar-se. O professor vai ter que atualizar-se sem parar, vai  

precisar abrir-se para as informações que o aluno vai trazer, aprender com o 

aluno, interagir com ele. (MORAN, 2009, p.15) 

 

 

Também entendo que as aulas de língua portuguesa não devem ficar 

engessadas a uma perspectiva meramente tradicional, como pautou-se durante 

décadas,através do mero estudo metalingüístico, deslocado do contexto do aluno e 

subordinado a uma sintaxe culta,mas devem ser trabalhadas habilidades e 

competências para que esse indivíduo possa desenvolver-se  exercendo a sua 

cidadania de forma plena e consciente, sendo crítico e capaz de argumentar tanto de 

forma oral como escrita, expressando sua criatividade e sua ideias, respeitando as 

pluralidades de pensamentos e múltiplos olhares, visto que é um ser social. 

Isto vem ao encontro da concepção de linguagem expressa pelo PCNs de 

Língua Portuguesa para o Ensino Médio se expressa da seguinte forma: 

 

A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 

pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 

comunicar, a ação e os modos de agir. Ela é a roda inventada, que movimenta 

o homem e é movimentada pelo homem. Produto e produção cultural, nascida 

por força das práticas sociais, a linguagem é humana e, tal como o homem, 

destaca-se pelo seu caráter criativo, contraditório, pluridimensional, múltiplo e 

singular, a um só tempo. Não há linguagem no vazio, seu grande objetivo é a 

interação, a comunicação com um outro, dentro de um espaço social, como, 

por exemplo, a língua, produto humano e social que organiza e ordena de 

forma articulada os dados das experiências comuns aos membros de uma 

determinada comunidade linguística. (BRASIL, 2000, p. 05, grifos nossos 

 

Desta forma e após todas as considerações acredito que o trabalho foi 

significativo, inclusive este foi exposto na Feira de Incentivo à Leitura de Santa Vitória 

do Palmar e as demais escolas ficaram muito interessadas pelo material, pedindo 

exemplares dos livros.  

Sendo assim, gostaria de dar continuidade ao trabalho no próximo ano, 

resgatando outras lendas e após editar um livro com a coletânea completa. 

 

 



 
 

 
 

Também os curtas-metragens foram amplamente elogiados pela sua qualidade 

e estamos elaborando um projeto com o intuito de realizar um “Festival de Curtas das 

escolas do Município”.  

Estamos estudando a viabilidade e as condições, assim como a capacitação 

dos nossos alunos para ensinar a editar os vídeos, visto que foram os mesmo que 

realizaram toda a filmagem e edição de forma independente. 

Assim, o objetivo de resgatar a cultura local através das lendas foi relevante, 

pois foi documentado a partir da memória oral dos moradores da região e os alunos 

aproximaram-se e conheceram um pouco mais do ambiente que estão inseridos, 

também notou-se o aumento da autoestima após a realização dos trabalhos, pois 

demonstram orgulho quando é apresentado ao público. 
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Viver a Experiência na pesquisa de doutorado: algumas 

aprendizagens 

 

Liliane Silva de Antiqueira31 

 

Introdução 

  

 Ter participado do primeiro encontro presencial do Cirandar, logo após a 

conclusão do doutorado, despertou em mim o desejo de contar e melhor 

compreender a Experiência possibilitada pela pesquisa. Diante disso, o texto que 

compõe este relato refere-se ao processo construído por mim na confluência de 

viver a Experiência e a pesquisa de doutorado: produção de Experiência com a 

pesquisa. Assim, narro alguns acontecimentos importantes que possam servir de 

incentivo e inspiração aos professores que pensam não ser possível almejar a tão 

sonhada tese. 

 Acontecimentos esses, presentes no percurso da pesquisa, relacionados ao 

fazer perguntas, construir questionamentos, instigar-se com algumas questões, 

movimentar-se por perspectivas teórico-metodológicas, por estratégias 

investigativas, por leituras, pelas relações com o contexto de investigação e com 

os sujeitos que compõem. Deixar desfazerem-se certezas, saberes, pressupostos, 

construir outros, talvez provisórios. Tudo isso fez parte da etapa formativa que foi o 

doutorado! 

Foi assim que o encontro com Jorge Larrosa fez sentido: transformar a 

construção da tese em uma Experiência. Houve também a transformação da 

pesquisadora, isto é, ir atrás de algo que não está pronto, algo desafiador, cujos 

momentos puderam representar serem árduos, mas mesmo assim, ter sido afetada 

pelo todo realizado. Então, é possível uma pesquisa de doutorado tornar-se uma 

Experiência para o pesquisador? 

A essência da palavra Experiência32, tão mencionada pelo autor, 

acompanhou-me em todo o desenvolvimento da pesquisa. Por isso, ressalto que 

foi ela – a Experiência –, que produziu sentido à realização da pesquisa, que me 

tocou, me desacomodou, me motivou, algo a que devo atribuir um significado em  

                                                           
31lilianeantiqueira@furg.br 
32Assim como Jorge Larrosa, outros autores também elaboraram suas ideias a respeito do termo Experiência, como Hans-
Georg Gadamer, Walter Benjamin e outros. 



 
 

 
 

relação a mim mesma, ao que aprendi, ao que fiz. Para Jorge Larrosa, vive-se em 

um mundo em que acontecem muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, poucas nos 

afetam no fundo de nós mesmos. Vemos o mundo passar diante dos nossos olhos 

e permanecemos exteriores, alheios, impassíveis, nada nos comove no íntimo. 

Isso reflete a ausência da Experiência33. 

Assim, a noção de Experiência perpassou a construção da investigação, 

como sendo fonte de inspiração, como aquilo que tocou, motivou e marcou. 

Portanto, a escrita da tese se produziu na Experiência, enquanto vivenciava o 

espaço da investigação-formação do subprojeto Matemática, enquanto atuava 

como colaboradora do subprojeto e vivenciava, junto aos participantes, suas 

aprendizagens, suas dificuldades e seus anseios. 

 

Entrelaces do percurso acadêmico-profissional e a pesquisa 

  

Iniciar uma pesquisa nem sempre é fácil e iniciar a escritura de uma tese 

também pode não ser. Assim, pensava: escrever para transformar, transformar 

palavras em Experiência, deixar de ser o que sou para me tornar diferente do que 

venho sendo. Assim foi desenvolver a pesquisa, tendo como componente 

fundamental a Experiência e sua capacidade de formação ou de transformação, 

como defende Jorge Larrosa. Eu, professora e pesquisadora, sujeito dessa 

Experiência, pude assim, ser transformada por ela. 

Os movimentos iniciais dessa Experiência estavam diretamente associados 

ao meu percurso acadêmico-profissional. Com o olhar voltado aos caminhos 

trilhados durante a fase escolar, acadêmica e profissional, emergiram muitas 

inquietações e acontecimentos que me marcaram. Todos esses elementos foram 

entendidos como constitutivos da minha formação e, de alguma maneira, 

suscitaram a pesquisa.  

Então, em um processo de perseguir meu pensamento, logo descubro: não 

escrever é impossível! Exclamava-me naquela ocasião, após olhar para trás e 

perceber que a linguagem escrita esteve presente em minha vida. Diante disso, 

muitos questionamentos invadiram meus pensamentos sobre situações com as 

quais me deparei ao longo do processo de formação acadêmico-profissional e que 

foram essenciais para ter clareza do tema a ser pesquisado. Assim sendo, os  
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acontecimentos vivenciados no decorrer das fases escolar, acadêmica e 

profissional – entremeados de estudo, pesquisa e docência – não me deixaram 

dúvidas do interesse pela temática da linguagem escrita na formação de 

professores. 

Assim, entreguei-me à Experiência da tese, ao prazer em realizá-la e, 

consequentemente, aprender com todos os desafios que fizeram parte do 

processo. Desse modo, o pesquisar e o aprender estiveram intrinsecamente 

associados, pois hoje sei que a dúvida, a incerteza, a insegurança, a consciência 

de meu ainda não saber é o que me convida a investigar e, investigando, sei que 

posso aprender algo que antes não sabia34. 

Logo, a investigação foi desenvolvida no âmbito da formação de professores 

e, especificamente, teve seu olhar voltado para um grupo de participantes do 

subprojeto Matemática, do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência 

(PIBID) da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O objetivo foi 

compreender os sentidos construídos pelos professores de Matemática em 

formação acadêmico-profissional, em relação ao aprender com e sobre a 

linguagem escrita praticada no espaço formativo do PIBID/Matemática/FURG. 

 

O coletivo que se fez presente 

 

A pesquisa tornou-se um acontecimento que me exigiu dedicação, paixão e 

muito prazer. Um movimento de ida e volta: ida, porque a experiência supõe um 

movimento de exteriorização, ter ido em busca de interlocutores, ter me 

aventurado em outros saberes, me colocado no lugar do outro; volta, porque a 

experiência supõe que o desenvolvimento da pesquisa me afetasse, produzisse 

efeitos em mim, no que eu era, no que pensava, no que sentia e no que sabia. 

Diria que isso só foi possível, porque fiz da investigação, um gesto de interrupção, 

isto é,  

 

parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 

devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da  
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ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 

sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros,  

cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço35. 

 

Assim, o tempo e espaço foram atribuídos asleituras relacionadasàpesquisa, 

ou seja, foram intensos momentos de conversas com vários autores e em diversos 

lugares. A ideia de conversa abordada por Jorge Larrosa enfatiza o fato de se 

conversar com o outro, não para concluir ou terminar a conversa, mas para pensar 

de maneira mais precisa, sensível e elaborada. Para o autor, em uma conversa, 

não existe a última palavra ou um acordo final, mas, sim, dúvidas, interrogações, 

questionamentos. Portanto, uma conversa é algo no que se entra e, ao entrar nela, 

transitamos entre o sabível e não sabível. Nela, pode-se ir aonde não havia sido 

previsto, pode-se chegar a dizer o que não se sabia dizer36. 

Foi nesse sentido que muitos autores estiveram comigo em muitas 

conversas sobre, por exemplo, a formação acadêmico-profissional de professores 

de Matemática, pensada como um processo inacabado e que se dá em um 

continuum, compartilhada por Maurice Tardif e Júlio Emílio Diniz-Pereira. Tive 

também a orientação teórica e metodológica da perspectiva histórico-cultural de 

Lev Vigotski, a qual me possibilitou pensar a formação docente como um processo 

mediado pelas relações interpessoais, e a linguagem escrita como um instrumento 

para além da comunicação, ou seja, um artefato que possibilita às pessoas 

aprenderem e se desenvolverem. 

Assim a linguagem escrita foi entendida como algo que forma, deforma, 

transforma e constitui o ser humano. Essas são as palavras escolhidas por Jorge 

Larrosa para se referir à leitura e à escrita. Essa também foia ideia de escrita 

compartilhada na minha pesquisa, ao reafirmar que é ela – a escrita – que modifica 

as pessoas que a usam, que lhes permite organizar o pensamento, as ações e o 

comportamento, atuando como artefato que possibilita múltiplas aprendizagens. 

Destaco também os estudos realizados nas disciplinas cursadas, como por 

exemplo, “Currículo, Cultura e Formação Docente”, na qual me foi apresentado o  
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36LARROSA, Jorge. A arte da conversa. In: SKLIAR, Carlos. Pedagogia (improvável) da diferença. E se o outro não 
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texto Sobre a Lição37, que foi para mim, a primeira leitura de Jorge Larrosa. 

Ademais, ressalto a disciplina “Educação Profissional: Desafios Contemporâneos”,  

a qual me possibilitou o prazeroso exercício da escrita em um ambiente de muito 

diálogo, de leitura e de discussões coletivas, e a disciplina “A abordagem histórico-

cultural na constituição dos sujeitos, professor e aluno”, cursada assim que 

ingressei no doutorado e me aproximou das ideias vigotskianas. 

Outro acontecimento importante, logo no início do doutorado, foi a 

participação no Projeto de Cooperação Internacional para Formação de 

Professores de Ciências e Matemática (Brasil/Moçambique). Tal projeto estava 

inserido no Programa Pró-Mobilidade Internacional, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o qual intencionava 

promover o intercâmbio internacional entre docentes e discentes em instituições 

participantes da Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP). A 

cooperação aconteceu entre a FURG e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) 

em Moçambique, em abril de 2015. Nesse sentido, busquei investigar as 

percepções de alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UEM sobre o 

querer ser professor de Matemática. 

O intercâmbio possibilitou-me conhecer a realidade, o mundo e a cultura em 

que os sujeitos estavam inseridos e, consequentemente, perceber o processo 

formativo a partir de outro contexto, outro olhar. Foi uma experiência excepcional 

que me propiciou visitas em escolas, assistir palestras e aulas, conversar com 

professores, pesquisadores e alunos de universidades. 

Assim sendo, destaco que a Experiência da tese foi se constituindo em um 

percurso no qual o sujeito da experiência se prova e se ensaia a si mesmo, como 

menciona Jorge Larrosa. Um percurso que não existiu sozinho, um sujeito da 

experiência que também não existiu sozinho, que coexiste. Isso sugere pensar que 

outras pessoas fizeram parte e compuseram esse percurso comigo. Assim, a 

pesquisa foi se constituindo, em múltiplos caminhos e em diferentes espaços, nos 

quais muito aprendi. Foi um processo coletivo, pois nunca estive sozinha, sempre 

em diálogos estabelecidos com autores, sujeitos, colegas e professores. 

A investigação teve início com minha inserção no espaço formativo do 

PIBID, especificamente, no subprojeto Matemática da FURG, desde o início do 2º 

semestre de 2014 até o final do 2º semestre de 2015.A escolha do  
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PIBID/Matemática/FURG foi pelo fato de me sentir entusiasmada a retornar ao 

subprojeto que fez parte daminha formação acadêmico-profissional, além de me  

identificar com os anseios e as expectativas sentidos pelos participantes desse 

espaço formativo. 

Destaco ainda, que o contato com os sujeitos, por aproximadamente, dois 

anos, me propiciou conhecer suas histórias de vida e criar vínculos afetivos na 

medida em que os encontros foram acontecendo. Desse modo, ia-se ficando mais 

à vontade e as conversas sendo intensificadas, o que possibilitou que se 

observasse efetivamente o que acontecia no espaço de investigação-formação. Os 

sujeitos participantes foram licenciandos em Matemática e professoras 

supervisoras, ambos integrantes do subprojeto Matemática do PIBID/FURG. Eles 

aceitaram compartilhar suas experiências e aprendizagens comigo, durante quase 

dois anos de convivência no subprojeto Matemática.De maneira recorrente, a 

presença do diálogo entre os envolvidos favoreceu o surgimento de um clima de 

confiança e amizade nos encontros realizados. 

Diante à realização de uma pesquisa, a leitura, a escrita e a conversasão 

elementos fundamentais. Entre ler e escrever acontece algo que tem a ver com a 

subjetivação, com o choque da diferença, com escolhas, com o ponto de 

desacordo, quer dizer, entre ler e escrever, talvez se pense, menciona Jorge 

Larrosa. Mas também se conversa, um conversar orientado, talvez, ao 

pensamento. Um ler e escrever, um ensinar e aprender que acontece 

conversando, seja com alguns interlocutores teóricos, seja com os sujeitos 

participantes, seja com todas as pessoas que seguiram esse caminho comigo. O 

conversar, o escrever e o ler, associados aos sentimentos de afeto e de confiança, 

estiveramentrelaçados nas etapas do percurso metodológico da minha pesquisa. É 

o coletivo que se fez presente! 

 É assim, que a Experiência, nesse caso, tanto a minha, quanto a dos 

sujeitos participantes, contém um aprender próprio de quem a viveu. É assim que, 

ao falar e/ou escrever uma Experiência, quem a viveu constrói uma série de 

sentidos e saberes sobre o que aconteceu, tocou, moveu. A partir desse 

entendimento, o meu olhar manteve-se voltado àquilo que os sujeitos, inseridos no 

espaço de formação acadêmico-profissional do subprojeto Matemática, 

expressaram, contaram, escreveram e aprenderam na experiência da linguagem 

escrita. 



 
 

 
 

Posto que não se pode antecipar o resultado,Jorge Larrosa destaca que a 

Experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se 

conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se 

pode antecipar nem “pré-ver” nem “pré-dizer”. Assim, ao ter tornadoa investigação 

uma Experiência, estive aberta ao desconhecido, cujos resultados não foram 

previsíveis e nem poderiam ser, na medida em que se buscava o conhecimento 

emergente e novas aprendizagens.  

 

Mas o que acontece, o que acontece? 

 

Viver a Experiência na pesquisa. Para cada um que pesquisa há uma 

Experiência que se constitui, se modifica, se transforma no processo de pesquisar 

e que também constitui, modifica e transforma os sujeitos na pesquisa. Experiência 

que antecede a pesquisa e que também conduz a ela, de modo que, 

frequentemente, é complexo separar um antese um depois – talvez seja melhor 

pensar em um durante, ressalta Jorge Larrosa. 

 É esse durante que quero captar, porque ainda há muito que pensar, muito 

que aprender e Experiências a viver. Um durante que poderia ter sido trilhado de 

outros modos, mediante tantos outros aspectos que não puderam ser 

contemplados na pesquisa. Fica o sentimento de que poderia ter lido mais, 

estudado mais, ido além do que fiz, mas também a certeza de que uma pesquisa 

não pode dar conta de tudo. Mas o que acontece, o que acontece? Questiona 

Jorge Larrosa. Mas, o que efetivamente me passou, me aconteceu, me tocou 

nesse durante dedicado a pesquisa de doutorado? Me questiono.  

Para cada um que pesquisa, há uma Experiência que se constitui e, 

tratando-se da minha pesquisa, a Experiência me aconteceu e, junto com ela, a 

paixão. Como diz Jorge Larrosa, mesmo que a Experiência tenha a ver com a 

ação, mesmo que as vezes aconteça na ação, não se faz Experiência, mas sim se 

sofre, não é intencional, não está do lado da ação e sim do lado da paixão. A 

paixão pelas disciplinas, pela escrita, pelo espaço da investigação-formação 

PIBID/Matemática/FURG.  

Paixão pelas leituras, pelas conversas e relações estabelecidas nos 

espaços do ambiente universitário, além da oportunidade de ter cursado doutorado 

sanduíche na Universidade Eduardo MondLane, em Moçambique. Assim fui me  



 
 

 
 

constituindo pesquisadora, em múltiplos e diferentes espaços, nos quais em um 

processo de idas, vindas e descobertas, aprendi muito. Experiências essas que 

foram sendo tecidas ao longo dos quatro anos em que a tese foi construída. 

Para finalizar, há muito que aprender e muitas Experiências a viver! 

Portanto, a pesquisa deixou em aberto algumas possibilidades de se vivenciar 

outras Experiências, outras aprendizagens, outras pesquisas. Assim, posso dizer 

que entendo a realização da minha pesquisa de doutorado como uma Experiência 

- sinônimo de um Acontecimento. Um tempo de doutorado que produziu em mim 

muitas marcas, muitas aprendizagens - efeitos dos acontecimentos que vivi. Posso 

dizer: trata-se de múltiplas e intensas Experiências de aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Santa Vitória do Palmar, 23 de setembro de 2018. 

 

Carta de Maristel 

 

Cara/o Companheira/o Cirandeira/o, 

 

              Dando inicio a esta CARTA quero me apresentar e apresentar também os 

meus estudos e o que me leva neste movimento solicitar um pouco da sua escuta. 

             Meu nome é Maristel Pozzada sou formada em Licenciatura Plena em 

Geografia pela UFPel no ano de 1999, Pós Graduada em História, Sociedade e 

Cultura do RS pela FURG, ano passado conclui o curso de Turismo também pela 

Furg no município de Santa Vitória do Palmar-RS. 

             Ingressei na escola através de concurso Público no ano de 2000. Desde lá 

venho enfrentando a árdua tarefa de transmitir conhecimentos, classes 

extremamente cheias, alunos indisciplinados, sem contar  a mal remuneração. Mas 

nem tudo são agruras.  O alento vem quando encontramos alunos dedicados, 

disciplinados que nos questionam, isto é o combustível que nos impulsiona para 

mais uma aula, mais um dia, mais um ano. 

Eu já tive uma experiência no Cirandar a mais ou menos três anos atrás. 

Este ano minha colega Isabel Bacelo me incentivou a participar novamente já que 

eu tinha concluído a Universidade de Turismo, já estava com a cabeça mais fresca 

pós TCC. E aqui estou escrevendo minha apresentação no último dia de prazo. 

Este ano meu tema para discussão é sobre as dificuldades de 

interpretação de mapas. Além daqueles citados anteriormente, este assunto vem 

me preocupando cada dia mais. A 18 anos fazendo com que meus alunos saibam 

interpretar mapas através de atividades com mapas xerocados, além disso mapas 

são trazidos até a sala de aula enquanto explico o conteúdo, há mapas nos livros 

didáticos e mesmo assim percebo que muitos alunos não conseguem diferenciar 

uma cidade de um país ou continente. 

E seguindo a professora Maria, quero ficar em apenas uma página. 

Agradeço a possibilidade de poder participar desta roda de Cirandas. 

Saudações fraternas desde a terra dos palmares e da maior praia do 

mundo. 

Maristel Pozzada 



 
 

 
 

 

 

São Gabriel, 14 de fevereiro de 2019. 

 

O desgosto pedagógico: atos de uma heterogestão 

 

Mayra da Silva Cutruneo Ceschini 

 

 

Cirandeir@s, 

O que mais move o professor, no meu entendimento, é sua inquietação, a 

inquietação indagadora38 de que nos fala Freire. Este ano foi um ano de grandes 

inquietações para mim, mas grande parte delas girou em torno da gestão escolar, 

pois esta interferiu muito e de forma negativa em meu fazer pedagógico. 

Trabalho pedagógico é conceituado por Ferreira (2017) como trabalho dos 

professores, que envolve nossas escolhas, conscientes ou não, e que acontece no 

cotidiano da escola sendo elaborado partindo do nosso entendimento sobre 

educação. Sua produção transita entre o individual e o coletivo, pois nossas 

orientações teóricas e ações pedagógicas individuais tem que ser articuladas com 

o projeto pedagógico coletivo da escola39. Dessa forma, tudo que fazemos na 

escola é trabalho pedagógico e está intimamente relacionado com a gestão, pois é 

competência do gestor garantir que a comunidade escolar elabore, execute e 

avalie a proposta pedagógica da instituição de ensino40. 

Nesse sentido, as relações pedagógicas deveriam privilegiar o diálogo, o 

coletivo, o compartilhamento de ideias e ideaise a gestão não deveria comportar 

individualismos, dominações, imposições e toda sorte de posturas 

antidemocráticas41. Não deveria, em tese, mas não é o que vivemos no chão da 

escola, não é o que eu vivi durante esse ano e que muito atrapalhou minhas 

práticas, mas me levou a profunda reflexão sobre o que fazemos, como fazemos e 

porquê fazemos. 

 

                                                           
38FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
39FERREIRA, L. S. Trabalho Pedagógico na Escola: sujeitos, tempo e conhecimentos. Curitiba: Editora CRV, 2017. 
40BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial a União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 
Disponível em: <https://goo.gl/MsdzgQ>. Acesso em: 14 dez. 2018. 
41WITTMANN; L. C.; KLIPPEL, S. R. A prática da gestão democrática no ambiente escolar. Curitiba: Ibpex, 2010. 



 
 

 
 

Minha sala de aula é meu laboratório, sou professora-pesquisadora, minha 

prática parte da reflexão e retorna a ela, nesse sentido meu fazer pedagógico é 

fundamentado na teoria, planejado, experimentado. Procuro agregar práticas 

inovadoras ao expediente pedagógico, assim juntei-me ao Grupo de Pesquisa em 

Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais da 

Educação – GRUPI42, no qual entendemos a inovação pedagógica como 

intervenções coletivas com a intenção de produzir mudanças nas estratégias de 

construção ou na organização dos conhecimentos atendendo as transformações 

sociais e históricas43. 

No período de abril a agosto de dois mil e dezoito desenvolvi em uma escola 

da rede estadual do município de São Gabriel minha pesquisa de mestrado, uma 

intervenção pedagógica44, que trazia elementos de inovação na dimensão 

educacional “Metodologia”, na perspectiva do Grupo de Trabalho nacional, 

instituído em 2015 pelo Ministério da Educação, responsável pela Iniciativa para 

Inovação e Criatividade na Educação Básica45. Para tanto, necessitava apoio da 

equipe gestora da escola que aceitou participar como instituição co-partícipe da 

minha pesquisa, mas no decorrer do projeto colocou empecilhos para realização 

de algumas ações, ficando evidente a importância da construção coletiva para que 

ocorra a inovação pedagógica, ideia que defendemos no GRUPI, pois apenas a 

anuência não garante a efetiva participação na criação e efetivação da proposta 

dentro da escola. 

Durante a realização da intervenção pedagógica a gestora da escola não 

me deu suporte e desencorajou a busca de recursos externos para a realização de 

uma expedição de estudos com os estudantes, vetou e/ou desestimulou a 

realização da ação de empoderamento46 dos educandos, última atividade da  

                                                           
42O GRUPI está registrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq/MCTI) <<dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5930141100172062> Acesso em: 14 dez. 2 
43MELLO, E. M. B.; SALOMÃO DE FREITAS, D. P. A Formação Docente no Viés da Inovação Pedagógica: Processo em 
Construção. P. 1794 – 1802. In: OLIVEIRA, João Ferreira de (Org.). Anais... XXVIII Simpósio Brasileiro de Política e 
Administração da Educação: Estado, Políticas e gestão da educação: Tensões e agendas em (des)construção. João 
Pessoa: 26 a 28 de abril de 2017. 
44DAMIANI, M. F.; ROCHEFOR, R. S.; FONSECA, R.; DARIZ, M. R; PINHEIRO, S. S. Discutindo pesquisas do tipo 
intervenção pedagógica. Cadernos de Educação FaE/PPGE/UFPel, Pelotas 57 – 67, julho/agosto 2013. Disponível em: 
<https://goo.gl/1PVisK> Acesso em: 14 dez. 2018. 
45BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Nº751, de 21 de julho de 2015. Institui Grupo de Trabalho responsável pela 
orientação e acompanhamento da Iniciativa para Inovação e Criatividade na Educação Básica do Ministério da 
Educação. Disponível em: <https://goo.gl/Gguq5v> Acesso em: 05 out. 2018. 
46O termo Empoderamento é um neologismo na língua portuguesa originado do termo “Empowerment”, que é utilizado em 

diferentes áreas do conhecimento. Segundo Baquero (2012), numa perspectiva freireana, empoderamento, enquanto 

processo e resultado, emerge de um processo de ação social, no qual os indivíduos interagem, tomam posse de suas vidas 

e gerando pensamento crítico em relação a realidade, possibilitando a transformação social. BAQUERO, Rute Vivian 

Angelo.Empoderamento: Instrumento de Emancipação Social? – Uma Discussão Conceitual. Revista Debates. v. 6, n. 1, 



 
 

 
 

intervenção, na qual os alunos propuseram um mutirão para melhoria do ambiente 

escolar, justificando esta ação, entre outras coisas, dizendo que a ideia era boa, 

mas que os pais poderiam reclamar e poderia atrapalhar o andamento das aulas. 

Todavia, após o enceramento da minha pesquisa a gestora apresentou e realizou 

o projeto de um mutirão de limpeza na escola, como se a ideia fosse sua.  

Não bastasse o ocorrido, a gestora tentou colocar empecilhos à participação 

em formações continuadas, não aceitando os comprovantes fornecidos pelas 

instituições de ensino superior promotoras dos eventos, precisando buscar a 

mediação da coordenadoria regional de educação para garantir este direito. 

Durante este ano também assumi a responsabilidade de atuar como 

professora preceptora do Programa Residência Pedagógica pela Unipampa, sendo 

que a escola foi contemplada em edital para receber os residentes e eu aprovada 

no processo seletivo. Os residentes foram recebidos pela gestora, assistiram a 

uma reunião, atuaram na Feira do Livro da escola, entrevistaram a coordenadora 

pedagógica e estavam analisando os documentos legais da escola. Contudo, a 

gestora voltou atrás e disse desconhecer o Programa e não o querer na escola. 

Diante de todo o exposto chamei a gestora para o diálogo, mas a mesma, 

mais uma vez, assumiu a postura antidemocrática e deixou claro não quer que eu 

permanecesse no quadro da escola. Como estatutária, teria o direito de 

permanecer lá, mas não o fiz. Procurei a Coordenadoria Regional da Educação fiz 

o registro do ocorrido e solicitei outra escola para trabalhar e levar o Residência 

Pedagógica. 

Foi difícil abrir mão desta escola, a escola onde estudei e para a qual fui 

designada na ocasião de minha nomeação, a escola com a qual tenho relações 

afetivas e profissionais profundas. Me entristece vê-la sob uma heterogestão47, na 

qual não há democracia, nem liberdade de pensamento, nem respeito. Na 

verdade, tudo o que experienciei no último ano letivo e que aqui relatei de forma 

branda e aveludada me causou um imenso desgosto pedagógico, pois não 

acredito em uma educação que cerce os direitos, que cale as vozes, que seja  

 

                                                                                                                                                                                  
173 -187, Porto Alegre, jan/abr. 2012. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/debates/article/view/26722/17099> 

Acesso em: 14dez. 2018. 

47Heterogestão se caracteriza por um sistema imposto e sem qualquer forma de consulta aos envolvidos no processo 
educacional, onde o gestor não compartilha as decisões com o grupo, impondo-as. WITTMANN; L. C.; KLIPPEL, S. R. A 
prática da gestão democrática no ambiente escolar. Curitiba: Ibpex, 2010. 
 



 
 

 
 

guiada pela mão de quem oprime, manipula, troca favores e que, ainda assim, 

consiga manter-se no poder, pois não encontra resistência, a não ser a minha. Eu  

fui somente uma pedra e era preciso um muro, para resistir. Não pude permanecer 

e compactuar com a mentira de uma falsa democracia, acredito e vivo sob as 

ideias de Freire, com as quais encharco meu fazer pedagógico e como ele já dizia 

em Educação como Prática da Liberdade (1999, p.104)48, “a educação é um ato de 

amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. A análise da 

realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa”. 

Me parece que compartilhar a responsabilidade e as decisões durante o 

processo de gestão escolar deve ser uma tarefa mais prazerosa que a gestão 

individual, todavia a gestão democrática é de difícil aceitação e implantação, isso 

porque a autogestão demanda desapego ao poder. Contudo, muitos educadores, 

apesar de terem discursos democráticos agem de forma diferente e preferem 

realizar gestões antidemocráticas. A escola é espaço de construção de 

conhecimentos e para garantir sua função deve ser administrada de forma 

compartilhada e democrática agindo de forma positiva sobre a sociedade, 

respeitando os valores primordiais à cidadania, como respeito a individualidade e a 

coletividade, liberdade de pensamento e expressão e diálogo permanente.  

Espero que, como nessa ciranda, a roda gire e eu possa encontrar melhores 

gestores, ou colegas que compartilhem das mesmas ideias e que resistam ao meu 

lado e que eu nunca deixe de resistir, mesmo que tenha que me reinventar milhões 

de vezes para não me adaptar e me acomodar a esse sistema. Que eu seja 

sempre Resistência!                                            Mayra da Silva Cutruneo Ceschini 

 

 

                                                           
48Freire, P. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 



 
 

 
 

 

 

TRABALHANDO A DIVERSIDADE NA SALA DE AULA: UMA 

EXPÊRIENCIA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

Nathalia Barcelos Porto Ferreira 

nathaliaportoferreira@hotmail.com 

 

“Temos o direito de ser iguais sempre que 

as diferenças nos inferiorizem, temos o 

direito de ser diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracterize”. 

Boaventura Santos 

APRESENTAÇÃO 

 

Começo a estruturação deste relato de experiência um tanto ansiosa, com 

algumas incertezas na bagagem, mas sobretudo, com a determinação de 

cumprir este desafio, sendo que é a primeira vez que participo como autora de 

uma escrita um pouco mais científica. Tive contato com o Cirandar através da 

minha mãe, onde no ano de 2017, foi oportunizada a minha participação neste 

evento, como ouvinte. Meu nome é Nathalia Barcelos Porto Ferreira tenho 17 

anos, resido na cidade de Canguçu e estudo no Colégio Franciscano Nossa 

Senhora Aparecida, no qual estou cursando o Curso Normal. Durante o ano 

letivo, tive inúmeras experiências como docente ao realizar as monitorias nas 

escolas municipais, na qual uma vez por semana fiquei na regência de uma 

turma, sendo a de minha escolha, o 1° ano do Ensino Fundamental. A partir 

das vivências neste processo, surgiu-me o interesse de trocar ideias e 

experiências com outros educadores, me chamando a atenção a proposta de  

 



 
 

 
 

roda de conversa, onde apesar de estar em processo de formação, me sinto 

acolhida e capaz de contribuir para construção desta jornada. 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 

As experiências que pretendo narrar, aconteceram durante o ano letivo 

de 2018, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Marques Porto, 

localizada na cidade de Canguçu. A estrutura física da escola é distribuída em 

dois pisos, porém, estes não são amplos, mas comportam nove salas de aula, 

sala dos professores, biblioteca, secretaria, administração escolar, cozinha e 

refeitório. Conta com um grande número de alunos, a maioria deles, de classe 

média e moradores das proximidades da instituição. 

Como relatado anteriormente, minha atuação docente realizou-se a partir 

da monitoria, que é uma parceria entre o Colégio Franciscano Nossa Senhora 

Aparecida, onde estudo, e a Secretaria Municipal de Educação, para que os 

alunos da segunda série do Curso Normal, substituam os professores titulares 

no momento de sua hora-atividade, executando o planejamento elaborado por 

eles. Assim, a turma com que fiquei responsável foi o primeiro ano do Ensino 

Fundamental, contando com dezessete alunos, sendo estes, nove meninas e 

oito meninos, que são bastante comunicativos, participativos, receptivos às 

atividades propostas e demonstram afetividade entre si e com a professora, no 

entanto, notei que alguns deles têm dificuldade para compreender as 

diferenças – de raça, gênero, religião e estética - do outro. Estas informações 

foram percebidas durante a operacionalização do planejamento deixado pela 

docente titular da turma, onde sempre era oportunizado um período de 

aproximadamente trinta minutos, para que fossem realizadas atividades, por 

mim escolhidas. Segundo Heerdt (2003, p. 70): 

 

“Evidenciam-se, uma série de desafios, alguns inéditos, que precisam 

ser assumidos e incorporados na prática docente. A mudança, o novo, 

o questionamento, o diferente, quase sempre são causa de 

insegurança e medo. Mas é necessário ousar e enfrentar”. 

 

Conforme o autor, encarei o desafio de propor atividades diferenciadas, 

que possibilitassem ao aluno sair de sua zona de conforto, e assim, se tornar  



 
 

 
 

um indivíduo mais justo e comprometido com seu papel social diante da 

pluralidade da sociedade em que está inserido. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 

Pensando nas problemáticas apresentadas pela turma – dificuldade para 

compreender as diferenças de raça, gênero, religião e estética – decidi 

trabalhar nos espaços cedidos para o meu planejamento, o tema diversidade, 

esta palavra segundo o dicionário Aurélio (2018), significa variedade; 

multiplicidade. As atividades desenvolvidas foram aplicadas levando em conta 

à faixa etária dos alunos e de forma lúdica, para chamar sua atenção e assim, 

salientar a importância do trabalho com as variadas formas de expressão das 

diferenças. Algumas das principais atividades desenvolvidas foram a contação 

de histórias: 

 Chapeuzinho Amarelo; 

 Menina Bonita do Laço De Fita; 

 O Fado Padrinho, o Bruxo Afilhado e Outras Coisinhas Mais; 

 Flicts; 

A partir dessas e outras histórias, foram realizados questionamentos de 

forma lúdica (caixa mágica, bingo das perguntas), cartazes, desenhos, frases e 

jogos. Essas atividades, segundo a autora Barata (1995, p.9): 

 

“ – é pela brincadeira que a criança passa a conhecer a si mesma, as 

pessoas que a cercam, as relações entre as pessoas e os papéis que 

as elas assumem; - é através dos jogos que ela aprende sobre a 

natureza e os eventos sociais, a dinâmica interna e a estrutura do seu 

grupo; - as brincadeiras e os grupos tornam-se recursos didáticos de 

grande aplicação e valor no processo de ensino aprendizagem.” 

 

Corroborando com o que diz a autora as brincadeiras e jogos didáticos 

além de recursos pedagógicos diversificados, se constituem em elementos 

fundamentais para que a criança vivencie situações que oportunizem o auto 

conhecimento, bem como, do contexto em que está inserida. Mas, é importante 

grifar a necessidade da mediação docente, problematizando questões, 

viabilizando a conscientização, trabalhando temas de relevância social e assim  



 
 

 
 

promovendo uma prática docente emancipatória. Concordando com o que diz 

Freire (1980, p. 39): 

 

é preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, em seus 

programas e em seus métodos – adaptada ao fim que se persegue: 

permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, 

transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de 

reciprocidade, fazer a cultura e a história. 

 

Nessa perspectiva, os docentes e discentes tem a possibilidade de 

compreender e repensar suas relações com o mundo, não mais como  

realidade estática, pronta, mas como realidade em transformação, em 

processo; dessa forma, são estimulados a enfrentar a realidade como sujeitos 

ativos, livres, questionadores e problematizadores, lutando para transformar a 

realidade, buscando um mundo melhor e mais justo e sempre conhecendo e 

respeitando as diferenças dos pares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esta experiência docente, observei a importância de se 

trabalhar as questões de diversidade desde os anos iniciais, pois neste período 

a criança formará sua personalidade e assim, sua consciência, onde baseado 

nos ideais aprendidos, não desenvolverá atitudes preconceituosas. A atuação 

do professor neste trabalho é de extrema importância, já que ele será o 

mediador do conhecimento, a base para o aluno desenvolver o assunto em 

pauta, portanto, é essencial que tenha uma visão ampla de sua sala de aula, 

para a partir de sua realidade, trabalhar essas questões. Quanto à escola, é 

necessário que esta abandone o modelo no qual se esperam alunos 

homogêneos e incorpore uma visão que considere a diversidade, tanto no 

âmbito dos conteúdos escolares, quanto nas relações interpessoais. 
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Aspectos emergentes sobre o “Projeto Experimental 

Investigativo” a partir das escritas de estudantes universitários 

 

Willian Rubira da Silva 

 

Introdução 

 

Apresento nesta escrita o relato de experiência de um professor – eu 

mesmo - que busca constituir a pesquisa-ação com seus estudantes dentro da 

prática de projetos investigativosna sala de aula. A escrita, em evolução, constitui 

movimento inicial de pesquisa pois, no primeiro momento, me concentro em expor 

referenciais epistemológicos que embasam a minha caminhada e, em um segundo 

momento, contextualizo o campo em que as informações foram constituídas.  

Registro em uma terceira parte da escrita o retrato atual da análise que vem sendo 

conduzida, ainda incompleta, mas em um estágio que torna possível indicar 

algumas considerações.   

 

O campo empírico 

 

Ao optar pelo caminho epistemológico de estudar minha própria prática, 

escolho minha experiência como professor voluntário e substituto no ensino 

superior. Pude assumir um total de 7 turmas de graduação e, em 5 delas, apostei 

fortemente na proposta de “projetos experimentais investigativos” que aprendi com 

meu grande mestre, o professor Valmir.  

Há anos digo que preciso transformar em pesquisa essa ação indispensável 

na minha sala de aula. O dia finalmente chegou, onde as estrelas se alinharam 

para me dar esse impulso necessário. Em um primeiro momento, o Cirandar surge 

na minha vida como uma possibilidade genuína de teorizar a minha própria sala de 

aula. Junto a isso, me torno professor substituto por um semestre na Furg, o que 

significa que pude gerenciar 3 projetos investigativos (em 3 turmas diferentes) em 

um único ano. Por último, essa foi a primeira vez que eu peço para os estudantes 

apresentarem seus trabalhos em aula, algo como uma etapa 2,5 que possibilitou  

 



 
 

 
 

novas interações. O AVA Moodle facilitou bastante a organização de todas essas 

informações que foram avaliadas por mim ao longo do primeiro semestre de 2018.  

Sem levar em consideração as pequenas modificações que realizo no intuito 

de melhorar a proposta ou adaptar para uma turma em especial, o projeto é 

composto por 4 grandes etapas e alguns preceitos básicos. As etapas são: 

1. Os estudantes formam duplas ou trios e selecionam um 

experimento ou tema para investigação que tenham aproximação com os 

conteúdos presentes na ementa da disciplina. 

2. Os estudantes montam esse experimento, ou um ensaio sobre 

o tema, e constituem um relatório em que apresentam registros e 

compreensões do mesmo. 

3. Os estudantes fazem perguntas para os trabalhos de ao 

menos 3 colegas, também recebendo 3 questionamentos em troca, com 

o intuito de ajudar no aperfeiçoamento deste experimento. A escrita é 

ampliada para responder as perguntas. 

4. O estudante faz um relato de como foi fazer o projeto 

investigativo ao final, podendo ser um vídeo, apresentação ou texto, 

contando as dificuldades, pensamentos, sentimentos e ações 

relacionadas. 

Como princípio, é importante destacar inicialmente que cada etapa deste 

projeto tem o mesmo valor que outras provas e avaliações, o que coloca um peso 

maior para aprovação do estudante. Um segundo aspecto relevante é que as 4 

etapas são paralelas às atividades em aula, ou seja, elas são estruturadas no AVA 

Moodle da disciplina, onde os estudantes postam suas investigações, fazem as 

perguntas no fórum e entregam as atividades finais sem a necessidade de interferir 

no planejamento das aulas presenciais. 

Ao ler a quarta etapa da maior e mais assustadora turma que já tive, se 

estava com alguma dúvida se deveria investigar esse processo nesse ano está se 

dissipou. Os relatos desta etapa se mostraram riquíssimos. Não só porque a 

maioria foram elogios quando ao processo, mas porque destacaram pontos que 

não foram propositais e que eu nem havia pensado! Aprendi muito sobre a 

docência ao ver os estudantes falando de nossa prática. É preciso agora organizar 

e teorizar toda essa informação bruta, na esperança de aperfeiçoar essa ideia de  

 



 
 

 
 

projetos investigativo apoiados na perspectiva online tanto para me tornar um 

melhor professor quanto para ajudar outros nesta confusa caminhada docente.  

Opto aqui, contudo, a iniciar este movimento com uma turma menor, de 

Engenharia Química, em que 27 estudantes, incluindo 5 que já compartilharam 

essa experiência comigo em outra disciplina, chegaram ao final do processo 

realizando todas as atividades. A turma em questão é composta por estudantes de 

três cursos diferentes e, devido ao seu tamanho, pude participar de problemas e 

discussões internas aos grupos, ampliando assim minha relevância na constituição 

das informações do campo empírico. Registro que o campo empírico se encontra 

constituído dentro do AVA Moodle na forma de documentos diversos e baseio 

minha investigação na seguinte pergunta: O que se mostra nos registros desses 

estudantes com relação ao projeto experimental investigativo? 

Assumo para esta pesquisa o viés histórico-cultural, que compreende a 

produção de conhecimento como uma interação entre os sujeitos e um objeto 

aperfeiçoável, mediado por ferramentas culturais. Do mesmo jeito, a pergunta “o 

que se mostra” tem raiz na fenomenologia, que estou aproximando da pesquisa-

ação. Ao olhar para minha prática, complexa e extensa, preciso buscar aperfeiçoá-

la por meio da teorização. Entretanto, um olhar superficial pode me conduzir a 

centralizar energia em questões superficiais. Com isso, utilizo pressupostos da 

Análise Textual Discursiva para possibilitarque um fenômeno emerja, algo que não 

estava esperando e que acabe se mostrando genuinamente produtivo. Este 

fenômeno que emergirá do movimento inicial da investigação será o centro de 

minha teorização que, espero, me conduzirá para o aperfeiçoamento da ação, 

refletindo na minha formação docente. 

O que foi significativo da interação dos estudantes com seus objetos? Será 

que as ferramentas foram importantes? As normas e regras para a atividade 

tiveram peso nas ações? A comunidade se mostra ativa neste processo? O motivo 

da atividade estava claro desde o início da atividade? Será que nenhuma dessas 

perguntas atende algo realmente inesperado que se mostrará a medida que eu me 

envolver com os registros? Todas essas são inquietações são relevantes, mas 

apenas a partir da análise vou ter mais clareza se qual delas é mais produtiva para 

essa prática em especial com essa turma de Engenharia Química no primeiro 

semestre de 2018.  

 



 
 

 
 

Pressupostos epistemológicos 

 

Essa escrita é inspirada pelos princípios da pesquisa-ação. A pesquisa-ação 

é reconhecida no ramo das pesquisas qualitativas por Pimenta (2005) junto com a 

etnografia, a interventiva e o estudo de caso. Nessa perspectiva, a autora propõe a 

pesquisa-ação quando o intuito é pesquisar com os profissionais nos contextos 

escolares e não sobre eles. Santos (2005) expressa,nesse viés, que a pesquisa 

não é um espaço para se olhar o fenômeno do lado de fora, mas sim um espaço 

de formação e auto formação onde riscos e incertezas estão presentes ao 

pesquisador-pesquisado sem invalidá-la. 

Aqui assumo esse papel de “pesquisador-pesquisado” pois olho para um 

conjunto de ações realizadas por este grupo na qual fui organizador-participante: a 

disciplina. É importante grifar que o campo de estudo não é constituído para a 

pesquisa, mas é fruto da minha prática em parceria com os estudantes. Muitas 

decisões foram tomadas, algumas bem planejadas e outras nem tanto, com tendo 

como objetivo a aprendizagem dos estudantes. Algumas decisões foram tomadas 

no coletivo, enquanto outras foram modificadas por fatores externos. Ser 

“pesquisador-pesquisado” é descrito por Perrelli et al. (2013) como uma prática 

cheia de percalços. Não caberá aqui julgar ou avaliar as ações tomadas, mas 

compreender o curso das ações e constituir novos conhecimentos e práticas a 

partir desta experiência. 

Aproximo aqui a compreensão da pesquisa-formação para este contexto. 

Enquanto professor-pesquisador, a pesquisa-formação, ao compreender que o 

professor se forma também na sua prática, nos desafia a desconstruir, rever e 

construir novos saberes tanto sobre nossas respectivas formações quanto das 

pesquisas que realizamos “[...] enfim, da ciência que praticamos na academia” 

(PERRELLI et al., 2013, p.278). Outro ponto a ser comentado, em nenhum 

momento de minha formação fui estudante que participou de um projeto tal como 

proponho, bem como nunca realizei uma análise qualitativa com tantos 

interlocutores diferentes. Neste sentido, considero esse movimento como um 

processo de formação permanente, que me permite refletir, problematizar e 

transformar a mim e minha prática. A pesquisa-formação engloba um compromisso 

ético de se posicionar sobre os (des)caminhos da pesquisa e as aprendizagens 

que esta nos proporcionou (IBDEM). 



 
 

 
 

É refletindo sobre o viés de uma formação contínua do professor que não o 

desvincula de sua realidade da sala de aula que emerge a noção de pesquisa-

formação. Segundo Prada e Longarezi (2012) a ideia do professor como 

pesquisador tem décadas de história e “[...] vem sendo alvo de estudos e 

reformulações, principalmente, pelas universidades que desenvolvem ou 

pretendemrealizar um trabalho conjunto com os professores das redes deensino 

fundamental e médio” (p.256).Longarezi e Silva (2013) ainda ressaltam que a 

pesquisa-formação deve ser conduzida em situações e espaços que “[...] os 

próprios educadores possam desenvolver eproduzir saberes sobre suas práticas, 

articulando-os com as teorias educacionais mediante processosde investigação e 

colaboração em seus espaços de trabalho” (p.216). Neste sentido, a pesquisa-

formação é definida como sendo uma metodologia quecontempla a possibilidade 

de mudança das práticas, bem como dos sujeitos em formação. Compreendemos 

que Silva (2010) acredita na pesquisa-formação como uma epistemologia de 

pesquisa e prática bastante apropriada para o contexto da educação online, o que 

nos conduz ao terceiro referencial teórico. 

Amplio esta explanação sobre pesquisa-açãoa partir dos estudos de Wells 

(WELLS, 2001; GALIAZZI et al, 2016), onde este narra sua prática no campo da 

formação de professores. A partir desses estudos, Wells descreve que se 

quisermos ampliar as oportunidades de aprendizagem dos sujeitos, não é 

suficiente, nem mesmo muito produtivo, dizer-lhes como agir, fora dos contextos 

específicos em que se encontram. Neste viés registro, a partir do autor (2001), dois 

motivos para o professor ser pesquisador de sua própria prática. O primeiro é 

servir de modelo para seus estudantes, apresentando uma postura de indagação e 

pesquisa perante as situações de aula no qual ele espera que seus os mesmos 

tenham com relação aos temas da disciplina. O segundo remete a singularidade de 

cada sala de aula e cada processo de aprendizagem.  

Nesse sentido, o estudo sistemático da própria prática, conduzida de 

maneira reflexiva, constitui um aprendizado sobre aquela situação específica, o 

que pode aperfeiçoar tanto o conhecimento pedagógico do professor quanto a sua 

prática. Assim, no esforço de compreender e melhorar a prática, a teoria tanto 

surge a partir dela quanto a ajuda a dar sentido. A partir da teoria podemos 

visualizar possíveis melhorias para a prática assim como construir uma base 

racional para explicar as razões dessas alterações aos outros. 



 
 

 
 

Caminhos metodológicos 

 

O campo empírico foi constituído em uma disciplina de Física III, no primeiro 

semestre de 2018, na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Sendo o foco 

de minha atenção nesta análise o que os estudantes registram sobre o projeto 

experimental investigativo, centralizo a coleta das informações nas escritas 

referentes a quarta etapa da avaliação. Esta atividade é apresentada aos 

estudantes da seguinte forma:  

 

“[...] cada estudante desenvolve e entrega, na forma de 

tarefa, um breve relato do que lhe aconteceu ao se 

envolver no desenvolver do experimento ao longo do 

semestre. OBS. Essa etapa é subjetiva, os sujeitos devem 

falar não sobre o tema de sua investigação, mas sobre o 

sentimentos e pensamentos com relação ao processo, 

como um todo”.  

 

Com muita conversa, busquei deixar bem claro aos estudantes que a 

avaliação não se tratava apenas de elogiar o projeto, o professor ou a disciplina, 

mas também como um espaço de compartilhar apenas com o professor as 

angustias e descaminhos dos processos, apontado aquilo que não agradou e 

aquilo que pode ser aperfeiçoado.  

No total, 27 estudantes completaram essa etapa, apresentando todos 

relatos distintos que iam de apenas um parágrafo até três páginas de escrita. A 

partir da releitura destes relatos, recortei 147 fragmentos que foram codificados e 

receberam um título, isto é, uma frase constituída a partir da minha 

compreensão/interpretação sobre este fragmento. A seguir apresento, no quadro 1, 

um pequeno recorte do processo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro 1 – Recorte da organização das informações coletadas 

Código Unidade Título 

r1-1 Então, no começo foi um pouco confuso pra começarmos a 

fazer pois cada um tinha um entendimento sobre como seria o 

trabalho, e confesso que achei que não conseguiria 

desenvolver ele porque todas informações eram superficiais, 

ou pelo menos eram sempre iguais a todos sites que encontrei 

Inexperiência em 

procurar por fontes 

externas  

r1-2 então comecei a procurar em artigos pelo ScienceDirect que 

salvou nossa vida, não só nesse projeto mas também pelo 

resto da vida acadêmica e no inglês hahaha 

Aprendeu a usar 

uma nova 

ferramenta 

r1-3 tentar entender os artigos sobre as micro-ondas começou a 

ficar divertido porquê de certa forma foi um desafio pra 

entender o assunto e agregou sim no meu aprendizado. 

Gosto pela 

pesquisa 

 

Após a etapa inicial de colocar títulos, aponto como (des)caminho, no 

sentido anteriormente apontado por Perrelli et al. (2013), uma série de viagens e 

atividades no período de férias universitárias que distanciaram desta pesquisa. Ao 

voltar para o campo, busquei iniciar a aproximação dessas unidades a partir de 

semelhanças entre os títulos. Um pouco distanciado do campo e ainda perdido 

quanto ao caminho que a pesquisa tomaria, categorizo as unidades em 18 temas 

emergentes. São eles: 

1 - Reconhecer fraqueza 

2 - Novas ferramentas 

3 - Gosto pela pesquisa 

4 - Reconhecer a necessidade de novas ferramentas 

5 - Valorizar a experiência 

6 - Dificuldadesrelacionadas a equipe 

7 - Diálogo 

8 - Frustração 

9 - Satisfação 

10 - Múltiplas atividades 

11 - Parceiros externos 

12 - Relação indivíduo/grupo/projeto 

13 - Poder da escolha 

14 - Mudanças ao longo do projeto 



 
 

 
 

15 - Linguagens 

16 - Críticas à proposta 

17 - Críticas ao sistema como todo 

18 - Situações relacionadas a apresentação 

 

Pessoalmente, considero esta etapa a mais desconcertante do processo de 

análise. Mesmo com 18 categorias iniciais, sinto que deixei conceitos chaves 

passar, como a relação da fala dos estudantes com situações do cotidiano ou a 

opinião desses com relação aos procedimentos e regras assumidos. Ainda assim, 

diversas das unidades foram classificadas em até três dessas categorias. Um 

exemplo neste sentido é o seguinte registro: “[...] então sentamos e tivemos as 

cinco uma conversa bem franca e nos entendemos para terminar o trabalho todas 

juntas” (r2-3). Aqui destaco a presença do diálogo como centralem medida 

semelhante com dificuldades relacionadas a equipe. Em primeira análise pensei 

que esses temas se mesclariam na segunda etapa de aproximação para 

categorias intermediárias, visto que o diálogo é central para qualquer dinâmica de 

equipe. Contudo, uma série de outras unidades que classifiquei como diálogose 

referem a dinâmicas entre estudantes, a exemplo: “[...] quanto às dúvidas que nos 

foram feitas me acrescentaram ainda mais sobre pontos que não haviam sido 

analisados (r27-3). Mesmo as duas unidades tendo como central o diálogo, uma 

reflete este como necessário para organização e planejamento do grupo, enquanto 

a outra ilustra um dos princípios centrais da indagação dialógica, isto é, aprender 

na interação com os colegas mediados pela linguagem.  

Apresentei apenas dois exemplos conflitantes que emergiram nesta primeira 

classificação. Tendo em vista a minha frustração com a classificação, decidi por 

refazer este processo. Porém, neste momento, eu estava muito mais envolvido 

pelo campo do que no movimento anterior, uma vez que havia relido todas as 

unidades, e optei por uma visão mais holística daquilo que em compreendia sobre 

o que os estudantes estavam querendo dizer. Assim, constituí 3 categorias a priori 

que acreditei abranger todas as falas e fui modificando seus títulos a medida que 

mais unidades foram sendo agregadas. São elas: 

1 - O projeto propicia/possibilita desenvolvimento moral, intelectual e atitudinal 

sujeitos  

 



 
 

 
 

2 - O projeto interconecta atividades diferentes relacionadas a academia e a 

vida pessoal 

 

3 - O projeto apresenta alternativas para o aprendizado da física (ferramentas e 

linguagens) 

 

Acredito que essas três categorias finais são um fenômeno emergente 

genuíno. Digo isso pois, ao olhar para elas, me surpreendo com as palavras que 

escolhi visto que elas omitem algumas das palavras-chave centrais que vinha 

usando nas análises que anteriormente executei que tem como base os mesmos 

referenciais teóricos. Ressalto como exemplo palavras que estão nos títulos das 

categorias finais de minha dissertação: Comunidade; experimentação; 

ferramentas; linguagens; ações; debate; pratica. Apenas a palavra-chave atividade 

permanece de minha dissertação, visto que ela define processos compostos de 

diversas ações que constitui objeto de análise na teoria da atividade. 

Por obra do acaso, as categorias são compostas de quantidades 

semelhantes de unidades. A primeira categoria possui 46 unidades, a segunda 43 

e a terceira 58. Claro, a questão relacionada a unidades que poderiam estar na 

mesma categoria não desapareceu. Ressalto uma unidade interessante: “[...] A 

liberdade de escolha que cada grupo teve de escolher seu próprio assunto 

relacionado ao eletromagnetismo e a física da eletricidade deu a nós um amplo 

campo de possibilidades e, ao meu ver, isso facilitou muito para que assuntos aos 

quais já tínhamos certo conhecimento fossem abordados” (r4-1). Considero essa 

unidade um exemplo de superposição entre a segunda e terceira categoria. Por um 

lado, a proposta possibilitou que o estudante aproximasse conhecimentos 

adquiridos em atividades externas a disciplina, interconectando a atividade do 

projeto experimental com atividades conduzidas em outros tempos e espaços; por 

outro, os temas relacionados ao magnetismo não foram esquecidos ou 

subutilizados, mas são centrais a proposta, constituindo uma alternativa para 

estudar temas obrigatórios da ementa. Neste caso, ao classificar, coloquei um 

peso maior nos conhecimentos trazidos de outras atividades desvinculadas a 

disciplina e aproximei com a segunda categoria. 

Outra unidade que poderia destacar é: “[...] com isso esse projeto foi um 

desafio e acredito que consegui absorver muito conhecimento, tanto pela ajuda  



 
 

 
 

das minhas colegas quanto pesquisando em sites e livros sobre o assunto relatado 

no projeto, e consequentemente o dado em aula” (r24-3). Compreendo a partir 

dessa unidade que o estudante reconhece aprendizado através da relação com 

suas colegas, das suas ações de pesquisar em outros espaços fora de sala de  

aula e daquilo que foi dado em aula. Como comentei anteriormente, o projeto é 

uma atividade paralela a disciplina e, desta maneira, os conteúdos lecionados 

presencialmente não eram escolhidos e trabalhados pensando no projeto. Neste 

sentido, o estudante que supera este desafio ao realizar ações individuais e 

coletivascom o grau de liberdade que gozou desenvolveu autonomia ao mesmo 

tempo que se apropriou de ferramentas típicas da pesquisa e das linguagens da 

ciência. Optei por aproxima com a terceira categoria pois vejo como destaque as 

ações realizadas pelo estudante para o aprendizado da física, ficando como 

consequência o desenvolvimento pessoal. 

 

Considerações finais 

 

Registro que vejo este momento como uma espécie de “qualificação”. Estou 

expondo o contexto da pesquisa, o campo empírico, os pressupostos 

epistemológicos e os movimentos iniciais da análise. Confesso que gostaria de 

estar mostrando mais e poderia ter ido além na escrita, mas apesar de não poder 

reclamar da vida, não consegui me dedicar de corpo, mente e alma ao trabalho 

acadêmico.  

Considero minha posição desafiadora: uma vez que as categorias que 

emergem não são centradas dos objetos centrais de análise que estou 

acostumado a trabalhar, mas em processos mais abrangentes, conseguirei 

aproximar os referenciais teóricos socioculturais de dimensões tão distintas da 

mesma atividade? É possível que meus interlocutores deem conta desses temas 

ou precisarem procurar novas correntes de pesquisa que me ajudem a significar 

essas questões? 

Neste sentido, abro para meus interlocutores a possiblidade de cocriação 

deste artigo comigo. Que outros autores podem me ajudar na escrita? Algo não 

está claro da descrição? Algo que possa compartilhar com relação a esse tipo de 

prática na sala de aula?  

Vamos conversando. 
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Marinheiro, Marinheiro 

Marinheiro de amargura 

Por tua causa, Marinheiro 

Vou baixar à sepultura... 

As ondas batiam 

E na areia rolavam 

Lá se foi o Marinheiro 

Que eu tanto amava... 

O amor de Marinheiro 

É amor de meia hora 

O navio levanta o ferro 

Marinheiro vai embora... 

 

José Mauro de Vasconcelos 

 

Introdução 

  

 Neste trabalho apresento a construção de uma professora na perspectiva 

de uma comunidade aprendente denomina CIRANDAR, trazendo um olhar 

aprofundado para um espaço tridimensional sobre a formação de professores 

(Clandinin;Connelly, 2015). 

 Evidente que um professor não se constrói com a conclusão de um curso 

de magistério ou graduação. Se constrói ou reconstrói a cada experimentação na 

docência, a cada troca com seus pares e alunos. Um professor se alicerça e 

fortalece na escola, nas formações continuadas que permitem o crescimento de si 

apoiado em tantos outros educadores e saberes construídos e partilhados  

 



 
 

 
 

coletivamente. Um professor se constrói e reconstrói a cada saber que 

compartilha com seus alunos, seus muitos alunos. 

 Para fazer este encontro com uma professora de Física, de escola pública, 

buscarei trilhar meu percurso formativo e o encantamento com propostas de 

formação apoiadas na partilha de saberes da sala de aula entre professores, em 

que a sala de aula, com sua pluralidade é vista como ponto de pesquisa e de 

escrita da prática do professor pelo próprio professor. 

 Neste trilhar vou apresentar a escola Lília Neves, local de trabalho em que 

percebi professores engajados para além dos conhecimentos que se ensinam na 

escola. Com estes professores aprendi e me encantei pelo fazer docente e pelo 

contar das suas histórias de sala de aula acompanhados por seus alunos. 

 

Contexto do Relato 

 

 Já se faz maio. Agora estou no ônibus que tomei para ir até a E.E.E.M. Lília 

Neves, em 2004. Escola fadada a aqueles que são chamados em concurso nas 

classificações finais. Lembro que este dia foi destinado a fazer um teste, daqueles 

tipo sobrevivência, para verificar quanto tempo levaria para chegar ao meu 

destino de interesse: a escola apresentada pelo Jaquison, aluno para quem 

dediquei minha aula de reforço em um projeto ainda na universidade. 

 Em pouco contato com este aluno fui apresentada através de suas histórias 

a sua professora de Física e à escola na qual ele era aluno do primeiro ano do 

ensino médio. O entusiamo em cada uma das palavras dele ao descrever como 

eram seus colegas e professores me deixaram marcas na memória. O Jaquison 

me comentava, entre as pausas sobre o estudo do MRU e MRUV, que a escola 

se assentava em um bairro tranquilo, distante do centro da cidade cerca de 20 

km, que os alunos que ali entravam traziam na mochila o respeito pelos 

professores e pela comunidade escolar como um todo. A forma como ele se 

mostrava dedicado ao que estudava me encantou. Raros eram os alunos que 

procuravam com assiduidade o Plantão de Monitores no CEAMECIM da FURG no 

ano de 1998. 

 Dias antes de tomar este ônibus me dirigi a Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE) ansiosa por saber sobre as escolas que me seriam dadas como  

 



 
 

 
 

possibilidades de trabalho. Realmente estava ávida por voltar à sala da aula, haja 

vista que no ano de 2003 não havia conseguido a renovação do meu contrato  

como professora substituta de uma instituição federal de ensino. E o pior foi ter 

pedido para mudar a minha posição de vaga de primeira colocada no concurso 

como professora do Estado do Rio Grande do Sul para a última colocação. 

 Na CRE fui informada que havia três escolas esperando professores para o 

efetivo exercício. Lembro do rosto da funcionária do RH alegre por informar que 

finalmente alguma daquelas escolas teria uma nova professora. Recordo que a 

senhora foi enfática ao afirmar que deveria assumir uma daquelas instituições, 

pude sentir no seu falar manso que as mesmas foram desprezadas por outros 

classificados no concurso. Evidente que não demostrei a felicidade por escutar 

que entre elas estava a escola Lília Neves – Sim, não queria despertar o interesse 

de outros possíveis concorrentes -. 

  Ao entrar no ônibus naquele maio perguntei imediatamente ao cobrador de 

passagens se ele conhecia a escola a qual eu pretendia conhecer. Evidente que 

ele conhecia e ficou de me alertar no momento em que chegasse ao meu destino 

final. Lembro que ao passar pelo pórtico de saída da cidade que o ônibus passou 

a andar com uma velocidade maior que aqueles com os quais estava acostuma a 

cruzar as ruas entre o centre e o bairro onde morava a minha mãe. 

 Ao avançar pelo bairro Vila da Quinta após um bom tempo de viagem, 

cerca de meia hora, notei a mudança da passagem, e o ônibus voltou a retomar 

uma velocidade mais baixa. O bairro possui um ar bucólico com casinhas simples, 

mas que em sua maioria são ornadas com flores e árvores frutíferas. 

 Em não muito tempo assim que atravessamos um pontilhão sobre um 

arroio passamos pela escola, mas o ônibus não parou como o cobrador havia me 

prometido. Então preguntei para ele se aquela era a escola Lília Neves e ele me 

respondeu que não, mas estávamos chegando. Poucos minutos depois o cobrar 

pediu para que eu descesse porque a escola era em frente a parada do ônibus. 

 Apressada atravessei a rua, visualizando os muros da escola, que 

resguardavam o primeiro pavilhão, num colorido salmão esmaecido pelo tempo 

em que se detalhava em negro “ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO LILIA 

NEVES. Entrei pelo portal de ferro que avançava para o hall de entrada, à minha 

esquerda, em passos breves, vi aberta, a janela em que a secretária podia dar 

informes sobre a escola. Aproximei-me, e pedi para falar com a diretora,  



 
 

 
 

explicando que gostaria de conhecer a escola para que pudesse me decidir para 

qual instituição de ensino eu iria me destinar como professora de Física. 

Imediatamente passou pela grade de ferro uma moça simpática, com sorriso largo  

e dizendo para que eu fosse bem-vinda. Naquele momento a escola me ganhou. 

E estava feito um laço de amizade e companheirismo com a vice-diretora Márcia 

Branco. 

 Recordo que naquele dia falei com a diretora Vera Santos, com a qual 

conversei longamente e a mesma me apresentou sucintamente a forma de 

trabalho da escola, também comentou que outros professores também tiveram 

interesse em assumir a função, mas ficaram receosos em assumir todas as 

turmas do Ensino Médio com conteúdos distintos para serem ensinados, e que 

além disso deveriam completar a carga horária com turmas do noturno, 

totalizando dezoito horas em sala de aula. Falei que para mim isto não seria 

problema e que assumia o desafio. 

 Na semana seguinte, recebi um telefone da escola pedindo que eu me 

apresentasse horas mais tarde no turno da noite, pois a escola já contava por 

certo sobre a minha escolha e prontamente passei a mão no meu material e fui 

conhecer a escola Lília Neves no cair da noite. 

A Escola Estadual de Ensino Médio Lília Neves se localiza na Vila da 

Quinta, sede do 5º distrito do município do Rio Grande-RS e recebe estudantes 

de várias localidades da zona rural como: Palma, Quitéria, Arraial, Banhado do 

Silveira, Domingos Petroline, Taim, Ilha da Torotama, Ilha do Leonídio e Ilha dos 

Marinheiros, além dos alunos que residem nos Carreiros (Vila Santa Rosa) e na 

Vila da Quinta. Teixeira (2009) apresenta que a maioria dos estudantes pertence 

a famílias de pequenos agricultores, de operários de serrarias e de pescadores. 

Por morarem em locais distantes, estes têm dificuldades no acesso à escola, 

pelas más condições das estradas da zona rural que precisam percorrer até 

chegar à escola, principalmente durante o período do inverno. 

 Ao voltar os meus pensamentos sobre a acolhida que recebi ao passar 

pelo portão da escola penso que talvez o meu encontro com a instituição não se 

efetivasse sem o encontro com a vice-diretora, talvez teria preferido a escola mais 

próxima a minha casa, a qual a partir daquele encontro nem foi cogitada por mim 

para conhecer. Senti em algum momento na minha primeira visita que a escola 

Lília Neves era um lugar para se ficar e conhecer. 



 
 

 
  

Este passear pelo passado da minha formação como professora, 

apresentando o presente e suas projeções futuras marcam um espaço 

tridimensional, uma metáfora elaborada por Clandinin e Connelly  (2015). O 

espaço tridimensional usa um conjunto de termos para indicar retrospectiva e  

prospectivamente, introspectiva e extrospectivamente e localmente o narrador 

(Clandinin;Connelly, 2015, p. 89), e dessa forma ao trabalharmos neste espaço 

nos tornamos visíveis com nossas próprias histórias vividas e contadas. 

 

Vivendo, contanto, recontando e revivendo histórias 

 

 Ao experienciar ser professora na escola Lília Neves pude formar laços de 

amizade e de profissão muito fortes. Com professores das áreas de Ciência da 

Natureza e Matemática pude aprender e partilhar projetos. Mas o mais 

importante, acredito, foi tornar-me professora assumindo a responsabilidade 

sobre própria formação. 

 Recordo que em alguns momentos via professoras se engajando na escrita 

sobre suas salas de aula para um evento, até ali por mim desconhecido, chamado 

Encontro Sobre Investigação na Escola (EIE). Este encontro é caracterizado 

como um espaço de formação de professores, em que a escrita de um relato de 

experiência docente é requisito para a participação no evento. 

 O EIE teve a sua primeira edição no ano 2000, contando com a 

participação de 115 professores e 72 trabalhos inscritos para a apresentação, 

oriundos de diversas localidades do Rio Grande do Sul, sendo organizado e 

sediado na UNIVATES. Nas edições seguintes, contou com um número crescente 

de participantes. 

 O EIE, através de rodas de conversa, propicia que profissionais da 

educação compartilhem experiências e práticas evidenciadas nos relatos, sem os 

limites impostos pela formação acadêmica inicial, visto que em cada roda 

participam professores e graduandos de diferentes áreas, potencializando a 

interdisciplinaridade, a qual acreditamos ser necessária para a busca da 

totalidade dos saberes na escola, há muito perdida pelo encerramento destes em 

disciplinas. 

 Se por um lado o EIE é um espaço para a autoria dos professores, por 

outro, é um encontro com a inovação na escola, tal qual definida por Carbonell  



 
 

 
 

(2002, p.19) como um “conjunto de intervenções, decisões e processos, com 

certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, 

ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas”. Também, 

 

a potencialidade de (re)significação do espaço-tempo da sala de aula 

proporcionada pelos Encontros sobre Investigação na Escola, encontra- 

se consolidada na escrita, na leitura, no diálogo e na problematização a 

respeito da docência. Os artefatos culturais, especialmente a escrita e a 

leitura são compreendidos como constitutivos, uma vez que por meio da 

escrita fomenta-se a materialização e a (re)significação das teorias e 

paradigmas constitutivos do professor. (Cacciamani e Galiazzi, 2011, 

p.7). 

 

 Nesse sentido, muitas práticas apresentadas no EIE são rupturantes em 

relação às práticas do paradigma tradicional de ensino, mostrando o 

protagonismo docente envolto em atualizações, contestando as situações 

adversas, propondo soluções no cotidiano escolar, e constituindo-se em uma 

referência para professores engajados em mudanças na escola. 

 Ao fazer esta reflexão sobre a EIE me aproximo da alegria de perceber a 

escrita sobre a sala de aula como uma forma para a valorização do trabalho 

docente por outros tantos professores, ao mesmo tempo em que todos os 

participantes podem aprender com a experiência narrada sobre as salas de aulas. 

Não sendo incomum a reconstrução de uma sala narrada em outros tempos e 

espaços nas escolas dos professores ouvintes. 

 Evidente que para muitos professores das várias regiões do Rio Grande do 

Sul é muito complexa a participação em eventos em circuitos para além das 

proximidades da sua residência, o que os afasta de um ativismo maior na 

formação continuada. Neste sentido, o encontro CIRANDAR abraça 

carinhosamente professores que acreditam que a formação continuada deve 

atravessar a sala de aula de modo que professores e alunos sejam os seus 

protagonistas. 

 A ideia central do CIRANDAR é fazer anualmente encontros que envolvam 

especialmente professores da cidade de Rio Grande e próximas, em um 

movimento de gestão da formação em Rodas de Formação com preparação de 

registros para participação em um evento anual que se realiza no Rio Grande do 

Sul.  



 
 

 
  

No período julho a novembro de 2012, em Rio Grande-RS, no âmbito dos 

Encontros sobre Investigação na Escola (EIE) ocorreu a primeira edição do 

processo de formação Cirandar: rodas de investigação desde a escola. A 

proposição de formação teve por objetivo discutir a reestruturação curricular 

proposta pela SEDUC-RS, tendo como participantes os Professores  

Coordenadores dos Seminários Integrados. Sua segunda edição aconteceu do 

período de abril a novembro de 2013, e a partir de então se caracteriza como um 

encontro anual para que os professores integrantes da formação partilhem suas 

experiências didáticas escritas em diários ao longo dos meses letivos em um 

evento presencial. 

 Cada participante torna-se portador de uma história da sua sala de aula, e, 

a partir desta, mensageiro de um contar experienciado no lecionar. Um contar que 

se manifesta em um relato de experiência, uma vivência sobre a qual o seu par de 

leitura se debruça curiosamente para aprender com um outro professor sobre a 

aventura que é o ensinar e o aprender. 

 

Não é, por isso, a leitura mera soletração, decodificação ou repetição do 

que está escrito. Supondo o texto escrito, a leitura lhe dá vida outra, 

penetra-o dos sentimentos e ideias, do estilo de quem o lê. Presumindo-

se no escrever um possível leitor, o ler também pré-exige um escrevente, 

conhecido ou não. A folha de papel não é apenas suporte passivo, é 

campo aberto à concriatividade do escrever e do ler, convite e 

incitamento à intercomplementaridade de atos separados por um hiato 

de tempo, que até pode ser de séculos, como pode ser de segundos, 

naquele instante, naquela brecha estreita que se situa entre o ato de 

escrever e o texto escrito, passível de ser lido. (MARQUES, 2006, p.84). 

 

  Pela expressão de Marques (Idem, p.12) de que “ler é descortinar muitas 

leituras possíveis, é dilatar os horizontes das próprias percepções, horizontes dos 

muitos mundos abertos à inventividade criativa” e, é dessa forma, que os sujeitos 

participantes desse processo de escrita de suas salas de aula podem expressar 

suas percepções sobre o trabalho do outro produzindo aproximações com o 

próprio fazer pedagógico e podem avaliar criticamente as produções de 

conhecimento na e a partir da escola. 

 Um professor que tem a experiência de participar do Cirandar, não leva 

consigo as suas próprias histórias da sala de aula, mas é um reflexo das  



 
 

 
 

narrativas de tantas outras experiências contadas. Como Clandinin e Connelly 

(2015, p.107) nos lembram, as narrativas advindas do viver; contar; recontar e 

reviver nossas experiências pessoais nos ajudam a nos reconhecer no campo e 

nos ajudam a compreender textos de pesquisa que escrevemos acerca de nossa 

experiência num dado contexto. 

 

Em uma ciranda forma-se continuamente uma professora 

 

 À quisa de conclusão destaco o meu encontro com o processo de 

formação CIRANDAR, o qual se inicia no ano de 2014. Encontro que não 

coincidiu com a data da primeira edição, visto que eu estava iniciando o mestrado 

em Educação e Tecnologia no IFSul, na cidade de Pelotas, o que definitivamente 

me manteve afastada de eventos realizados no meu município de residência. 

 Mas o encanto por participar de eventos que se aproximassem das 

características dos EIE me trouxeram para o encontro com o CIRANDAR. 

 Professores gostam de manter uma escuta atenta ao contar de outros 

professores sobre suas salas de aula, pois podemos refletir sobre a nossa prática 

como educadores. Podemos avaliar a medida de nossos esforços para que 

efetivamente nossos alunos aprendam, mas isto não se manifesta como uma 

comparação entre os nossos trabalhos e esforços com os dos outros, mas como 

que ganhos podemos ter para as nossas práticas ao ouvir narrativas de salas de 

aulas exitosas. 

 Certamente o CIRANDAR traz para a pauta salas de aulas em que 

professores e alunos são protagonistas do ensinar e aprender, torna público o que 

os professores têm feito de melhor em cada canto da nossa cidade. A partilha 

dessas experiências, pelas mais variadas áreas do conhecimento, em uma sala 

única, no dia do evento presencial, expõe seus professores participantes ao 

pensar coletivamente, à interdisciplinaridade que está no viver, e a qual não pode 

se esgotar na sala de aula. Como Freire (2005, p.79) nos lembra em cada um dos 

seus escritos, “os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” e 

esta é a proposta que se sustenta em cada atividade proposta pelos participantes 

do CIRANDAR. 

 A minha formação como professora de Física, de escola pública, e também 

de outros professores das mais diversas áreas, necessita de espaços para que  



 
 

 
 

encontremos e discutamos a escola que desejamos, uma escola em que as 

disciplinas sejam vistas como todas necessárias e importantes, pois a vida 

cotidiana não prioriza a importância de um saber sobre o outro, mas seleciona a 

sua relevância quando os mobilizamos ao trocar uma lâmpada, ao preparar um 

alimento com alto teor nutritivo, ao escolher nossos representantes políticos ou 

quando declinamos em usar protetor solar em um belo dia de sol no verão. E este 

espaço encontramos quando participamos de eventos como o CIRANDAR. 

O exposto se aproxima das palavras de Marques (2006, p. 28), pois abre-

se o espaço-tempo da “provocação ao pensar, um suave deslizar da reflexão, 

uma busca do aprender, o princípio da investigação”. 

 Não seria possível separar a professora que sou hoje de percursos 

formativos como o CIRANDAR, pois a cada um dos encontros sou atravessada 

pelos conhecimentos que se manifestam em cada escrita, a cada reescrita ou 

leitura de relatos que me aproximam de uma professora em eterno devir. 
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Rio Grande, 16 de Fevereiro de 2019. 

Carla Machado Pereira 

Querido leitor 

 

É com muita alegria que escrevo essa carta para contar um pouco sobre o 

meu trabalho, os compartilhamentos acontecidos e a construção como ser 

humano que esse projeto que é o Cirandar pode me proporcionar, assim como a 

todos que já participaram e que ainda irão conhecer! 

Quando as ações são boas como o Cirandar, muitos indicam e foi assim 

que aconteceu comigo, me convidaram a participar, dizendo que era um grupo 

muito legal de participar e aprender através do outro. Pois bem, realmente foi o 

que senti até agora, humanidade, entendimento, amorosidade e reconhecimento. 

É tão bom participar de coisas bonitas, que te ensinam através da realidade vivida 

e dividida entre os pares, onde podemos refletir e ajudar numa intervenção futura. 

Ao escrever sobre o assunto “Descobertas e interações sobre a aula 

passeio’’, onde esse foi um assunto estudado na universidade durante minha 

graduação, na qual me despertou interesse pelos autores que abordavam essa 

metodologia nas suas aulas assim como os relatos de colegas que tiveram a 

oportunidade de vivenciar práticas docentes que não perceberam ou talvez não 

tiveram a sensibilidade de perceber que alguns de seus alunos não conheciam a 

praia, diante de um simples passeio no cinema do Cassino. Isso me chamou tanto 

a atenção, pois vivemos num mundo corrido e deve ser tão normal cometermos 

essas ações sem perceber, ainda mais lidando com crianças que são tão naturais 

e transparentes. Nessa situação a sensibilidade de mostrar a praia para quem 

não conhecia foi uma ação bem sucedida, porém ensinar o pertencimento e 

ampliar os conhecimentos para além dos muros da escola será uma prática 

transformadora. 

Ao receber minha avaliação fiquei bastante contente também, pois o 

avaliador do trabalho me sugeriu leituras que abrirão mais minhas possibilidades 

de esclarecimentos e conhecimentos sobre assunto que me atraiu. Não tive a 

possibilidade de realizar as leituras ainda, mas com certeza estarão na lista de 

conhecimentos a seguir durante esse ano. Também minha avaliadora destacou a  



 
 

 
 

importância do pertencimento como essencial para reforçar os laços entre o 

aprendende e a sociedade, pois possibilitar e valorizar o meio em que vivemos, 

cuidar dos espaços que frequentamos, faz com que sentiremos pertencentes do 

meio em que estamos inseridos. 

A prática das aulas-passeios faz-se necessário à medida que, nós 

educadores, tenhamos que trabalhar de forma criativa onde possamos contribuir 

na formação de sujeitos críticos e participativos, portanto a aula-passeio 

possibilitará aos alunos a terem uma aula diferenciada, ao estarem do lado de 

fora da aula, eles poderão observar, relacionar-se entre eles e o meio, posicionar-

se e construir uma aprendizagem com qualidade.  

Diante da importância do meio ambiente em nossas vidas, pois é através 

dele que vivemos e nos relacionamos com o mundo, é fundamental estimular as 

crianças a participar como agentes ativos da construção de conhecimento através 

da interação com o mesmo. A escola é um ambiente onde construímos nossos 

saberes e socializamos, um lugar onde erramos e acertamos. Se na escola 

encontrarmos professores comprometidos  com o que fazem, possivelmente 

haverá a possibilidade da construção de sujeitos críticos e participativos em nossa 

sociedade. Valorizar o pertencimento local e perceber quem são seus alunos 

também é primordial para um trabalho com qualidade. 

Não somente as crianças gostam de conhecer ou explorar o mundo 

externo da sala de aula, nós adultos também temos muito a construir e 

desconstruir as informações prontas em nossas cabeças, e ao poder trabalhar 

com essa metodologia de aula-passeio, os educadores possibilitam que os alunos 

da EJA,por exemplo ou até mesmo os universitários como minha turma de 

pedagogia que ao visitaro Quilombo Coxilha Negra possam aprender com seus 

próprios olhos e capacidades, tornando assim uma aprendizagem emancipatória, 

crítica e transformadora. 

 Outro destaque que gostaria de fazer é que além de avaliados, avaliamos e o 

trabalho que pude ler, não deixou de relacionar-se ao meu trabalho pois era um 

relato de uma outra localidade onde pude aprender com o a escrita da querida 

professora que enxergouo potencial dos seus alunos numa escola do campo, 

ensinou a eles terem o pertencimento do meio deles aliando a tecnologia 

existente com a disciplina trabalhada por ela, isso tem muito haver com a  

 



 
 

 
 

educação ambiental onde os alunos, constroem seus conhecimentos, resgatam 

sua história e analisam suas inter-relações como ressaltou minha avaliadora.  

Finalmente gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa 

edição do Cirandar, destacar o quanto eu gosto de aprender assim, através dos 

pares, das vivências compartilhadas, da humanidade e respeito pelo outro.É 

admirável que estudo num lugar onde possuam pensadores que preservem essa 

metodologia de estudo e pesquisa. Com certeza serei mais uma das pessoas a 

falarem bem do Cirandar e a incentivar a participação nesse evento tão 

grandioso. 

Carinhosamente  

Carla Machado Pereira 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Roda de Conversa sobre a mostra do Conhecimento de Santo 

Antônio da Patrulha: Investigação desde a escola 

 

Charles Guidotti 

Universidade Federal do Rio Grande 

 

1. APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR FORMADOR EM FORMAÇÃO 

 

Apresento nessa primeira parte do relato aspectos de minha formação que me 

conduziram a temática apresentada aqui. Sou Licenciado em Física e Mestre em 

Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), mesma 

universidade e programa de pós-graduação que estou realizando o meu 

doutoramento. Ressalto, que as minhas compreensões acerca da Física e do 

Ensinar Física são históricas, provenientes dos diferentes momentos vividos 

enquanto estudante da Educação Básica, professor em formação inicial e 

professor em diferentes espaços.  Penso ainda, que essa formação histórica, 

eternamente inacabada, vem se dando num coletivo de colegas professores e 

estudantes que contribuem permanentemente com a formação desse professor. 

Atualmente, sou professor da FURG no Instituto de Matemática, Estatística 

e Física (IMEF), atuando no campus de Santo Antônio da Patrulha (SAP), distante 

380 km de Rio Grande. Enquanto professor formador compreendo que devo 

mudar o foco do ensinar para reproduzir conhecimento, e passar a me preocupar 

com o aprender, abrindo caminhos coletivos de busca e investigação para a 

produção do conhecimento (BEHRENS, 2012). Ao chegar à FURG em SAP, em 

2015, me deparei com um grande projeto, em que as escolas municipais e 

estaduais da referida cidade estão envolvidas, a chamada Mostra de Ciências e 

do Conhecimento de Santo Antônio (MCCSAP).O referido evento, que acontece 

anualmente desde 2009, desafia professores e estudantes, de todos os níveis de 

ensino da Educação Básica de SAP, a desenvolverem projetos de investigação. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Figura 1: Feira da Escola Estadual Felisberto Luiz de Oliveira, 

localizada em SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados das investigações, desenvolvidas em sala de aula, num 

primeiro momento são comunicados no âmbito da própria escola (figura 1). 

Posteriormente, os melhores escolhidos pela aquela comunidade escolar os 

representam, participando da feira municipal (figura 2) 

 

 

Figura 2: Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo 

Antônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Desde 2009, a MCCSAP incentiva professores e estudantes o 

desenvolvimento de projetos científicos, culturais e tecnológicos desde os 

primeiros anos escolares, através da criação de espaços e tempos de interação 

entre universidade e escola, estimulando o interesse dos estudantes e 

professores pela pesquisa e estudos das Ciências de forma criativa, crítica e 

inovadora.  Desse modo, a MCCSAP tem revelado novos talentos e gerando 

oportunidades formativas a todos os envolvendo, tornando a mostra um dos 

principais eventos da cidade de Santo Antônio da Patrulha. 

 

2. SITUANDO A EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

A Mostra de Ciências e do Conhecimento de Santo Antônio da Patrulha 

(MCCSAP) é um movimento anual, de incentivo a meninos e meninas da 

Educação Básica para a atividade científica, cultural e tecnológica. Desde 2009 a 

MCCSAP assume um importante papel social, fomentando na cidade de Santo 

Antônio da Patrulha (SAP) a criatividade e a reflexão em estudantes e professores 

da Educação Básica, por intermédio do desenvolvimento de projetos 

investigativos, nos diferentes campos do saber.  

O quadro abaixo apresenta quantidades aproximadas do número de 

trabalhos e de escolas participantes da etapa municipal da MCCSAP, desde o 

ano de 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Quadro 1: Número aproximado de escolas e trabalhos apresentados na etapa municipal 

da MCCSAP 

Ano Número aproximado de 

escolas participantes 

Número aproximado de projetos 

apresentados 

2009 10 escolas 10 trabalhos 

2010 18 escolas 44 trabalhos 

2011 25 escolas 45 trabalhos 

2012 29 escolas  60 trabalhos 

2013 30 escolas  60 trabalhos 

2014 30 escolas  60 trabalhos 

2015 30 escolas  60 trabalhos 

2016 30 escolas  70 trabalhos 

2017 29 escolas  50 trabalhos 

2018 30 escolas  45 trabalhos 

 

 No contexto da MCCSAP são desenvolvidas inúmeras atividades, durante 

o ano, de incentivo à cultura científica, tais como: palestras, oficinas, minicursos e 

visitas técnicas para professores, gestores e estudantes da Educação Básica. A 

MCCSAP é resultado da parceria entre Universidade Federal do Rio Grande – 

campus SAP (FURG-SAP) e Secretária Municipal de Educação de SAP (SEMED), 

mas principalmente do entrelaçamento entre professores da universidade, 

professores da Escola, estudantes da FURG-SAP e estudantes da Educação 

Básica, desse modo, constituindo-se em um espaço- tempo de aproximação entre 

universidade e escola.  

 Nesse contexto, a experiência que narro nesse relato é acerca da I Roda 

de Conversa sobre a mostra do Conhecimento de Santo Antônio da 

Patrulha: Investigação desde a escola, que ocorreu no primeiro semestre de 

2018. A referida roda foium espaço-tempo de formação para professores da 

Educação Básica de Santo Antônio da Patrulha, para trabalharem com projetos 

investigativos na escola.  

 

3. A EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

O ensino, de modo geral, defendido na contemporaneidade, fomenta a 

instrumentalização dos estudantes para atuarem numa sociedade em constante  



 
 

 
 

transformação (DEMO, 2009). Nesse cenário, compreendo a formação de 

professores como fundamental para gerar transformações educativas e sociais. 

Desse modo, registro que atualmente a formação de professores deva estar 

pautada na concepção de descontruir e reconstruir práticas de ensino com 

fundamento da (e com a) teoria. Para isso, assumo a investigação na formação 

de professores, seguida de práticas reflexivas como essenciais para o 

desenvolvimento docente.  

 Nesse sentido, desde março de 2018, proponho uma roda de formação 

sobre a mostra do conhecimento com professores da educação básica de SAP. A 

roda de formação, constitui-se em um espaço-tempo de dialogo, de indagação, 

teorização, de partilha e registro de experiências vividas no desenvolver projetos 

investigativos desde a escola, em preparação à Mostra de Ciência e do 

Conhecimento. Nessa perspectiva, os professores que compõem a roda são 

assumidos como sujeitos que tem algo a dizer e a escutar. De acordo com 

Albuquerque e Galiazzi (2011), as rodas de formação são espaços que retiram o 

professor do isolamento e impulsionam o desenvolvimento de sujeitos 

pesquisadores da sua prática, contribuindo para sua formação e para a formação 

dos seus pares(p.388).  

 Pensar e organizar uma roda de formação de professores, com aposta no 

diálogo entre os sujeitos, constitui-se em um grande desafio para mim enquanto 

proponente da atividade. Ancorado nos movimentos do educar pela pesquisa 

(MORAES et al., 2012), significo a pesquisa da sala de aula, como oportunidade 

de envolver os professores em um processo dialógico de indagação, construção 

de argumento e comunicação de compreensões. Seguindo os princípios do 

educar pela pesquisa, o processo formativo pode ser representado como um ciclo 

dialético, capaz de levar gradativamente a modos de ser, compreender e fazer 

cada vez mais avançados. Nesse sentido, as temáticas a serem problematizadas 

na formação, foram emergindo ao longo do percurso formativo, que aconteceu em 

três encontros – totalizando 12 horas de atividades.    

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Figura 3: Roda de conversa sobre a mostra do Conhecimento de SAP 

 

 

 A conversa na roda começou a contar do desafio dos professores em 

registrar em seus cadernos e de partilhar com o grupo de professoresas suas 

experiências com a mostra do conhecimento. Esse movimento inicial possibilitou 

conhecer melhor o grupo, cerca de 30 professores de diferentes experiências e 

áreas do conhecimento. Além disso, oportunizou o grupo de professores a 

rememorarem experiências vividas com a MCCSAP. Entendo a experiência 

dentro de uma perspectiva filosófica da educação a contar de Larrosa (2002), 

como sendo o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca (p.21).Nesse 

contexto, significo a experiência como caminho de autoformação e transformação 

de professores. Uma vez que, ao rememorarem as suas experiências, enquanto 

professores em formação, demostram que aquilo que o acontece o afeta de 

algum modo, deixa vestígios, influenciando-os em suas decisões em relação à 

docência. 

 Desse modo, enquanto proponente da formação, estava intencionado em 

problematizar o desenvolvimento de projetos investigativos para além da 

MCCSAP. Logo, direcionei a roda de conversa para o contexto da sala de aula, 

desafiando os professores a pensarem como os projetos de investigação  

 



 
 

 
 

perpassam esse espaço-tempo complexo. Ao fazer isso, inspirado no processo 

formativo proposto no CIRANDAR, os professores foram provocados a  

elaborarem uma pergunta, a partir da escolha de um desafio, no desenvolver 

projetos de investigação em sua sala de aula, que gostariam de compreender 

melhor.  

 Nesse contexto, o movimento de reflexão proposto na roda de conversa, se 

manifestou na inquietação, na incerteza, na dúvida. De acordo com Dewey 

(1979), esse ato é um meio de investigar, de inquerir, de perquirir, de observar as 

coisas (p.162). Nesse movimento os professores se mostraram dispostos ao 

diálogo com os seus os colegas, como meio de compreender melhor as suas 

práticas educativas. No quadro abaixo, apresento em síntese as perguntas 

elaboradas pelos professores.   

 

Quadro 2: Síntese das perguntas elaboradas pelos professores 

 

Como considerar todo o processo de realização da pesquisa no momento da 

avaliação? 

Diante das dificuldades encontradas referentes ao espaço físico que já não consegue 

atender todas as necessidades da escola, o que é possível fazer? 

Como motivar o aluno a perceber a temática abordada ao ponto de identificar dúvidas 

e questionamentos? 

Como desenvolver o interesse do aluno para um projeto de pesquisa? 

De onde devo partir para lançar a questão das opções para trabalhar e de como 

trabalhar para a mostra? 

Qual o método que facilita o atendimento e a faixa etária para a educação infantil? 

Como sensibilizar o professor a identificar/enxergar o conteúdo que pode estar nos 

projetos de pesquisa? 

Como aflorar e desenvolver o envolvimento do grupo docente de forma párea ou 

total? 

Como quebrar a resistência do professor diante da pergunta? 

Como sensibilizar os educadores para que estes se utilizem dos projetos de pesquisa 

como referência para suas aulas, tornando mais intensas as aprendizagens? 

Como aceitar o outro? 

Como motivar os docentes? 

 

 



 
 

 
 

A partir do quadro 1, observa-se dois conjuntos de perguntas: As cinco 

primeiras perguntas dizem respeito ao caminho metodológico do trabalhar 

projetos investigativos em sala de aula, abrangendo problematizações entono da 

avaliação, espaço físico, motivação dos estudantes, temáticas de pesquisa e nível  

de escolaridade em que é desenvolvido o projeto. Enquanto que o segundo 

conjunto de perguntas abarcam problemáticas relacionadas ao coletivo de 

professores envolvidos ou não no desenvolver projetos na escola. A partir desse 

conjunto de perguntas, problematizamos e buscamos partilhar experiências que 

podiam ajudar os colegas a construírem argumentos entorno dassuas 

inquietações. Nesse contexto, o diálogo se mostrou como possibilidade de 

experimentar nossa singularidade e a experiência do outro com suas objeções ou 

aprovações (HERMANN, 2003, p. 91). Ao adotar essa atitude dialógica, assumo 

que o conhecimento é elaborado no discurso entre pessoas que compartilham de 

um mesmo objetivo (WELLS, 2016, p. 42).  A abertura ao diálogo possibilitou a 

criação de um espaço-tempo de compreensão mutua entre os professores, 

levando o grupo de professores a se dar conta que precisava buscar na literatura 

aspectos teóricos para aperfeiçoar as compreensões comunicadas nesse dia.   

Esse movimento de interlocução com a teoria oportuniza os professores 

autores a criarem os ‘seus esquemas’ que mobiliza em suas situações concretas, 

configurando seu acervo de experiências ‘teórico-prático’ em constante processo 

de reelaboração(PIMENTA, 2012, p. 31). Desse modo, ficou como tarefa para o 

segundo encontro, que cada professor procura-se um artigo (ou entrevista) que o 

auxilia-se na construção de argumentos em torno da sua pergunta e que antes do 

encontro, produzisse uma síntese escrita dos argumentos construídos em torno 

da sua pergunta.  

Enquanto professor em formação na roda e professor que desenvolve 

projetos de investigação em sala de aula, a pergunta que me tocou diz respeito à 

avaliação no âmbito dos projetos.  Quando avaliar? Como avaliar? Encontrei em 

Cipriano Carlos Luckesi elementos teóricos que me auxiliaram a construir uma 

síntese argumentativa em torno da temática avaliação. Seguindo as ideias desse 

autor, compreendo avaliação como um ato democrático, processual e dinâmico. 

De acordo com Luckesi (2005), o papel da avaliação é diagnosticar a situaçãoda 

aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada da decisão para a melhoria da 

qualidade do desempenho do educando. Desse modo, no âmbito da avaliação 



 
 

 
dos projetos de investigação, o professor tem que estar disposto a acolher os 

estudantes do jeito em que se encontram. De acordo com Hoffmann (1993), a 

avaliação é uma reflexão permanente sobre a realidade, e acompanhamento, 

passo a passo, do educando, na sua trajetória de construção de conhecimento.   

 

Pensando no ato de avaliar, iniciamos o segundo encontro assistindo trechos do 

vídeo “Avaliação da aprendizagem – Cipriano Luckesi”49. 

 Além desse autor, relacionado à temática avaliação, os professores 

trouxeram textos e vídeos abordando a pedagogia de projetos, 

interdisciplinaridade como aspecto motivador para envolver as áreas do 

conhecimento, desenvolvimento de projetos na educação infantil e o papel da 

pergunta em sala de aula. Nessa perspectiva, de acordo com Demo (2012), a 

aprendizagem supõe processo reconstrutivo individual e coletivo, logo, foram 

estabelecidos no contexto da roda, momentos de discussão e de registro, durante 

todo processo de construção de compreensões. 

Registro a partir de Moraeset al. (2012), que a construção de 

compreensões necessita ser comunicada, assumindo assim a importância do 

coletivo no exercício da validação das novas verdades produzidas no processo 

formativo. Desse modo, na terceira semana os professores foram desafiados a 

construírem cartazes comunicando as compreensões construídas entorno do 

desenvolver projetos de investigação em sala de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49https://www.youtube.com/watch?v=JqSRs9Hqgtc 



 
 

 
 

Figura 3: Roda de conversa sobre a mostra do Conhecimento de SAP 

 

 

 

 

A ação de comunicar constituiu-se em um novo momento de esforço dos 

professores em expressar com clareza as compreensões alcançadas durante o 

percurso formativo. Desse modo, a roda de formação esteve pautada no debate, 

na construção de argumentos, na escrita e na comunicação de saberes 

construído.  

 

4. Considerações Finais  

 

Ao seguir os princípios do educar pela pesquisa, como caminho formativo 

da “I Roda de Conversa sobre a mostra do Conhecimento de Santo Antônio 

da Patrulha: Investigação desde a escola” os professores em 

formaçãopartilharem a suas experiências, elaboraram perguntas, assumiram uma 

postura mais aberta ao exercício da reflexão crítica. Nesse sentido, significamos a 

roda de formação como um espaço-tempo de “problematização das ações 

pedagógicas e profissionais dos professores, desafiando-os a partilha de 

experiências, que envolve um processo de busca de aprendizagens, de  



 
 

 
 

renovação e inovação, de sensibilização e motivação de todos os sujeitos 

envolvidos” (Professores participantes da I Roda de conversa sobre MCCSAP).  

 

5. Referências Bibliográficas 

 

ALBUQUERQUE, Fernanda; GALIAZZI, Maria. A formação do professor em 

Rodas de Formação. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 92, n. 231, 

2011. 

BEHRENS, M. A. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma 

emergente. In: MORAN, J, M; BEHRENS, M, A; MASSETO, M, T. Novas 

tecnologias e mediação pedagógica. São Paulo: Papirus, p. 67–132.   

DEMO, P. Educação Hoje: “Novas” Tecnologias, Pressões e oportunidades. São 

Paulo: Atlas, 152 p, 2009. 

DEWEY, John. Experiência e educação. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1976. 

HERMANN, Nadia. Hermenêutica e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 

12ª ed. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1993. 

LARROSA, Jorge Bondía. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. 

Revista Brasileira de Educação, n.19, jan./fev./mar./abr. 2002. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. O que é mesmo o ato de avaliar a 

aprendizagem. Revista Pátio, v. 12, p. 6-11, 2003. 

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C.; RAMOS, M. G. Pesquisa em sala de aula: 

fundamentos e pressupostos. In: Moraes, R. e Lima, V. (Orgs.). Pesquisa em Sala 

de Aula: tendências para a Educação em Novos Tempos. Porto Alegre: Editora 

EDIPUCRS, p. 11-20, 2012. 

WELLS, G. Aprendizagem Dialógica: o processo dos seres humanos de falar em 

direção à compreensão. In: GALIAZZI, M. C; et al.  Indagações Dialógicas com 

Gordon Wells. Rio Grande: Editora da FURG, p. 47 – 87, 2016.  

PIMENTA, Selma; GHEDIN, Evandro (orgs). Professor Reflexivo no Brasil: 

gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2012.  

 

 

 



 
 

 
 

 

Rio Grande, dezembro de 2018. 

 

CARTA SOBRE ESCREVER E RECEBER CARTAS! 

 

 

Cleiva Aguiar de Lima 

 

  Querid@ leitor@ e colega do Cirandar! 

 Ufa! Já é dezembro e parece que os dias diminuem de tamanho, ainda que 

estejamos em horário de verão. Então, diante de tantas tarefas, eis que é 

fundamental encontrar um tempo e “escrever para pensar”, como muito bem 

afirma Mario Osório Marques. E é sobre a importância da escrita e do registro que 

escrevo. Também para partilhar uma experiência que tenho feito há alguns anos 

e, que por falta de registro adequado, não lembro bem desde quando.  

 Ao retomar a obra “Cartas a Cristina” leio na introdução de Freire50: 

“Escrever, para mim, vem sendo tanto um prazer profundamente experimentado, 

quanto um dever irrecusável, uma tarefa política a ser cumprida”. Só essa frase 

renderia muito se quiséssemos nos deter na “tarefa política a ser cumprida” em 

tempos como o que estamos vivendo. Ela diz muito sobre o objetivo deste registro 

em forma de carta.Mas, por ora, reafirmo meu prazer em escrever esta carta e 

poder assim, participar efetivamente de um processo formativo que não é só meu, 

pois outros/as colegas professores/as estão comigo nesta jornada. 

 No entanto, antes vou tratar da atividade a ser relatada. Afinal ela será o 

suporte para a teorização sobre escrita, registro, cartas, cartas pedagógicas e 

com tudo isso, também sobre minha prática enquanto professora. E então qual 

seria esta atividade? Deves estar perguntando, querido/a leitor/a. É uma atividade 

de escrita, de avaliação (em sentido amplo) em que solicito para meus mais de 

130 estudantes, a cada ano, a elaboração de uma carta.  

  

 

                                                           
50FREIRE, Paulo. Cartas a Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis. Direção, organização e notas Ana Maria 
Araújo Freire. 2. ed. rev. São Paulo: Editora UNESP, 2003. (p.17) 



 
 

 
 

Em qual contexto? A atividade se desenvolve em uma sala de aula do 

Ensino Médio Integrado.  Sou professora a mais de 30 anos e atuo em uma 

instituição de educação profissional há pelo menos 24 anos (antes o Colégio  

Técnico Industrial - CTI vinculado à FURG, agora o Campus Rio Grande do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRS). Leciono Biologia I 

para os terceiros anos de Eletrotécnica, Refrigeração, Informática, 

Geoprocessamento, Automação Industrial e Fabricação Mecânica, que são 

cursos de educação profissional com 4 anos de duração. Assim as disciplinas da 

área técnica são oferecidas junto com as da área geral. Isso explica que a 

Biologia seja ministrada em apenas 2 anos (Biologia I e II) e que os estudantes 

tenham uma carga horária bastante exigente com relação as disciplinas da área 

profissionalizante, com muitas atividades em laboratório, visitas técnicas e 

elaboração de projetos. 

A disciplina de Biologia I é oferecida no terceiro ano, então, depois de 

trabalhar conteúdos voltados ao conhecimento de si, com temas sobre células, 

nutrientes, alimentação, divisão celular, sexualidade e dos seres vivos – 

biodiversidade, chega o momento de fazer a relação entre o que se aprendeu. 

Nesse momento, é trabalhada a Ecologia, que eu considero um conteúdo de 

fechamento, pois possibilita, após o conhecimento de “quem sou”, a discussão de 

“como me relaciono com o mundo”.  

Desse modo, o tema da carta solicitada aos estudantes é sobre uma das 

aulas de Ecologia em que apresento dois vídeos slides com diversas imagens 

sobre a nossa região, que gosto demais! Ao tratar do estuário da Lagoa dos 

Patos, na verdade uma Laguna; a explicação sobre o fato de 2/3 das águas do 

Rio Grande do Sul desaguarem aqui e trazerem muita coisa boa e também muitos 

poluentes e lixo, faz com que eles percebam que ações locais podem impactar 

longe e que sofremos influências regionais e globais. Além disso, possibilita 

estabelecer relações entre o micro e o macro, tanto no que diz respeito a ações, 

quanto a decisões que precisam ser tomadas com relação a implantação de 

empreendimentos imobiliários, só para citar um exemplo. 

Essa aula me motiva muito, não apenas pelo conteúdo. É lindo ver a 

admiração dos estudantes quando em uma foto aérea, a cidade do Rio Grande 

aparece rodeada de água. Isso possibilita a discussão sobre nossa 

vulnerabilidade em caso de aumento do nível do mar pelo aquecimento global.  



 
 

 
 

Também a imagem do litoral sul, com base em um mapa do Rio Grande do 

Sul, permite discutir que o título de “maior praia do mundo” foi obtido pelo 

Cassino, desrespeitando os limites políticos com os municípios vizinhos. Temos 

no litoral sul uma praia enorme, mas embora seja única, pode-se afirmar que toda  

extensão, do Rio Grande ao Chuy é a praia do Cassino? Isso gera bastante 

discussão! 

Já o ecossistema Marismas surpreende, tanto pela sua importância, quanto 

por sua diversidade biológica e pelo fato de que, embora sejam equivalentes 

ecológicos dos mangues, não há uma referência sequer a eles no livro didático. E 

de onde mesmo vem os livros? Ahh de São Paulo, na maioria das vezes 

eraramente são escritos por professores experientes no Ensino Médio. Isso 

poderia gerar uma boa reflexão... 

E o que me motiva escolher esse tema - Ecologia, entre tantos outros 

possíveis, para que escrevam cartas? Em primeiro lugar, pelo fato de eu gostar 

muito dessa aula, produzida por mim, desde que fui mobilizada pela questão do 

necessário pertencimento, categoria trabalhada com a amiga e colega Claudia 

Cousin, em 10 anos de Expedições de Estudos pela região. Segundo, por 

acreditar na escrita e buscar modos de oportunizar esta experiência aos 

estudantes. Terceiro, porque entendo a carta como um gênero textual que permite 

registrar algumas emoções, torna a escrita mais subjetiva e estabelece uma 

relação afetiva com o outro -  entre o remetente e o destinatário. Além disso, por 

concordar com o verbete de Adriano Vieira51 “A carta, como um instrumento que 

exige pensar sobre o que alguém diz e pede resposta, constitui o exercício do 

diálogo por meio escrito”. Desse modo, quero ampliar, por meio da carta,o diálogo 

com meus estudantes e deles com o mundo. 

Quanta coisa para escrever e pensar em apenas um relato! Ahh o poder da 

escrita! Porém, a partir de agora, vou me deter na atividade e objetivar minha 

escrita, caso contrário, caro/a leitor/a talvez poderemos nos perder (ou achar) em 

devaneios e não consigamos pensar em nada... 

Retomando... Após a aula sobre Ecologia, ministrada no quarto bimestre, 

com enfoque na região sul e seus ecossistemas correlatos: praia, dunas, 

banhados, costão rochoso, lagoa do Peixe e marismas, apresento para os 

estudantes a carta que segue: 

                                                           
51VIEIRA, Adriano. Cartas Pedagógicas (VERBETE) In: STRECK, Danilo; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime (orgs.). 
Dicionário Paulo Freire. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. (p.75) 



 
 

 
 

Rio Grande, outubro de 2018. 

Querid@ estudante! 

Espero que ao receber esta carta estejas bem. Por aqui tudo ótimo! O 

motivo desta missiva é SOLICITAR que faças um exercício de escrita, em 

resposta a esta carta, a fim de registrar as principais aprendizagens da aula sobre 

Ecossistemas. 

Assim, usando corretamente a definição de cinco (5) das seguintes 

palavras: ecossistema, estuário, laguna, dunas, marismas, costão rochoso, 

banhado, Lagoa do Peixe, ecótono, salinidade variável, fatores bióticos, abióticos, 

potencialidades, problemas ambientais, ecologia e educação ambiental, escolhe 

um destinatário e escreve uma síntese, em forma de carta, sobre o que 

aprendeste. Um abraço, agradecido! Cleiva, Professora de Biologia 

 

A escrita da carta e a solicitação de uma resposta é uma das maneiras de 

estimular o escrever por meio de outras modalidades. Acostumados a elaborar 

sínteses, relatórios e textos mais formais, os estudantes demonstram espanto ao 

serem solicitados a fazer este tipo de registro. Inclusive sugerem substituir a 

atividade. Sem dúvida, jamais escreveram cartas e não possuem a experiência de 

escrever o texto, colocar no envelope, comprar e colar o selo, ir ao correio e por 

fim, esperar a resposta... Hoje os tempos são outros e a dinâmica da escrita se dá 

de outro modo, muito mais ágil e imediata, via tecnologias avançadas e que se 

atualizam rapidamente. Portanto, facilmente preferem negar o desconhecido e 

ficar confortavelmente vinculados aos modos de escrita já experimentados. Mas, 

após argumentar e pedir a eles um voto de confiança, são raros os que não fazem 

a atividade e muitos entregam as cartas em envelopes, mostrando o quanto 

compreenderam a proposta. 

Os destinatários são os mais variados possíveis, tanto reais, quanto 

imaginários. Este ano foram mais de trinta cartas endereçadas a mim, a maioria 

delas iniciando com “querida professora”. Houve também quem escrevesse para 

o presidente eleito, questionando a união dos ministérios da agricultura e do meio 

ambiente. Outro escreveu para o candidato Fernando Haddad. Houve quem 

escrevesse para si mesmo no futuro, para a mãe, filhos, parentes (vós, irmãos, 

tias), amigos e colegas da sala. Duas cartas foram de estudantes supostamente  

 



 
 

 
morando no exterior e querendo saber se os temas estudados aqui seriam os 

mesmos. Um escreveu para a Rachel Carson52 (autora da obra Primavera 

Silenciosa em que ela denuncia problemas ambientais graves nos EUA, nos anos 

60) e outro para a Lagoa dos Patos. Só a escolha destes destinatários geraria 

uma boa discussão, pois é interessante ver/ler o quê e como escrevem.  

A seguir apresento alguns excertos, um de cada turma, os mais 

significativos pela criatividade com que iniciam a escrita.  

 

Querida eu do futuro! Espero que quando abrires esta carta estejas feliz, 

pois por aqui está tudo ótimo. Envio esta carta de 2018, estou no terceiro ano do 

ensino médio técnico, quase me formando! Escrevo esta carta para compartilhar a 

minha enorme alegria após obter diversos conhecimentos novos na aula de 

Biologia ... (L53. TA) 

 

Querida Lola! Decidi te escrever esta carta, pois gostaria de compartilhar 

contigo o que aprendi nas aulas de Biologia, da professora Cleiva Aguiar. Fiquei 

espantada ao saber o quão surpreendente pode ser o nosso ecossistema. Ah, 

imagino que não saibas o que é ecossistema, mas acredito que depois da ótima 

aula da prof eu esteja apta a te explicar o que é, vem comigo! (N. TB – 

Refrigeração) 

 

Vossa Majestade Imperial. Venho por esta informar-lhe e ressaltar da 

situação e importância do porto do Rio grande e sua relação com a Lagoa dos 

Patos. (D. TC) 

 

Querida Charlotte, minha saudade de Paris é cada dia maior, já a de você 

é imensa! Sinto muita falta das nossas noites regadas à s’mores [?]e chocolate 

quente... Escrevo-lhe esta carta para te contar que estou estudando o que 

realmente amo! Acreditevocê que a melhor aula do mundo foi a de hoje, tanto que 

senti necessidade de te contar sobre assim que saí... (sim, estou escrevendo esta 

carta de um ônibus) (F. TD) 

 

 

                                                           
52 CARSON, Rachel. Primavera silenciosa. São Paulo: Melhoramentos, 2010. 
53 Vou colocar apenas as inicias, pois não pedi autorização a eles para publicar, ainda que haja um termo de 
consentimento que eles assinam no ato da matrícula no IFRS. 



 
 

 
 

Querida professora, fico contente que estás bem. Porém por aqui as coisas 

não estão tão boas. Atualmente, a situação política do nosso país me angustia 

muito e temo pelo direito a democracia. Entretanto, no meio de tantos turbilhões, 

assisti uma aula que me proporcionou muito conhecimento e achei que seria 

interessante compartilhar com você. (E.TE) 

 

Olá professora, tudo bem por aí? Aqui está tudo ótimo, inclusive estou lhe 

mandando esta carta para lhe dizer que graças as suas aulas passei no ENEM! 

Sim, a parte de biologia que caiu foram exatamente o que a senhora nos ensinou! 

Marismas que são.... (F. TF) 

 

Ao ler estes excertos muitas questões surgem. O motivo de escrever a 

carta supera a mera formalidade de cumprir o solicitado. O exercício de 

imaginação, de licença poética ao tratar do ENEM ainda não ocorrido, o desejo de 

mostrar aos outros o que aprendeu, são aspectos que dizem muito. Dizem da 

potencialidade de uma escrita que sem desconsiderar as definições dos aspectos 

trabalhados, abre espaço para que outros apareçam. A destinatária estar em 

Paris revela muito de uma visão ampliada de mundo. A leitura da situação política 

explicitada também mostra o desejo de se manifestar de jovens angustiados com 

a situação política do país. SE fosse apenas um questionário com perguntas 

envolvendo os conceitos, provavelmente as respostas estariam igualmente 

corretas totalmente ou em parte, porém se perderia uma riqueza que a escrita 

mais subjetiva oportunizou. 

Assim que, considerando a atualidade e o necessário resgate do 

pensamento do Patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire, é possível, também 

com os estudantes, ampliar a escrita a visão sobre cartas teorizando um pouco 

sobre Cartas Pedagógicas e seu papel tanto para a formação dos estudantes, 

quanto dos professores. Com isso também, é possível teorizar um pouco sobre o 

próprio Cirandar e o papel das cartas que recebemos e que nos motiva a 

escrever.  

Enfim, concordo com Freire quando escreve na obra já citada “Nunca vivo 

um tempo de puro escrever, porque para mim o tempo de escrita é tempo de 

leitura e releituras”. Por isso, espero ansiosa o momento de releitura desta carta, 

tanto por mim, quanto por ti, caro/a leitor/a cirandeiro/a. Encerro por ora,  



 
 

 
 

 

desejando que nesse processo possamos nos fortalecer enquanto educadores na 

busca do “ser mais”.  

Um forte a carinhoso abraço! Até breve! 

Cleiva Aguiar de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Rio Grande, 13 de fevereiro de 2019.  

 

Carta de Daiane 

Daiane Leal da Silva 

Colegas Cirandeiros, 

Reescrevo esta carta, trazendo apontamentos sugeridos pela colega 

Milene Miletto.  

O que tenho escrito a vocês emerge das minhas reflexões quase diárias, 

pois muitas vezes não consigo escrever tudo como gostaria, cotidianamente.  

Confesso que estou me esforçando e aprendendo a fazer isso. E tenho gostado 

muito de anotar, contar, confessar minha prática, minhas angustias, medos e 

minhas pequenas vitórias!  

Apresento duas escritas nesta carta. Primeiro um relato fiel ao que está no 

meu diário. Posteriormente faço uma análise daquilo que de fato tem sido meu 

objeto de pesquisa, o currículo adequado, e o planejamento na alfabetização 

das crianças.  

Para proteger a identidade do meu aluno, identifiquei-o como Curupira. 

Realizei no mês de outubro, de 2018 com a turma toda, um projeto sobre 

as Lendas Folclóricas. Dentre muitas, a do Curupira. Assim, surge o codinome.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em processo de alfabetização: Um menino chamado Curupira 

Em 2018 recebo na minha turma do 3º Ano D um menino chamado  

Curupira.  

Na sondagem que faço na primeira semana de aula; leitura de um 

livro e ditado de palavras; percebi que Curupira era mais um acriança que 

estava em processo de alfabetização.  

Ao ser chamado lá nas classes do fundo da sala, encabulado Curupira 

mostro-me dúvidas nas letras do alfabeto, lendo somente palavras de sílabas 

simples (oi, bola, eu) e conhecendo somente a letra bastão.  

O uso da letra bastão não era a minha maior inquietação, não a 

primeira , mas ajudá-lo no seu processo de alfabetização.  

Ao longo de ano, paralelo as atividade matemáticas, leituras de 

histórias e tantas outras atividades, sempre  trago  atividades para ajudar 

meus no aprendizagem  do ler e escrever palavras. 

Curupira, sempre se mostrou empenhado a realizar as “folhinhas”. 

A escola tem um projeto para os 3º Anos. Uma professora, num 

determinado dia da semana fica na sala de aula e a regente sai da turma 

com os alunos que precisam de atenção na alfabetização.     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meu dia, as sextas-feiras, entre 14h30min e 15h30min, eu tiro um grupo de 

6, 7 alunos. Entre eles o Curupira. 

Nesse dia, ele esta sempre se esforçando e com vontade de aprender. 

Estamos em setembro, dia 14 mais precisamente.  

Realizo com minha turma uma avaliação com diversas atividades para 4 

grupos de níveis diferentes de aprendizagem.  

Para minha alegria, Curupira realiza suas atividades com facilidade e 

sozinho. 

Essas atividades consistiam em: ler a palavras/recortar e colar na figura 

certa (abelha, aranha, aquário); ler e fazer desenhos ( igreja, elefante). 

Ao  corrigir suas atividades percebi algo! 

Escrevi em um papelzinho frases para Curupira ler pra mim.: 

 Cláudio foi ao clube jogar futebol. 

 Cláudio treina futebol todos os dias. 

  Cáaudio é muito esperto. 

 Cláudio que jogar futebol na seleção braseleira. 

 

  Essas frases foram todas escritas  em letra bastão.   

 Curupira foi lendo, juntando sons e me dizendo o que estava escrito em 

cada  frase! 

 Em algumas palavras, precisou da minha ajuda, outras, pensou nos sons, 

mais devagar e sem medo, Curupira ia me dizendo , ia lendo , ia trocando de 

“lugar”, deixando de ser uma analfabeto, um menino que não sabia todas as 

letras e leu!  

 Nós dois nos modificamos na leitura daquelas frases. 

 Ele porque no final da aula me pediu folhinhas de tema e eu porque dei. 

 Esse pedido, afirma a modificação n Curupira. Ele esta me dizendo que “eu 

posso aprender mais”, quando entrego a ele as folhas, digo “sim, tu podes mais”.  

Alfabetizar é um processo de formiguinha, todos os dias, com atividades 

que ajudem a aluno a avançar.  

 Não é fácil, mas o êxito, a alegria esta na caminhada, no avanço e no 

crescimento. 

Com Curupira aprendo que é necessário “apostar” na caminhada e não 

apenas alegrar-se na linha de chegada.  

 



 
 

 
 

Esta experiência que trago, mostra avanços, desafios e o sucesso do 

Curupira no seu processo de ler e escrever. Durante minha escrita tenho por 

intenção apontar possíveis caminhos para um planejamento que tem por sul, o 

nível que o aluno se encontra.  

Segundo Rosane Aparecida Favoreto da Silva 54, em relação à prática 

pedagógica, quando o professor não reconhece as diferenças em sala de aula e 

suas ações partem de uma prática homogeneizadora , ele opera na produção das 

desigualdades, pois exclui os alunos que se encontram fora dos padrões 

considerados “toleráveis”, homogêneos e idealizados. Tais práticas subjacentes 

ás ações dos professores negam direitos de aprendizagem dos seus alunos, pois 

cada um deles é diferente.  

É apostando nesta diferença, e negando a produção de desigualdades que 

me empenho em realizar uma prática que aponta múltiplos planejamentos. Mas, 

vou tratar sobre isto daqui a algumas linhas, pois, ao reler minha escrita, percebi 

que cheia de sentimentos de alegria, euforia e vitória, me perdi no que queria de 

fato registrar. Acho que isso faz parte do processo de escrever mesmo.  

Vou iniciar uma interpretação da minha escrita, uma explicação mais 

profunda de alguns trechos que julgo estarem ou sem sentidos ou escritos sem 

dizer de fato o que eu queria escrever. 

Quando escrevi, “Nós dois nos modificamos na leitura daquelas frases. Ele 

porque no final da aula me pediu folhinhas de tema e eu porque dei”, entendo que 

nos modificamos para, além disso.  

Modificamos-nos porque juntos tivemos sucesso na leitura dele. 

Modificamos-nos porque lá no inicio do ano, ele não consegui ler palavras e agora 

faz a leitura de frases. Modificamos-nos porque nós aprendemos juntos. Foi, 

muito além das folhas, foi a “entrada no universo” das letras. 

É imprescindível dizer que o Curupira teve aprendizagens importantes para 

este início de vida escolar! Mas, não ocorreram sem partir do nada, aconteceu 

porque eu sabia o que queria com as atividades que já vinha realizando com ele  

 

                                                           

54 _____________: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo na perspectiva da inclusão e da 
diversidade: as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e o ciclo de alfabetização, p. 57. Caderno 
01/Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica. Brasília, 2015. 

 



 
 

 
 

ao longo do ano. Um ensino intencional, como dialoga comigo Luckesi. 55 O 

educando se desenvolve enquanto aprende; e, para que a aprendizagem e o 

desenvolvimento sejam intencionas é preciso também que haja um ensino 

intencional. As atividades que propunha pra ele, já tinha uma intencionalidade.   

Quando apresento cada atividade ao menino, as planejei previamente. E, ao 

fazer isso, traçava objetivos e a chegada a algum lugar. Neste viés, 

Vasconcellos56 afirma que planejar, então remete a: Querer mudar algo, acreditar 

na possibilidade de mudança da realidade. Quando falo em planejamentos estou 

apostando que é possível trabalhar assim, e que mesmo diante de desafios, 

posso mudar algo, posso apontar outros caminhos para ajudar o aluno que ainda 

não se alfabetizou.  

Quando penso no processo de alfabetização que uma criança vivencia, 

reflito que todo esse processo se dá numa construção diária. Com dedicação 

tanto do professor, quanto do aluno. Neste trecho que trago agora, “Alfabetizar é 

um processo de formiguinha, todos os dias, com atividades que ajudem a 

aluno a avançar”, Esther Grossi 57 explica essa ideia quando diz que quando 

alguém se alfabetiza, percorre uma longa trajetória a qual é dado o nome de 

psicogênese da alfabetização. A psicogênese, neste caso, por uma sequência de 

níveis, de concepções dos sujeitos que aprendem.  

Cada sequência de níveis precisa ser observada, estudada com atenção, e a 

partir dessas observações, planejar atividades que possibilitam ao aluno avanços 

e assim chegue ao êxito de ler uma palavra. 

Ainda, sobre esse trecho, “com atividades que ajudem a aluno a 

avançar”, pensar essas atividades, é pensar planejamentos. E avaliar o que o 

Curupira sabe fazer, mas os outros alunos da turma também. Mesmo que essa 

carta trate da experiência do Curupira, é necessário se falar na turma, do 

heterogêneo. E, que dentre tantos, tenho cada um.  

 Quando há tomada de consciência, desta turma, como heterogênea, de 

muitos e cada um é único, preciso fazer uma reflexão crítica sobre prática58. Não  

 

                                                           
55 LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo. Cortez, 1995. 
56 VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto de Ensino- Aprendizagem e Projeto Político-
Pedagógico. São Paulo, Libertad, 2014.  
57 GROSSI, Esther Pillar. Didática da Alfabetização. Rio de Janeiro. Paz e  Terra.1990. 
58 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários á prática educativa. São Paulo. Paz e Terra, 1996.  
 



 
 

 
 

serve mais, UMA aula planejada para o heterogêneo. Não serve apenas UM 

EXERCÍCIO, sem levar em conta o que cada um ainda não sabe fazer.  

 Ao colocar o Curupira no centro do processo de alfabetização, como sujeito 

ativo, entendendo sua singularidade, pensando em planejamentos, foi possível ter 

resultados importantes na aprendizag 

em deste menino.  

E com grande alegria e esperança, relato aqui que no final do ano letivo em 

2018, Curupira foi aprovado!  Mérito dele, devido ao seu esforço e vontade de 

aprender. Alegria nossa, pois fizemos essa caminhada juntos!  

 Aprovado para o quarto ano! Estou feliz com essa aprovação! Serão novos 

desafios, outras aprendizagens. Mas, tenho certeza que ele é capaz de vencer, 

pois potencial ele tem! A palavra é orgulho! 

Com tantos sentimentos bons, lembro-me de Freire59, que diz que Há uma 

relação entre alegria necessária á atividade educativa e a esperança. A 

esperança de que o professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, 

inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. 

E, neste misto de alegria e esperança seguirei minhas escritas, confissões 

e inquietações, pois daqui a pouquinho vamos iniciar um ano letivo novo, outras 

crianças, com suas peculiaridades e o desejo é o mesmo, entender todos e cada 

um e a partir disso, criar estratégias que potencialize o avanço deles no seu 

processo de alfabetização.  

Encerro minha carta com as palavras de Freire60, de que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.  E, neste sentimento de criar possibilidades vou fazendo minha 

docência. 

Abraços, Daiane. 

 

  

 

 

 

 

 
                                                           
59 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários á prática educativa. São Paulo. Paz e Terra, 1996. 
60 FREIRE, Paulo.Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo. Paz e Terra, 1986.   



 
 

 
 

Carta de Oxlei 

 

José Oxlei de Souza Ortiz 

 

 

Olá, tudo bem, sou o José Oxlei, e podem me chamar de Oxi !, bom 

venho através deste texto trazer o início de alguns apontamentos e registros que 

recolhi no decorrer do percurso no estágio docente, na qual, tive a oportunidade 

de experiência junto com minha orientadora Aline Dorneles sendo ela Professora 

da FURG no curso de Química. Construímos uma caminhada muito interessante 

dentro de um curto espaço de tempo e local, que no qual vem rendendo bons 

frutos de discussões e reflexões, tanto para a educação como para o uso das 

tecnologias digitais dentro da sala de aula, por isso, esse relato tem as memórias 

do início desta jornada que será relatada ao longo desse desafio que o cirandar 

vem nos proporcionar. 

Portanto, para darmos os primeiros passos, vamos relatar aqui os primeiros 

os registros das aulas desenvolvidas na disciplina de Educação Química I no 

curso de Química Licenciatura da FURG, no primeiro semestre de 2018. A 

experiência na disciplina oportunizou a realização do estágio docência, e a 

construção e organização do campo empírico para a minha pesquisa de 

mestrado.  

Esse movimento começou quando minha orientadora Aline e eu reunimos 

para as escolhas de estratégias para a construção das aulas, num primeiro passo 

para a construção das aulas da disciplina e para o processo de investigação 

usamos  como base a pesquisa narrativa Clandinin; Connelly, (2011) ao modo de 

construir o roteiro das aulas, e como seria o modo das escritas no estudantes 

para a construção dos textos. Como a pesquisa se deu dentro de um ambiente 

onde envolve seres humanos, escolhemos utilizar as contribuições metodológicas 

de observação social de Gil (2007) ao modo de construir as observações e coleta 

de dados, e por fim para a parte de entendermos o processo de analise textual do 

que o as experiências da disciplina produziram e também para a organização da 

pesquisa trabalhamos dentro da abordagem fenomenológica hermenêutica. 

 Um ponto importante para o relato é que decidimos abordar para a 

construção das aulas o uso da tecnologia digital na construção de um ambiente  



 
 

 
 

virtual (AVA) na plataforma canvas onde ficaram armazenadas todas as 

atividades digitais que foram produzidas pelos estudantes em sala de aula. 

Salientamos aqui, o conceito de gamificação61, processo que sistematizou a 

construção dos planos de aula e será explicitado no decorrer do relato. Ao 

encontro disso, no primeiro encontro, foi explicado a nossa dinâmica pedagógica 

que tem como proposta, a inserção das tecnologias digitais na construção das 

atividades coletivas. Vale destacar, a importância do registro dos estudantes no 

sistema AVA, pois a participação dos mesmos, tanto presencial como virtual 

oportunizava um espaço de aprendizagem colaborativa, ou seja, os sujeitos se 

apropriavam e auxiliavam de forma recíproca. Além do mais, este relato tem 

também um caráter de observação, ao modo de investigar o ambiente em que os 

estudantes atuais estão imersos, principalmente os dos primeiros anos da 

universidade, que trazem consigo uma bagagem de aprendizagem com um uso 

mais ativo das tecnologias digitais tanto no seu dia a dia como no ambiente 

educacional. 

 Portanto o relato vem trazer outros olhares ao modo de aprendizagem das 

novas gerações de estudantes considerados os “nativos digitais” que ingressam 

na universidade, em especial nos cursos de ciências. Podemos assim através 

deste relato levantar algumas reflexões sobre os novos métodos de 

aprendizagem que a educação está presenciando, principalmente no contexto 

digital. Esse novo ambiente pode ser descrito pelo autor Prensky (2001): 

 

Agora fica claro que como resultado deste ambiente onipresente e 

o grande volume de interação com a tecnologia, os alunos de hoje 

pensam e processam as informações bem diferentes das 

gerações anteriores. Estas diferenças vão mais longe e mais 

intensamente do que muitos educadores suspeitam ou percebem. 

“Tipos distintos de experiências levam à distintas estruturas de 

pensamento,” diz Dr. Bruce D. Barry da Faculdade de Medicina 

Baylor. Como veremos posteriormente, é bem provável que as 

mentes de nossos alunos tenham mudado fisicamente – e sejam 

diferentes das nossas – sendo resultado de como eles cresceram. 

Mas se isso é realmente verdade ou não, nós podemos afirmar  

                                                           
61 O termo gamification é utilizado para designar o uso de elementos e mecânicas de jogos em outros contextos, que não 

seriam propriamente em sua concepção de jogo. Assim, essas estratégias de gamificação podem ser um sistema voltado 

para ensino, na sua concepção, funcionamento, e como ferramenta pedagógica. 

 



 
 

 
 

 

apenas com certeza que os modelos de pensamento mudaram 

(PRENSKY, 2001. P. 01 ). 

 

   O intuito deste relato e trazer algumas possibilidades de uso da tecnologia 

para o ensino de química. Portanto para a primeira atividade decidimos propor um 

desafio, na qual os estudantes se dividissem em grupos, onde que os integrantes 

iriam fazer algumas funções, sendo elas fazer o experimento químico, outros iriam 

anotar o que mais marcou e o que aconteceu durante o processo e outros iriam 

gravar com o celular toda a atividade, que os mesmo produzissem um pequeno 

vídeo de 30 segundos com os pontos marcantes da atividade. 

   Assim a turma se dividiu e começaram a fazer os experimentos no qual a 

atividade consistia em uma experiência de um prato cheio de leite, no qual, os 

estudantes colocavam de modo aleatório algumas gotas de corante artificial na 

superfície do leite, para num segundo momento da atividade colocarem uma gota 

de detergente líquido no qual produziria uma reação química. 

   Essa atividade provocou uma atenção muito interessante por parte de 

todos, pois a reação era dinâmica espertava múltiplas sensações, dentre elas, os 

aspectos visuais que se formavam no prato como uma obra de arte viva. Essa 

pintura psicodélica, encantava e suscitava nos estudantes o movimento de 

analisar e compreender o fenômeno. Diante disso, percebemos que este 

experimento possibilitou a construção do conhecimento científico. Vale enfatizar, o 

engendrar de uma ação pedagógica que instigou a curiosidade, a investigação e 

anotação da análise dos dados contemplando a metodologia do Ensino de 

Ciências.  

   Essa atividade com o uso e registro com a tecnologia, teve o propósito de 

provocar a interação entre os componentes do grupo e em segundo momento 

provocar a interação entre os grupos, pois cada grupo mostrava o vídeo para seus 

colegas. A atividade tinha como base a formação de grupos onde que cada grupo 

tinha um numero X de participantes e que cada um tinha uma função especifica 

dentro do grupo, sendo assim, um componente do grupo era responsável por 

gravar o fenômeno, outra em fazer as anotações com a quantidade de produto e 

substancia utilizados no experimento ou fazia os registros anotando os resultados 

numa prancheta, assim cada componente do grupo escolheu sua participação na 

atividade. 



 
 

 
 

Portanto a intenção dessa atividade era provocar os sentidos e percepções 

dos estudantes através de um experimento lúdico que formava durante o  

processo uma obra de arte, e proporcionando também uma interação por grande 

parte dos estudantes através dos seus registros de vídeo, e que após atividade 

mostravam uns para os outros como tinha se dado seus experimentos na vista 

que cada grupo pode experenciar uma reação diferente das demais mesmo 

fazendo a mesma atividade, com isso, o objetivo desta aula era tornar a 

experiência algo único para cada um deles e que os mesmos utilizaram seus 

próprios conhecimentos das tecnologias, esse relato ficou anotado no diário de 

aula desse pesquisador e através de registro de algumas imagens como podemos 

ver na figura1. 

 

 

Figura 1: Foto do experimento de reação química 

Fonte: os autores. 

 

   Assim para encaminharmos para as últimas linhas deste relato, podemos 

assim observar, que o uso da tecnologia digital da qual faz parte do uso dos 

estudantes pode vir a proporcionar uma aula mais dinâmica e interativa, sendo o 

uso da mesma pensada de forma estratégica pelo professor, na qual possa 

envolver um pensar e fazer, ancorada pelo conteúdo da disciplina e pela relação 

dos estudante com o seu contexto de aprendizagem, portanto esse relato não tem  

 



 
 

 
 

o caráter de dizer se a aula e melhor ou pior com o uso da tecnologia digital, mas 

trazer possibilidades de uso da tecnologia digital na sala de aula. 

   Agradeço pela leitura e pela atenção, bons relatos, abraços fraternos. 

 

REFERÊNCIAS  

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. - 6 ed. - São 

Paulo: Atlas, 2008. 

PRENSKY, M. Nativos Digitais Imigrantes Digitais. 2001. Disponível em: 

http://www.colegiongeracao.com.br/novageracao/2_intencoes/nativos.pdf Acesso 

em: 10 Dez 2017. 

CLANDININ, J.; CONNELLY, M. Pesquisa Narrativa: experiência e história de 

pesquisa qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de 

Professores ILEEL/UFU. Uberlândia: Ed. UFU, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegiongeracao.com.br/novageracao/2_intencoes/nativos.pdf


 
 

 
 

Cirandar 2018 

 

Larissa Rodrigues de Oliveira 

 

Uma breve apresentação de quem sou e da sala da aula de onde falo!! 

 

Meu nome é Larissa e estou participando pela quarta vez consecutiva do 

processo de formação proporcionado pelo Cirandar: rodas de investigação desde 

a escola, pois entendo que os movimentos reflexivos gerados durante as escritas 

sobre as práticas pedagógicas me possibilitam (re)ver por outro viés aquilo que já 

vivi, fazendo com que as experiências compartilhadas e as memórias suscitadas 

durante o processo de escrita gerem múltiplas formas de compreender a prática 

docente e o que é ser professor assuntos esses, que são basilares na minha 

formação, e com os quais reafirmo interesse a cada momento em sala de aula. 

Hoje sou pedagoga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, e professora 

voluntária no Projeto Alfabetizando Mulheres trabalhadoras de iniciativa do Núcleo 

de Estudos em Educaçãode Jovens e Adultos e Alfabetização (do qual sou 

membro) e do Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico, ambos 

constituintes da FURG. Tal projeto tem como objetivo proporcionar práticas 

pedagógicas de alfabetização a trabalhadores cooperados vinculados a 

Cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos Santa Rita, localizada no bairro 

Santa Rita de Cássia, ás margens da avenida Roberto Socoowisk, na cidade do 

Rio Grande. 

Sendo assim, esse é o contexto de onde falo como professora 

alfabetizadora de adultos. Um grande desafio ainda mais por estar inserida em 

um ambiente de educação não formal, na tentativa de sanar ou diminuir as 

diferenças e desigualdades que ainda são realidade em nossa sociedade, ou 

seja, de indivíduos que ainda se encontram em estado de analfabetismo escolar e 

por alguns vieses, de entorpecimento mental visto que desconhecem as plenas 

capacidades que possuem em virtude de ter sempre vivido a margem da 

sociedade, como costumamos mencionar, na invisibilidade proposital. 

 

 



 
 

 
Dessa forma, é sobre essa sala de aula que pretendo refletir nesse diário, 

sobre os atravessamentos que muitas vezes fogem ao nosso controle, mas que 

fazem parte do dia-a-dia do ser professor alfabetizador de adultos em uma 

periferia. Desenvolver práticas pedagógicas alfabetizadoras no contexto do qual 

me refiro, ultrapassa o ensino das letras, sílabas, sons, ele se encontra no 

instante do pensar, do ambiente que proporciona a escuta e o acolhimento, nas 

ações que procuram proporcionar a reflexão sobre a realidade, e sobre como e de 

que maneira modificá-la. São reflexões que podem ser utópicas porem entendo 

que tudo que hoje é verdade, real e concreto um dia esteve no pensamento de 

alguém, de alguns que acreditaram que seus quereres fossem possíveis de se 

tornarem realidade, e é nesse fato que me apego quando acredito na minha 

prática e acredito que ela possa incentivar aqueles que comigo trilham esse 

caminho. 

Ao iniciar essa narrativa intentando encontrar soluções para as 

problemáticas que nos desafiam no percurso docente, recordo as palavras de 

Larrosa (2015) quando diz: 

 

A educação sempre tem a ver com uma vida que está mais além de 

nossa própria vida, com um tempo que está mais além do nosso próprio 

tempo, com um mundo que está mais além de nosso próprio mundo...e 

como não gostamos desta vida, nem deste tempo, nem deste mundo, 

queríamos que os novos, os que vêm à vida, ao tempo e ao mundo, os 

que recebem de nós a vida, o tempo e o mundo, os que viverão uma 

vida que não será a nossa e em um tempo que não será o nosso e em 

um  munda que não será o nosso, porém um vida, um tempo e um 

mundo que, de alguma maneira, nós lhe damos...queríamos que os 

novos pudessem viver uma vida digna, um tempo digno, um mundo em 

que não dê vergonha viver. (p.36/37) 

 

E para além de produzir um mundo, uma sociedade onde “não se dê 

vergonha de viver” para aqueles que vêm depois de nós, defendo que o fazer 

docente ao olhar aqueles que hoje aqui estão, faz esse movimento de 

transformação, mesmo que pequeno, mas necessário e preciso. Por isso 

conhecer as dimensões teóricas do fazer pedagógico, a formação epistemológica 

que dá fundamentação a educação, assim como refletir sobre a história das ideias 

pedagógicas proporcionam o embasamento teórico para que o professor  

 



 
 

 
 

compreenda “de onde fala”, e esse movimento se torna emergente na defesa de 

nosso “chão” e para a dignidade de continuarmos aprendendo e ensinando.  

Para iniciar as reflexões que me motivam, antes entendo necessário 

contextualizar a sala de aula da qual me refiro, e na qual me constituo como 

docente em constante formação. Como mencionado anteriormente as práticas de 

alfabetização ocorrem no local de trabalho dos cooperados, portanto pode ser 

entendido como um ambiente de educação não escolar, que segundo Severo 

(2015) pode ser conceituada como: 

 

[...] uma categoria temática que engloba práticas consideradas 

formativas situadas fora da escola. É, portanto, mais adequada para se 

referir aos espaços educativos em que ocorrem processos não formais e 

informais, embora em alguns casos seja possível reconhecer atividades 

formais que se desenvolvem fora da escola, em contextos não 

convencionais. (p. 565) 

 

Ao considerar esses aspectos continuo mencionando que o lugar que nos 

acolhe é improvisado com bens móveis doados e adaptados para que supram as 

necessidades tantos dos alunos quanto das professoras. Esse espaço é pequeno 

e recebe alunos em diferentes níveis de alfabetização, sendo assim uma turma 

multisseriada. Os materiais escolares também foram doados, não possuímos 

livros didáticos ou respaldos (além do dado pela Universidade/FURG), e os 

alunos frequentemente desistem ou param de ir as aulas por motivos diversos, 

que permeiam entre problemas de saúde (muitos devido a má alimentação e suas 

consequências) e dificuldades familiares e com vícios em drogas lícitas e ilícitas, 

além da crença já conhecida de que adultos não conseguem aprender conteúdos 

escolares. 

Os que conseguem persistir progridem pouco a pouco e enfatizam que o 

movimento que realizamos coletivamente auxilia muito a vida deles, fato esse que 

supera as adversidades mencionadas anteriormente, contudo, não as diminui 

visto que elas continuam existindo e resistindo, pois essa sala de aula está 

inserida em um ambiente precário, de extrema pobreza e vulnerabilidade social, 

de onde emergem diversas falhas do sistema e administração pública, como a 

insalubridade do local e a falta de políticas públicas voltadas às necessidades dos 

sujeitos que vivem nas periferias.  



 
 

 
 

Nesse contexto, pertencer ao referido projeto de alfabetização também 

proporciona associar os conhecimentos adquiridos na academia ás múltiplas 

facetas que a educação apresenta, expondo que é intrínseco ao processo de 

formação docente considerar as limitações e potencialidades de cada sala de 

aula, na intenção de diminuir a distância entre o “pensar” e “realizar” a educação 

de forma emancipatória nos contextos escolares e não escolares. Na obra Paulo 

Freire o caráter emancipatório da educação é defendido pelo viés da luta pela 

libertação dos oprimidos na busca da reconstrução de suas humanidades 

tornando-se novos homens e mulheres, e encontrando na educação popular o 

espaço e instrumento propício a essa construção (Freire, 1991). 

Sendo assim, a sala de aula que construímos é um lugar para existir e 

resistir, um lugar onde nos questionamos em que momento nos tornamos 

apáticos e distantes da prática teórica de nossa profissão, quando deixamos de 

questionar os atravessamentos que nos movimentam por necessidade e não por 

estímulo, e ainda, qual o nosso papel frente aos ataques cada vez mais 

constantes e firmes sobre o desenvolvimento progressista e libertário do fazer 

pedagógico.  

Durante o transcorrer das escritas no diário algumas modificações 

ocorreram no ambiente da cooperativa, houve uma mudança de local, esta que já 

havia sendo reivindicada a certo tempo junto a Prefeitura, e que em decorrência 

de obras de prédios públicos do segmento jurídico que estão sendo construídos 

quase em frente do local onde a Cooperativa funcionava (local esse de extrema 

pobreza), a mesma foi realocada para um galpão, alugado pela prefeitura, e está 

funcionando desde metade de setembro nas novas instalações. 

Em relação a infraestrutura tanto de trabalho quanto da sala de aula, 

tivemos grandes melhorias, contudo nos preocupa a manutenção desse local que 

a cooperativa em si não tem capacidade de manter, e para além, a própria 

continuidade do projeto tem nos oferecido certo receio devido as dificuldades de 

conseguir bolsas de auxílio aos professores (hoje o projeto conta com uma 

professora voluntária, que sou eu, e uma bolsista de extensão vinculada a Furg), 

então o foco da escrita nos últimos tempos sofreu modificações, no sentido de 

que além da preocupação pela fundamentação teórica e respaldo aos estudantes 

por meio de certificação do que é aprendido por meio do projeto, hoje nos  

 



 
 

 
 

encontramos com receio quanto a possibilidade de continuidade do projeto no ano 

de 2019. 

Ao refletir sobre a realidade da educação no país, mais especificamente as 

realidades da EJA, de escolas fechadas e turmas diminuídas, pouco investimento 

e quase nenhum apoio a modalidade, recordo de duas músicas que fazem parte 

do repertório que levamos em consideração no planejamento das aulas. Uma 

delas clama com a seguinte frase “Não deixe calar a nossa voz” (Cota não é 

esmola - Bia Ferreira) e a segunda foi composta no ano de 2016 no contexto de 

luta e ocupação das escolas por parte dos estudantes: 

 

Ninguém tira o trono do estudar / Ninguém é o dono do que a vida dá [...] 

Depois de tudo até chegar neste momento me negar / Conhecimento é 

me negar o que é meu / Não venha agora fazer furo em meu futuro / Me 

trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu / Vocês vão ter que 

acostumar [...] E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo / E 

perder o sono mesmo pra lutar pelo o que é seu 

Que neste trono todo ser humano é rei / Seja preto, branco, gay, rico, 

pobre, santo, ateu / Pra ter escolha, tem que ter escola [...] (Trono de 

estudar – Dani Black) 

 

Ambas fazem refletir sobre o papel da docência progressista e o conceito 

de resistência defendida por Freire (2000), que fala sobre a mudança da 

sociedade por parte dos sujeitos que não se acomodam, que percebem o que 

ocorre no mundo e intervém e se comprometem responsavelmente com essas 

mudanças. Como o próprio autor menciona:  

 

“[...] reconhecer que o sistema atual não incluí a todos não basta. É 

necessário precisamente, por causa desse reconhecimento, lutar contra 

ele  e não assumir a posição fatalista forjada pelo próprio sistema e de 

acordo com o qual não há que fazer, a realidade é assim mesmo” 

 

 

Dessa forma, compreendo que o primeiro passo para que sejamos a 

resistência que Freire nos convida a realizar seja o agir coletivo, o pensar e refletir 

em prol dos sujeitos que insistentemente vemos serem calados, e por mais que 

hoje vejamos que somos nós, os professores os objetos desse silêncio, 



 
 

 
precisamos nos munir dos conhecimentos sobre nossa profissão para defendê-la 

e defender aqueles que são o motivos pelo qual somos professores. Mesmo em  

 

 

tempos de ataques por parte dos governos, não podemos como profissionais da 

educação esmorecer. Continuemos lutando! Estrategicamente juntos!  
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REFLETINDO SOBRE AS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA 

NO ENSINO SUPERIOR 

 

Liana Barcelos Porto  

liana.porto@hotmail.com  

1- APRESENTAÇÃO 

 

Meu nome é Liana resido em Canguçu, sou professora dos anos finais da 

educação básica neste município, atuando nas disciplinas de Ensino Religioso 

e Arte. A algumas edições me dispus a cirandar, e me encantei pelo processo 

formativo que esse evento oportuniza: leituras em pares, trocas profícuas com 

colegas, flexibilidade na escrita (onde em posse de tensionamentos propostos 

pelos leitores da minha escrita, posso alterá-la), produção do diário de campo... 

Instrumentos que possibilitam um olhar para minha práxis, para minhas leituras 

e para os meus interesses de pesquisa. É um momento de revisitar-se 

academicamente, de olhar o produzido, de recontextualizar condutas 

pedagógicas... Em fim... Momento de ciranda, de movimento de não 

aceitarmos as coisas como estão e sim nos movimentarmos em busca de um 

mundo melhor, de uma educação qualitativa, de escritas bem articuladas etc. 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 

Esse ano pela primeira vez, desde que participo do Cirandar resolvi não 

escrever diretamente sobre minhas experiências na educação básica e sim 

sobre uma temática que venho estudando que são as questões que envolvem 

as políticas de ações afirmativas, dentre essas as cotas, essas são ações 

afirmativas desenvolvidas pelo Governo Federal estabelecendo cotas em todos 

seus cursos superiores para alunos oriundos de escola pública, dentre estes, 

as cotas raciais (PPI – Pretos, Pardos ou Indígenas) e socioeconômicas, para 

alunos com renda familiar per capta de até 1,5 salário mínimo. De acordo com 

a Lei 12.711 de 29 de Agosto de 2012, 50% (cinquenta por cento) das vagas 

são reservadas para o sistema de cotas. 

 

http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/lei_12711_2012.pdf


 
 

 
 

Mas, esse assunto perpassa minha sala de aula, uma vez que me inquieta e 

me instiga conhecer mais sobre o tema, a escola que trabalho fica no interior 

do município, escola do campo, a maioria dos alunos são filhos de pequenos 

agricultores, dispõem de um poder aquisitivo baixo, as turmas do oitavo e nono 

ano tem um total de 20 alunos, destes 80% são negros e todos, ou seja, 100% 

desses alunos são contra as cotas dizem ser medidas discriminatórias e 

apresentam forte resistência de discutir e conhecer mais dessas políticas, 

então se apropriam de um discurso pronto, pré-estabelecido pela meritocracia. 

Durante a realização das leituras prévias e levantamento inicial de dados e 

bibliografias sobre esse tema, é possível perceber que a política de cotas, a 

partir do advento da Lei 12.711/12 abre espaço para as minorias, trazendo 

visibilidade e oportunidade para esses sujeitos historicamente excluídos. As 

“ações afirmativas”, definida por (Guimarães, 2008) como um termo 

polissêmico, mas que no Brasil se tornou sinônimo de cotas raciais é bem mais 

amplo e complexo que esse reducionismo proposto pelo autor, e não 

corresponde à relevância que essas políticas públicas tem adquirido. 

 

1- ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Para começarmos uma compreensão sobre as cotas se faz necessária uma 

reflexão sobre a universidade na dimensão popular como enfatiza Pereira (2013, 

p.86) ao dizer que 

“repensar a universidade é um desafio e uma necessidade, um desafio, 

a partir do histórico elitista da instituição e uma necessidade a partir 

dessa mesma constatação, ou seja, um projeto de universidade popular 

não pode estar descolado de um projeto popular de sociedade, pois as 

instituições educacionais não são ilhas independentes, em relação ao 

sistema sociopolítico como um todo”. 

 

A universidade desempenha um papel social muito importante. À medida 

que a sociedade muda, ela também se reconfigura adquirindo novas formas e 

novas funções em conformidade com as condições locais e regionais.  Rossato 

(2005, p.11) reconhece a capacidade de multiplicidade da universidade quando 

diz que “... essa capacidade de adaptação e mudança é, sem dúvida, uma das 

causas da sobrevivência e da relevância das instituições universitárias na sua  



 
 

 
 

longa e perturbada trajetória até os dias de hoje”. Repensar a universidade por 

esse viés popular é um desafio, bem como uma necessidade. Sob essa 

premissa podemos pensar o aspecto elitista desta instituição, associada à classe 

dominante detentora de capitais: econômico, cultural, político etc. (Pereira, 2013, 

p.90) enfatiza que a elite estaria numa direção contrária a do povo, se 

apropriando dos capitais. Assim, Freire (2008, p. 74) fala que: 

 

O adjetivo popular refere-se ao povo e não a elite. Povo no 

sentido mais amplo, não tem nada a ver com as classes 

dominantes. Quando dizemos povo não estamos incluindo 

neste conceito os industriais e eu não quero dizer que os 

industriais não fazem parte de uma outra compreensão do 

conceito de povo, de povo de um país. Eu não tenho poder de 

separa-los como eles fazem conosco. Mas de um ponto de 

vista sociológico e político, eles obviamente não são povo. 

 

Logo podemos dizer que a elite vai criar e se apropriar de instituições 

essenciais na manutenção do formato societário e a universidade é uma dessas 

instituições que foi construída “para poucos”. 

O autor Tragtenberg (1990 pg. 130) descreve o clima do processo de 

acesso à universidade no Brasil quando diz que: 

 

O vestibular escolhe os escolhidos. Quem é escolhido econômica e 

socialmente tem potencialidades em termos de habilidade intelectual, 

de verbalização, de raciocínio abstrato, de passar pelo chamado filtro 

aparentemente educacional ou cultural que é vestibular. Eu acho 

qualquer seleção, em tese, execrável, especialmente educacional, 

porque, ela mascara uma seleção social preexistente. Eu não posso 

falar em igualdade de oportunidades, sociedade aberta e que a 

educação é um dever do Estado, quando percebo que a educação 

apenas confere um poder simbólico a quem já tem poder real. 

 

Citação que contribui para a análise e reflexão de um dos principais 

fenômenos da sociedade brasileira a exclusão dos pobres e a ausência dos 

negros e indígenas na educação superior. A segregação e o racismo afastaram 

das universidades esses sujeitos. Silva (2012, p.78) também confirma isso 

quando diz que “ao longo do século XX e começo do século XXI o vestibular se  



 
 

 
 

apresentou como um instrumento poderoso de dominação e preservação dos 

espaços socialmente estabelecidos pela classe dominante brasileira, 

notoriamente na universidade pública”. Por isso acreditamos que a efetivação 

das Leis: 12.711/12 e 12.990/14 são uma conquista para todos os envolvidos na 

luta pela implementação de políticas reparadoras para os negros e estudantes 

pobres, bem como para toda a sociedade brasileira que, após a impossibilidade 

de acesso ao ensino superior qualitativo por uma parte significativa de sua 

população, tem a oportunidade de inserir de fato aqueles que, com raras 

exceções, estiveram ausentes do ensino universitário. 

A coletânea, organizada por Jocélio Teles dos Santos composta pelos 

livros: Cotas nas universidades: análises dos processos de decisão e O impacto 

das cotas nas Universidades públicas brasileiras (2004-2012) trazem uma 

coerente reflexão sobre um conjunto expressivo de experiências de adoção de 

cotas em universidades federais e estaduais em diferentes partes do país, 

exceto da região Norte. Estes livros relatam processos de implementação de 

cotas desde as primeiras iniciativas, em 2004, até a Lei Federal nº 12.711, de 

2012, que unificou e trouxe uma maior consistência ao sistema de reserva de 

vagas nas universidades federais. 

Não consideramos possível produzir uma arguição escrita sem citar as 

obras e conceitos de Paulo Freire dentre eles a questão das marchas em vários 

textos de Freire essa temática se destaca. Referindo-se a história do exílio, 

pensando em questões políticas, Freire (1994, p. 40) fala dos sujeitos 

arrependidos que abandonavam a  marcha: 

 

“de novembro de 1964 a abril de 1969, acompanhei de perto a 

luta ideológica. Assisti, ás vezes surpreso, aos recuos político-

ideológicos de quem, tendo proclamado sua opção pela 

transformação da sociedade, assustado, arrependido, voltava 

medroso do meio do caminho e se tornava ferrenhamente 

reacionário. 

 

Mas também fala dos que continuavam a marcha (1994, p. 40): 

 

”mas vi também o avanço de quem, confirmando seu discurso 

progressista, marchava coerente, sem fugir da história. Vi  



 
 

 
 

igualmente a caminhada de quem, de uma posição inicial mais 

do que tímida, buscou, firmou-se e afirmou-se numa 

radicalidade que jamais se alongou em sectarismo”. 

 

Esse conceito de marcha, de movimento de luta, são a base da 

construção das políticas de ações afirmativas. Marchamos pela busca de uma 

sociedade melhor, por oportunidades para todos. 

Sob esse importante tema, temos também o sustento teórico na produção 

do Professor Doutor, Gomercindo Ghiggi, que trabalha muito com esse 

conceito de marcha gerado por Freire, criando assim a pedagogia das 

marchas. Freire repulsa construções puramente essencialistas e estagnadas e 

coloca-se a favor da construção de cultura dinâmica. Giggi (2013, p. 42) 

reafirma isso e acrescenta que para Freire a história é tarefa humana, desafio 

contínuo a reconstrução do já construído e edificação do novo. Ainda sobre as 

pedagogias das marchas, Giggi (2013, p.43) complementa: 

 

Para atuar a favor da pedagogia das marchas, fundamental é trabalhar 

para a superação do individualismo, solitário e narcísico, e do critério 

do mercado, que quer organizar a vida, fragilizando, pela globalização, 

individualidades, responsabilizando-as por descontextualizados 

fracassos presentes em suas histórias e conjunturas. O sofrimento, 

material e simbólico, pode produzir resistências em forma de redes de 

solidariedade, instaurando processos de produção de práticas, 

inicialmente fragmentadas, que, ajuntadas, podem instalar contra-

hegemonia. 

 

É por meio do discordante, que se torna possível a reação e a criação de 

alternativas ao estado social posto, ou como diz Giggi (2013, p.43) 

“caminhando assim na direção da mudança, apontando para a marcha como 

concepção política e pedagógica” e essa é uma das proposições das políticas 

de ações afirmativas: mudar, transformar o que até então foi imposto pela elite. 

No livro Pedagogia do Oprimido podemos encontrar indicativos de princípios 

indispensáveis a pedagogia das marchas, são eles: “a colaboração”, “a união”, 

“ a organização”, e “a síntese cultural” (FREIRE, 1982), resumindo dessa forma 

o prisma de unidade na diversidade. Essa ideia de marcha, de movimento, de 

caminhada, de consciência do inacabamento motiva esses estudos ainda  



 
 

 
 

iniciais e que também se reverberam em discussões na sala de aula com 

discentes da educação básica. 

O Professor Doutor Vilmar Pereira da Fundação Universitária de Rio 

Grande (FURG) na sua tese de doutorado trabalha com um conceito Freiriano 

do Inédito-Viável como uma categoria esperançosa e crítica de compreender a 

construção de uma universidade com o projeto de instituição popular. Nesse 

sentido ele a caracteriza como um processo que encerra em si toda uma 

crença no sonho e na possibilidade da utopia, na metamorfose das pessoas e 

do mundo, sendo, portanto um compromisso de todos nós. Compreendemos 

que esta categoria também pode ser usada para uma melhor compreensão 

das políticas de ações afirmativas e na produção de artigos e estudos futuros. 

Envolvidos nesses conceitos de pedagogia das marchas de 

inacabamento de Freire, e as contribuições de Ghiggi, fazendo um 

chamamento sobre a contramarcha, sobre fazer o caminho caminhando... Essa 

escrita não está finalizada, apresenta estudos iniciais e arguições de pesquisa, 

está em processo de construção, mas se colocou a caminhar, a marchar, e 

acreditamos ser essa a proposta do Cirandar. 

 

2- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como falei anteriormente essa é uma escrita que está em processo, por 

isso se acredita que submeter esse trabalho a ciranda é qualifica-lo, bem como, 

pretende levar os leitores a uma reflexão a cerca das políticas de ação 

afirmativa, pois essas não são meramente assistencialismo como muitos 

dizem, mas são sim políticas reparadoras, as mudanças ocorridas na prática, 

pós implementação dessa lei ainda não são do tamanho que a superação do 

racismo na educação escolar exige, mas é um movimento afirmativo que está 

acontecendo. Enquanto docente das disciplinas de arte e ensino religioso, bem 

como no papel de cidadã, sinto-me responsável e trabalho estas questões 

diariamente em minha sala de aula, estamos realizando uma bela tarefa 

pesquisando sobre os contos africanos, aspectos das religiões afro-brasileiras, 

construindo símbolos religiosos (santos, patoás, guias...), fazendo um 

mapeamento quantitativo de quantos negros temos na docência, nos postos de  

 



 
 

 
 

saúde, nos principais comércios, câmara de vereadores e secretarias da cidade 

de Canguçu. 

Objetiva ainda fazer um chamamento aos docentes sobre a necessidade 

de se discutir essa temática em sala de aula, com substancial conhecimento 

teórico e problematização. Por finalidade última se presta a incentivar outras 

produções que abordem esse mesmo tema. 
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Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara! 

Livro dos Conselhos63 

 

Este relato, à luz de uma prática desenvolvida no curso de Licenciatura 

em Ciências EaD, reflete sobre questões étnico-raciais e traz a inquietação em 

saber como estas questões são trabalhadas nas Licenciaturas. A experiência a 

ser relatada foi desenvolvida durante o segundo semestre de 2018 numa 

interdisciplina64 do referido curso em que a docência em Ciências, as questões 

étnico-raciais e as políticas públicas articularam conteúdos sugeridos e práticas 

de três professores da FURG em que uma das autoras foi professora nesta 

interdisciplina. O curso está em sua segunda edição em quatro pólos da EaD 

na FURG. Analisamos neste texto uma das atividades solicitadas aos alunos, 

uma carta dirigida aos professores contando sobre o encontro com a negritude. 

A professora, também uma das autoras deste texto, escreveu uma carta em 

que contava seu encontro com o que entendia ser a negritude. A 

interdisciplinar é uma componente curricular do terceiro semestre do curso. 

Para a escrita deste relato de experiência, algumas palavras foram 

estudadas num exercício hermenêutico. Foram elas experiência e negritude. 

Para a compreensão ampliada dos sentidos que podem ser atribuídos a estas 

                                                           
62Agradecimento aos Professores Cassiane de Freitas Paixão e Márcio Caetano pelas proposições durante a 
interdisciplina que possibilitaram às autoras uma fusão de horizontes hermenêuticos 
63 O Livro dos Conselhos foi uma invenção de José Saramago.  
64Interdisciplina é o termo no referido curso a articulação de mais de uma disciplina entre a proposição de mais de um 
professor. Neste caso a intercisciplina reunia a proposição de três disciplinas: Docência em Ciências II, Políticas 
Públicas da Educação, Diversidade Cultural e Relações étnico-raciais. 



 
 

 

palavras, partimos da palavra dicionarizada, indo à busca de teorização em 

outros campos, como na Filosofia. Também foi feita a análise do discurso em 

que se inserem as cartas e este discurso se distancia das compreensões 

pessoais dos autores das cartas. No entanto, percebemos a cegueira da 

sociedade, aqui usada como metáfora, frente às questões étnico-raciais. A 

inspiração da metáfora que expõe o discurso sobre as questões étnico-raciais 

a que estão submetidos estudantes de um curso de Licenciatura veio da leitura 

do livro de Jorge Saramago, Ensaio sobre a Cegueira em que há uma cegueira 

branca em que estão imersos os personagens do livro. Neste livro há a citação 

usada no início do texto de que olhar não é suficiente. É preciso ver, mas 

também ver não é suficiente, é preciso reparar.  

 

A CARTA : como se estivesse no meio de um nevoeiro 

 

A interdisciplina de Cotidianos da Escola III se desenvolve na articulação 

de três disciplinas: Docência em Ciências II, Políticas Públicas da Educação e 

Diversidade e Relações étnico-raciais. Nas primeiras semanas de aula, foram 

propostas atividades de reconhecimento de uma escola, estudo de vídeos 

sobre a docência contemporânea, profissionalização, notório saber, 

homogeneização das questões da educação. Um segundo bloco de atividades 

foi o que se relaciona com o foco deste texto: as questões étnico-raciais. O 

estudo proposto aos estudantes foi feito a partir de aprofundamento teórico por 

um conjunto de materiais em que, para esta análise, se destacam os 

argumentos em entrevistas disponibilizadas no Youtube da presidenta da 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros – ABPN de Benite no canal 

Cidadania em Debate (https://www.youtube.com/watch?v=t0IHdKhW2Gk, 

2017) e a Pedro Cardoso entrevistado por Lázaro Ramos no Canal 

Mundodigital ( https://www.youtube.com/watch?v=t0IHdKhW2Gk, 2018) e os 

argumentos acadêmicos sobre educação, raça e gênero e suas relações 

imersas na alteridade (Gomes, 1996). Seguindo o estudo foi solicitado o 

registro do encontro com a negritude. O caderno de registro com escritas 

sistemáticas sobre o estudo em andamento foi também solicitado aos 



 
 

 

estudantes. Como atividade inicial sobre as questões étnico-raciais foi 

solicitado aos alunos a escrita de uma carta que contasse sobre o encontro de 

cada um com a negritude. As cartas foram enviadas pelo ambiente do Moodle 

da interdisciplina na UAB da FURG. Foram recebidas trinta e quatro (34) 

cartas.  

 

A EXPERIÊNCIA: da palavra ao conceito 

 

O Cirandar: rodas de investigação desde a escola solicita a cada 

participante a escrita de um relato de experiência por isso foram escolhidas 

duas palavras para o estudo neste exercício fenomenológico-hermenêutico. 

Fenomenológico porque a experiência escolhida foi a interdisciplina que tratou 

das questões étnico-raciais, hermenêutico porque partimos para a 

compreensão destas palavras em direção a seu conceito. As palavras foram 

experiência e negritude porque foram essas que se mostraram como pista a 

compreender melhor tanto o Cirandar quanto a negritude. Iniciamos com a 

palavra experiencia.  

No dicionário de uso comum a palavra experiência passa a ter registro 

escrito a partir do século XIV. Tem origem latina e significa prova, ensaio, 

tentativa. Associada a este significado a palavra experiência é sinônimo de 

experimentação e de experimento. Na Filosofia, entretanto a palavra remete a 

qualquer conhecimento obtido pelos órgãos dos sentidos. Mas como uso 

comum da língua, experiência pode se referir a conhecimentos abrangentes, 

não organizados, ou mesmo remeter à sabedoria, adquirida durante a vida. 

Experiência neste sentido é sinônimo de prática. Em direção diferente desta 

experiência também pode se referir à forma de conhecimento específico 

adquirida por meio de aprendizado sistemático (HOUAISS, 2009).  

Buscando compreender melhor a ideia de experiência, em Abbagnano 

(2018) são apresentados dois significados. O primeiro relacionado à 

participação pessoal em situações repetíveis que conferem experiência, como 

se poderia dizer que as autoras têm experiência na docência no ensino 

superior e, ao mesmo tempo, sem experiência em outros níveis ou 



 
 

 

modalidades de ensino. O segundo significado está relacionado com a 

confirmação de um fato, por exemplo, a experiência mostra que há poucos 

alunos negros na Universidade. Este é um fato também que pode ser analisado 

em nossa docência, mas o eu não está presente, é uma experiência mais 

generalizada. O que sim tem em comum nos dois significados é a repetição.  

Platão ao abordar o significado da palavra já se refere à distinção feita 

entre escravos e homens livres. Aos escravos o médico, afirma Platão, não 

averigua as doenças, prescreve pela experiência, enquanto aos senhores 

livres, estuda, observa, procura a família, aprende e ensina-lhes o que é 

possível. E isso remete ao estudo das questões étnico-raciais desde Platão 

denunciadas. Aristóteles, diferentemente de Platão, relacionando experiência 

com memória. Um conjunto de lembranças múltiplas constituem uma 

experiência. Deste modo, a experiência contrapõe-se à arte e à ciência. Até 

aqui também o sentido da repetição, mas a experiência, mesmo que repetível, 

é a experiência do particular e o universal cabe à arte e à ciência.  

 A palavra percorreu séculos como preocupação de filósofos de épocas 

diferentes. Roger Bacon, empirista, afirmava que sem a experiência, nada se 

pode conhecer e que se conhece pela argumentação e pela experiência, mas o 

primeiro modo, a argumentação, só se confirma a partir do segundo modo, a 

experiência. Segundo Ockhan, a experiência é o conhecimento intuitivo, 

externo ou interno, como a alegria ou a tristeza. E a ligação da experiência à 

intuição sensível foi reforçada a partir do Renascimento. Quem já não ouviu a 

frase: A sabedoria é filha da experiência nem sabe que seu autor é Leonardo 

da Vinci. Mas até este momento à experiência estava distante de outro 

fundamento do conhecimento humano, o raciocínio matemático e para Francis 

Bacon, o fundador do empirismo moderno, o guia do conhecimento humano é 

o experimento, que é a experiência guiada e disciplinada pelo intelecto. E o 

significado da experiência a aspectos verificáveis se consolida em Carnap ao 

afirmar que todo o enunciado descritivo da linguagem da ciência é confirmado 

em predicado-coisas-observáveis. A interpretação dada  à experiência, próxima 

ou não do observável, é a teoria da experiência como intuição. A teoria da 

experiência como método, entretanto, é a que põe à prova um conhecimento e, 



 
 

 

inclusive, o retifica. O objeto empírico da experiência passa da sensação à 

coisa em si. Da sensação de um sujeito ao observar o vermelho à medida e 

verificação da existência do objeto vermelhoe neste modo de compreender a 

experiência está o sentido atribuído por Galileu à experiência, em que ele 

nunca se afastou do raciocínio matemático em suas verificações e 

constatações. Na experiência como método é preciso uma ordem que resulta 

numa causalidade, assim toda a experiência precisa ser explicada. Jonh 

Dewey amplia esta ideia reduzida de experiência, afirmando que nossos juízos 

acerca de um objeto ou evento estão vinculados a um contexto mais amplo, a 

uma situação (ABBAGNANO, 2018). 

Seria dessa experiência que o Cirandar exige o relato? Parece-nos que 

não e que há outros significados atribuídos desde Montaigne a Foucault e 

Gadamer. Larrosa atribui a Martin Jay o fato de termos cantos de experiência. 

Assim, Larrosa afirma que a experiência não é uma realidade, uma coisa, um 

fato, nem é um conceito ou coisa clara, A experiência é, para o autor, algo que 

nos acontece, algo que nos faz pensar, sofrer ou gozar e somente quando cai 

nas mãos de alguém esta experiência pode se transformar em canto que 

atravessa o tempo e o espaço e ressoa em outras experiências. Parece-nos 

uma aproximação maior com a solicitação do Cirandar: um relato de 

experiência, justamente não a que se repete, mas a única, para que se 

transforme em canto para ser escutada por outros sujeitos com suas 

experiências também únicas e irrepetíveis durante nossa formação em ciclos 

anuais. E uma aproximação com o sentido dado à experiência por Larrosa é o 

fato dele se deter à educação e à prática pedagógica. Escreve que seus cantos 

foram dirigidos a leitores do campo educativo, como o somos, pois este campo 

tem a ver com falar e escutar, com conversar, com ler e com escrever, todas 

ações muito presentes no Cirandar, seja o falar nas Rodas nos encontros 

presenciais, seja o ler as cartas e os relatos, seja o escrever e reescrever o 

próprio relato. E mais se aproxima deste canto sobre experiência por ele 

entender que construiu a experiência como uma categoria livre, como uma 

espécie de ponto cego, algo que não sabemos porque acontece, mas que não 

depende de nós, nem de nosso saber, nem de nosso poder ou vontade. É algo 



 
 

 

sobre o que temos vontade de falar, de pensar. Não se pode pedagogizar nem 

didatizar a experiência, nem programar, nem repetir. (LARROSA, 2017). Ao 

usar a ideia de ponto cego remete a nossa metáfora da cegueira, aquilo que 

ainda não se olhou mais detidamente, mas se foi feito e se viu, ainda não se 

reparou suficientemente e, então, é preciso reparar, ou seja, parar e estudar os 

sentidos do que se olha ou vê. Esta é a proposta do Cirandar, uma escolha 

para reparar. 

Em publicação recente, o mesmo autor afirma que sente um certo 

desânimo pelo modo consumista e mercantil de apropriação de sua palavra 

sobre a experiência e de significados de consumo de experiências. Um 

segundo cansaço por uma apropriação narcisista, a experiência do sujeito e o 

terceiro a ideia de experiência associada a terapias alternativas. Assim este 

desencanto está associado à colonização, à estandardização, à 

mercantilização da experiência e Larrosa (2018) oferece um distanciamento a 

estes sentidos de experiência como transformação do sujeito a um sentido de 

experiência como exercício de atenção ao mundo porque segundo o autor é o 

mundo compartido que está desaparecendo das instituições contemporâneas 

de educação. Mais ainda parece-nos que o Cirandar se aproxima deste sentido 

de experiência  como algo que o professor faz, põe algo do mundo para torná-

lo público, comum, em algo que se possa conversar, ler, escrever, pensar e 

que se possa viver e estar junto e é assim que apresenta a palavra exposição, 

mas isso resultaria em outro estudo, em outro reparo. Em tudo o que foi 

apresentado pelo autor nos convencemos que o Cirandar se aproxima, pois faz 

a exposição da experiência, transforma uma aula em algo comum que possa 

ser falado, conversado, escrito. 

Em síntese, a palavra experiência não abandona o tempo. Na Filosofia 

vai da repetição intuitiva ao método experimental, mas desta experiência o 

Cirandar se afasta e se aproxima da experiência que nos acontece e que nos 

derruba para que dela se fale, se comente, se leia e se escreva para que como 

professores sejamos sujeitos da exposição, sejamos cantores de experiência 

como sujeitos expostos que possam ser olhados, vistos e reparados. Esta é a 



 
 

 

formação que fazemos no Cirandar. Este é o conceito de experiência que 

exercitamos. 

 

A NEGRITUDE: as palavras denunciam a cegueira 

 

Quanto à palavra negritude, a necessidade de compreender melhor seus 

significados surgiu após a solicitação aos estudantes de uma carta que 

narrasse o encontro com a negritude. O exercício hermenêutico da palavra foi 

iniciado da mesma forma que o estudo feito com a palavra experiência. 

Negritude não é uma palavra que apareça em dicionários filosóficos, mas no 

dicionário de uso comum da língua portuguesa são atribuídos dois significados 

apenas. O primeiro trata da qualidade ou condição de negro e o segundo o 

sentimento de orgulho racial e conscientização do valor e da riqueza cultural 

dos negros. A professora, autora deste texto, fez a proposição considerando 

apenas o primeira significado atribuído à palavra.  

Há em nossa língua um conjunto de palavras com sentido pejorativo 

como negrada se referindo a um grupo de pessoas, ou a uma reunião de 

desordeiros em que o uso da palavra é agressivo e depreciativo. Da mesma 

forma temos negralhada, ainda mais pejorativa que a anterior. Parece que o 

acréscimo na raiz torna o sentido ainda mais pejorativo. Lembramos aqui o 

sentido dado a um grupo de pessoas opositores do candidato à presidência da 

república que a este grupo se dirigia como petralhada, alusão ao partido de 

oposição a sua candidatura; negrura como uma atitude má e perversa ou  

maldade e perversidade, falta de alegria; negrume como ausência de luz, 

escuridão, semblante carregado, triste e carranco. Palavras derivadas também 

são fartas de conteúdo depreciativo como denegrir, denigrir, denigrar e suas 

derivações que tem a ver com atacar a honra de alguém. Ou então enegrecer 

que significa lançar calúnia e difamar. No dicionário em Inglês a palavra 

correspondente a negro, niger, remete a uma palavra muito ofensiva para uma 

pessoa que para a língua inglesa é chamada de blackperson. Mas a mesma 

depreciação é feita pois black pode significarpreto, negro, sombrio, sujo, 

sinistro, perverso. As terminações seguem pejorativas como denigrate, 



 
 

 

blackamoor, blackeconomy, o que lembra aqui sentido similar a mercado 

negro, mas todas elas com um sentido pejorativo, ou seja, o preconceito está 

na linguagem, provavelmente em outras línguas também como o Espanhol e o 

Francês, em que um único exemplo dá indícios do preconceito. Negro é 

também negro em Espanhol e noir em Francês, mas denegrir em Espanhol é 

denigrar e em Francês dènigrer.  

Isso leva a pensar sobre os significados da palavra branquidade, que é 

atitude preconceituosa de quem se considera superior por ser branco. E 

branquear significa tornar puro e purificar. Se estes significados já causam 

estranhamento, mais ainda a palavra brancarão que, segundo o dicionário, é o 

sujeito que se passa por branco ou brancarana, mestiça ou mulata, que por si 

são palavras que escondem a negritude e depreciam o negro. Não há na 

maioria das palavras que se referem aos brancos, exceção à branquidade, 

sentido pejorativo a não ser quando se contrapõe aos negros, ou seja, a 

depreciação está na própria linguagem que usamos. Por isso é preciso pensar 

na negritude no sentido de orgulho de ser negro. Mas o que é negritude, 

então? 

Ainda que brevemente trazemos alguns fragmentos do texto de Petrônio 

Dominguez (2005) que traça a história do termo de modo que nos permite 

ampliar o conceito de negritude para muito mais que palavras, para 

movimentos de oposição ao racismo branco: 

 

Com a maior visibilidade da "questão étnica" no plano internacional e 

do movimento de afirmação racial no Brasil, negritude passou a ser um 

conceito dinâmico, com caráter político, ideológico e cultural. No campo 

ideológico, negritude pode ser entendida como processo de aquisição 

de uma consciência racial. Já na esfera cultural, negritude é a 

tendência de valorização de toda manifestação cultural de matriz 

africana. Portanto, negritude é um conceito multifacetado, que precisa 

ser compreendido a luz dos diversos contextos históricos. (p. 25) 

 

O movimento da negritude não surgiu na África. Surgiu nos Estados 

Unidos e se ampliou no Harlem, bairro negro de Nova Yorque em que os 

artistas negros enalteciam a cor do povo negro ao não se sentirem 



 
 

 

representados na cultura branca. Foi um movimento de valorização  da cultura 

negra e de construção de uma identidade em que o negro passa a ter orgulho 

de si mesmo.  O movimento foi se espalhando por Cuba, Haiti, Paris, Londres. 

A intenção do movimento foi de inverter o sentido negativo dado à palavra 

francesa négritude, atribuindo-lhe um sentido de orgulho racial. 

 

A negritude surgiu como uma ideologia que teve por objetivo o resgate 

da humanidade do negro, contra o racismo colonial, embora tenha 

havido a denúncia de povos negros terem assimilado o padrão cultural 

europeu, incorporando o ideal de ser branco, alisando o cabelo, 

assumindo a música, a religião e os costumes. Poetas, romancistas, 

etnólogos, filósofos e historiadores restituíram à África o orgulho de seu 

passado, demostraram o valor de sua cultura, recusaram uma 

assimilação que teria emasculado seu protagonismo. Na medida em 

que foi se ampliando, a proposta de recuperação da personalidade 

negra serviu de modelo de atuação nas esferas política, econômica e 

social. A negritude também teria se forjado da compreensão de que a 

cor da pele é mais do que um "acidente" genético. Ela expressaria uma 

ética, estética, uma forma e uma substância específicas, inalienáveis 

da civilização negra e de sua cosmovisão (o sentimento de coletivismo, 

o ritmo, a concepção sexual, a comunicação com a natureza, o culto 

dos antepassados). Uma forma de ser e estar no mundo que "um 

branco não poderá jamais entender, porque não possui a experiência 

interior dela. (p. 41) 

 

AS CARTAS: a denúncia à cegueira branca 

 

Ao receber o conjunto das cartas, a primeira constatação é que dos mais 

de cem (100) ingressantes, passado menos da metade do curso, permanecem 

no curso um terço (1/3) destes alunos, mostrando a relevância de estudos a 

potencializar a permanência dos alunos nesta modalidade. A desistência dos 

cursos, dada a dificuldade de acesso à universidade pública pela grande 

maioria da população distante das poucas cidades em que existem 

universidades públicas, mesmo que tenhamos tido um aumento significativo 

destas universidades em governos anteriores ao golpe de 2016, causa 

espanto, inquietação e preocupação. Neste contexto, também não é possível 



 
 

 

deixar de observar o quanto é preciso a análise histórica das condições que 

promovem a educação como questão pública. 

A segunda constatação é que ao analisar o envio das cartas no Moodle 

do curso o que se observa é o branqueamento do ensino superior no curso em 

que a atividade é foco de análise. Cada aluno no Moodle coloca para 

identificação uma foto sua e esta foto aparece ao lado de seu nome no envio 

da atividade. Ao se observarem as fotos dos estudantes, não se identificam à 

primeira vista os negros. Fica a pergunta: se a população brasileira é uma 

mistura étnica em que mais de 50% da população tem em sua genética a 

presença de negros, porque esta etnia não está na universidade? Esta é uma 

pergunta que a resposta remete à importância deste tema ser tratado na escola 

em todas os níveis e modalidades, mais ainda em um curso de formação de 

professores. 

A análise das cartas foi realizada a partir da Análise Textual Discursiva 

(2007) em que os textos são fragmentados em unidades de significado e 

posteriores categorizações para alcançar a compreensão do fenômeno em 

estudo, aqui o encontro com a negritude. A pergunta que acompanhou esta 

análise foi a pergunta fenomenológica: Como é que isso se mostra, o encontro 

com a negritude em histórias de alunos de um curso de Licenciatura em 

Ciências EaD? 

Cada carta foi considerada como uma unidade de significado em razão 

dela trazer a experiência de um sujeito, considerando que não se pode 

fragmentar a experiência. As cartas foram impressas, lidas e de cada uma 

delas foram destacados fragmentos que narravam o encontro com a negritude. 

A partir da leitura do conjunto de cartas e destaque de fragmentos a cada uma 

delas foi atribuído um título com palavras usadas pelo autor(a) da carta que 

sintetizou a experiência relatada. O quadro com os títulos atribuídos a cada 

carta e sua categorização está apresentada a seguir. Das trinta e quatro (34) 

cartas, seis (06) delas não abordaram o encontro pessoal com a negritude. 

Salientamos que o que se apresenta é o discurso sobre a negritude e não o 

pensamento dos alunos, bem distintos do discurso a que estiveram 

submetidos. 



 
 

 

 

Uma primeira resposta à questão de pesquisa sobre como se mostra a 

negritude nas histórias dos alunos pode ser aventada a partir do discurso que 

permeia as cartas. Reforçamos que estivemos atentas ao discurso em que se 

inseria a história narrada e não ao que pensam os autores das cartas, mas em 

que discurso se inserem.  

Considerando a solicitação aos alunos da escrita de uma carta sobre o 

encontro com a negritude acompanhada de uma carta da professora, seu 

conteúdo mostra que suas lembranças remetem a um contexto racista, como 

mostra um dos trechos da carta da professora: 

 

Sou da região da serra rio-grandense, dominada pelos italianos imigrantes. E 

onde lembro de ouvir falar sobre os negros? Onde moravam? Não nas áreas 

centrais, de propriedade dos brancos Moravam nos arredores do cemitério. 

Lembro de meu pai cuidar da aposentadoria de alguns, quando conseguia. De 

um deles que batia à nossa porta pedindo comida, era computada a culpa pelos 

salames que sumiam à noite do porão. Por falta de atendimento médico vi um 

deles com a filha morta nos braços quando eu voltava da escola de brancos. 

Havia uma aluna negra. Dela tínhamos medo. Ninguém se aproximava. Ela 

batia na gente e tínhamos até medo de passar por perto de onde ela morava. 

Também ouvia minha mãe falar de histórias das empregadas negras de minha 

avó quando proprietária de um restaurante: gostava das de canela fina! 

 

Na carta da professora, embora sua posição não seja a que está 

marcada no fragmento, sobressai o discurso racista e a diferença sócio-

econômica e cultural a que estavam submetidos os negros em sua história. Ela 

segue escrevendo sobre a pouca presença de negros em sua vida escolar e 

acadêmica: 

 

No ensino médio, lembro vagamente de um colega, magro alto, sorridente! 

Nome, Jair! Professor, teve algum? Ir. Carmelita, no Jardim de Infância e a Ir. 

Elisabete no segundo ano do primário. O de Educação Física no Segundo 

Grau: magro, alto, furioso com minha falta de esportividade à época. Na 

graduação de Química na UFRGS? Nenhum negro! Mestrado em Educação na 



 
 

 

PUCRS? Doutorado em Educação na PUCRS? Nenhum negro professor ou 

colega!!! Na sala de aula da licenciatura em Química lembro de poucos alunos: 

Fábio, Gisele, Cíntia, Eunice, Eduardo, Rodrigo. Vejam que poucos foram, que 

marcaram. O nome ainda sei! Mas isso depois dos anos 2000. Como 

professores da FURG? Poucos, muito poucos: Vilmar, Cassiane, Paulo, 

Rafaele, Vânia. E o que isso quer tudo dizer? O quanto naturalizamos o 

racismo no Brasil! Vejam as histórias que eu ouvia quando criança. E lembrei 

de outra. Eram boa gente os negros, dizia meu pai, mas eram preguiçosos. E 

quando a um neles se referia chamava: - Negão! Só de lembrar me arrepio de 

pensar na naturalização do racismo. Estou curiosa para saber das experiências 

de vocês que estarão escritas em uma carta a nós dirigida. 

 

Assim, é que as histórias dos estudantes estão inseridas num contexto 

em que o negro é depreciado, embora como a professora, os estudantes 

tenham posicionamentos claramente opostos a esta depreciação.  

 

Quadro com títulos e categoria de cada carta 

 

Título atribuído à carta Discurso Categoria 

Negro não tem alma. Negro não tem 

alma. 

 

Negro é bicho 

Moreninhos não precisam 

passar protetor solar. 

Negro tem pele 

dura. 

Só se apresenta se for de 

cabelo liso. 

Negro tem cabelo 

feio. 

A pela é lisinha! Deveria ser 

áspera? 

Negro tem pele 

diferente. 

Me tornei freguês do Negrão, 

como ele gostava de ser 

chamado. 

Negro não vê sua 

condição. 

 

Negro é burro. 

 

Cotas para os menos 

capazes. 

Negros são menos 

capazes. 

Eles não querem aprender, Negro não aprende. 



 
 

 

para que cotas? 

Você é um negro até muito 

inteligente. 

Negro é burro. 

Cotas: desconstrução de um 

preconceito 

Cota reafirma 

desigualdade 

 

 

Negro é 

menos. 

 

A negrinha que escutava a 

conversa dos outros pediu 

cuidado com as palavras. 

Negro é humilde. 

Não ligue para cabelo de 

bombril ou galinha de 

macumba. 

Negro é submisso. 

Esse é negro dos bons. Negro é bem 

mandado. 

As oportunidades não foram 

as mesmas. 

Negro tem menos 

oportunidades. 

Só os negros trabalhavam na 

lavoura. 

Negro é para o 

trabalho duro 

A empregada era negra. Negro é menos. 

Temos muito a agradecer aos 

negros, mas as cotas 

deveriam ser para os pobres. 

Cota para pobres. 

Eram pobres, sujos, 

apanhavam, tiveram uma 

história triste. 

Negro tem história 

triste. 

 

Negro é 

pobre. 

 Na escola de periferia, todos 

eram colegas sem distinções. 

Negro é parceiro, 

mas é pobre. 

A primeira babá de minha filha 

era negra. 

Negro é bom, mas 

é pobre. 

Lembro de um até ser bem 

pobre. 

Negro é pobre. 

Os negros eram sujos. Negro é sujo. 

A professora era racista, não Negro é fedido e  



 
 

 

atendia a negra cheirosa e 

assídua. 

infrequente.  

Negro é ruim. 

. Tive menos que o negro, sou 

contra as cotas. 

Negro tem regalia. 

Não queria que seu filho se 

misturasse com pessoas 

diferentes. 

Negro não é para 

se misturar com 

branco. 

Aquele cara é tão bom que 

até parece branco. 

Negro é mau. 

Negro é tudo igual, ladrão. Negro é ladrão. 

Não escondo de ninguém que 

possuo miscigenação. 

Negro precisa se 

esconder. 

Confesso que tinha medo por 

minha sobrinha negra. 

Ser negro é 

perigoso. 

 

Mesmo que as cartas tenham narrado histórias pessoais de parceria, 

amizade, amor, para além delas, ou seja, no discurso que está fora do texto, o 

que é reforçado é que o negro é menos que o branco. Apenas uma das cartas 

afirmou que a contribuição dos negros para a sociedade brasileira era 

reconhecida. O negro é bicho, pois não tem alma. Assim se compara aos 

animais, que não tem alma. Sua pele é áspera enquanto a pele dos brancos é 

lisinha. Não precisa de protetor solar como nenhum outro mamífero. Assim só 

os brancos precisam, o que é uma inverdade. O cabelo do negro é feio. O 

negro é burro porque é menos capaz, não aprende ou mesmo não consegue 

perceber a depreciação ao ser chamado de Negão. O negro é menos, por isso 

é humilde, tem menos oportunidades, é criado na família, mas para o trabalho 

duro e menos remunerados que os brancos. O negro é pobre, sua história 

termina triste, é sujo, fedido e ladrão.  O negro é ruim, é infrequente na escola, 

tem mais regalia que branco, por tudo isso é perigoso ser negro.  As categorias 

do discurso mostram claramente esta depreciação; bicho, menos, pobre, burro, 

ruim! Assim, em cursos de Licenciatura esta discussão precisa estar 

intensamente inserida para que se possam produzir alterações neste discurso 



 
 

 

de modo a que professores compreendam a importância dos negros na 

constituição da sociedade brasileira.  

Todas as cartas, inclusive a da professora, manifestaram uma cegueira 

branca quanto às contribuições dos negros à cultura e à sociedade brasileira. 

Se negro é menos, fica difícil entender a importância das cotas nas 

universidades e da Lei 10.639/03que versa sobre o ensino da história da 

cultura afro-brasileira e africana e ressalta sua importância na formação da 

sociedade brasileira.  Essa lei foi alterada pela que torna que torna obrigatório 

o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em todas as 

escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. 

 

 

DIZEM QUE A CEGUEIRA É NEGRA: será? 

 

Do que foi tratado neste texto, concluímos que o Cirandar: rodas de 

investigação desde a escola ao solicitar um relato de experiência, experiência 

entendida como uma categoria que se abre a aprender e escrever sobre o que 

não se sabe, neste caso sobre os sentidos da experiência, da negritude e 

sobre as questões étnico-raciais, é uma experiência hermenêutica de fusão de 

horizontes. Embora já tivéssemos feito exercícios sobre a palavra experiência, 

a palavra negritude se abriu a um conjunto histórico de movimentos em favor 

da valorização da cultura negra. Nesse sentido o encaminhamento da atividade 

para os alunos não foi precisa pois encaminhava o encontro com a negritude 

no entanto a carta da professora mostrava apenas a lembrança negativa de 

seu encontro com os negros.  

Aprendemos, no entanto, que as questões étnico-raciais obrigatórias em 

todos níveis e modalidades de ensino ainda estão distantes de níveis 

satisfatórios, pois existe um discurso naturalizado sobre questões históricas 

que resultaram no racismo que ainda precisa ser problematizado. Assim, quem 

ler este relato pode ter um encontro também com esta cegueira e disso resultar 

um canto de experiência que se propaga a outros cantantes, ouvintes, 

escreventes. Ainda, aprendemos que é preciso o reforço da contribuição 



 
 

 

positiva dos negros na nossa sociedade, pois esta contribuição encontra-se 

naturalizada e inclusive depreciada na própria língua portuguesa.  

E a inquietação permanece por mais de uma razão, mas citamos 

algumas que a sustentam: não saber como estas questões estão sendo 

tratadas nas Licenciaturas; a pouca presença de negros nas nossas salas de 

aula presenciais e à distância; a evasão dos cursos públicos à distância. Estas 

inquietações nos levam a afirmar sobre a importância desta discussão na 

sociedade.  
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 Mais um ano de participação no cirandar! Inicio este relato exclamando 

com o intuito de expressar, justamente, a alegria e a satisfação que é fazer 

parte deste grupo de professores dispostos a discutir e contextualizar sua sala 

de aula e o processo educativo. Antes de prosseguir, aproveito este parágrafo 

inicial para me apresentar, mesmo que de forma breve. Sou o Peterson, 

professor da disciplina de Ciências da educação básica, doutorando no 

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e “cirandeiro” há 

muitos anos. 

 Embora este seja o quarto ou quinto ano consecutivo de minha 

participação no Cirandar, como professor de escola básica este é o primeiro 

ano de atuação. Antes disso, seguia apenas na pós-graduação (especialização 

e mestrado) e, também, como professor de Biologia e coordenador de um 

curso popular pré-universitário.  

 Dada estas considerações primeiras, objetivo com este relato discutir 

sobre Filosofia e História da Ciência (FHC) para alunos de 7° e 8° anos do 

Ensino Fundamental. Para isso, irei apresentar de forma mais detalhada duas 

atividades que realizei com meus alunos tendo como princípio a FHC.  

 Durante o período de minha graduação não tive como tema de estudo a 

FHC. Poucas aulas, raríssimos textos e nenhuma participação em evento nesta 

área fizeram parte do meu histórico. Entretanto, foi na pós-graduação, a partir 

do contato com minha orientadora, seu grupo de pesquisa e com uma 

disciplina que ela oferta no PPG é que me aproximei do assunto.  

 Inicialmente minha ideia era que FHC sustentava-se por pensamentos 

poucos conclusivos, ideias vagas e nada “aplicáveis” no campo da educação, 

especificamente a básica. Um olhar ignorante, utilizando a palavra no seu 

sentido mais genuíno e longe do caráter pejorativo que possa ser empregada. 



 
 

 

Desconhecia a “essência” da FHC, assim como sua importância para que 

tenhamos uma visão menos determinista e até não salvacionista da Ciência.  

 Autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002)65, Gil et al. 

(2001)66 e Santos e Schnetzler (2010)67 trazem em seus estudos a importância 

e a necessidade da inserção de elementos da FHC no ensino de ciência, em 

diferentes níveis da educação básica e do Ensino Superior. Discussões sobre o 

método científico, a ciência enquanto produção humana e não “detentora” da 

verdade e como “salvadora” de todos os males da humanidade fazem parte do 

escopo, do pensamento da FHC. Dentro desse contexto é que me movimentei 

para elaborar as duas atividades que citei anteriormente. 

 Nas linhas que se seguem, detalharei estes dois trabalhos realizados 

com os estudantes, bem como tecerei algumas discussões sobre FHC no 

Ensino Fundamental. Sobre as atividades, é importante dizer que tinham como 

objetivo principal mostrar a ciência como produção humana, ou seja, como uma 

das formas que as pessoas encontraram de produzir conhecimento sobre o 

mundo.  

 

Atividade 01 sobre FHC 

 

 A atividade partia da proposição de uma situação problema e os 

estudantes deveriam construir o caminho para que ela fosse respondida ou 

solucionada – descrita no quadro abaixo (Quadro 1). Para essa construção 

foram organizados grupos de até cinco estudantes que deveriam, depois das 

discussões e soluções pensadas no grupo, apresentar suas propostas para 

toda a turma. Essa atividade ocorreu a primeira vez em 2018, com uma turma 

de 7º ano e uma de 8° ano do Ensino Fundamental. 

 

                                                           
65 DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de Ciências: fundamentos e 

métodos. São Paulo: Cortez, 2011.  

66 GIL PERES, Daniel; MONTORO, Isabel Fernández; ALÍS, Jaime Carrascosa; CACHAPUZ, António; PRAIA, João. 

Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência & Educação, v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. 

67 SANTOS, Wildson Luiz Pereira. SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Educação em Química: um compromisso com a 

cidadania. 4 Ed. Ijuí: Unijuí, 2010. 

 



 
 

 

Quadro 1. Situação problema e atividade usada no EF. 

 

Em uma empresa, as pessoas de determinado setor tiveram intoxicação 

alimentar. O departamento de recursos humanos realizou uma investigação. 

Suponha que você e seus colegas fossem encarregados dessa investigação.  

- Façam um esquema dos passos que vocês trilhariam para conduzi-la. 

- Comparem os seus passos com as etapas do método científico. 

Fonte: autor inspirado em uma atividade de livro didático. 

 

A partir do quadro é possível verificar que o objetivo da atividade foi o 

desenvolvimento de uma pesquisa para responder à questão, e uma discussão 

sobre o método científico foi gerada. Por se tratar de turma de EF, as 

explicações do que seria o método científico foram dadas antes aos 

estudantes, apontando o clássico método: hipóteses; experimento; análise dos 

dados, rejeição ou não da hipótese; conclusão.  

Os resultados dos grupos das turmas de EF foram transcritos dos 

esquemas feitos por cada grupo entregues ao professor e estão apresentados 

no quadro 1. Tínhamos 13 grupos formados, mas para apresentar neste relato 

selecionei cinco. A escolha se deu por razões de espaço e por algumas 

respostas se mostrarem muito semelhantes. Além disso, as respostas foram 

transcritas da mesma forma em que os alunos escreveram, até mesmo os 

números utilizados por eles foram postos aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Quadro 2. Respostas dos estudantes de EF. 

 

Grupos Respostas 

01 A intoxicação alimentar pode ter vindo da massa. 

1) Investigação da cozinha e alimentos; 

2) Ir até a fábrica do alimento e analisá-lo; 

3) Investigar a validade (nada encontrado); 

5) Voltar para a fábrica e conversar com o cozinheiro; 

6) Fala do cozinheiro: Fui ajudar um amigo com um equipamento de 

trabalho, fui ao banheiro e acho que não lavei as mãos. Depois fui 

para a cozinha fazer comida, pois já estava atrasado.  

7) Investigação das mãos do cozinheiro. 

8) Resultado: as mãos do cozinheiro estavam contaminadas por 

ferrugem. 

9) O cozinheiro não havia lavado as mãos e por isso infectou os 

alimentos, a massa.  

10) Então encerramos o caso por aqui. O cozinheiro não lavou as 

mãos após ajudar o amigo e ir ao banheiro e contaminou a massa e 

causou intoxicação alimentar nas pessoas.  

11) cozinheiro Detido.  

02 Primeiro passo, avaliar o que estava acontecendo; 

Segundo passo: Fazer um colega provar a comida; 

Terceiro passo: ver o que vai acontecer; 

Quarto passo: ver o que tem na comida; 

Quinto passo: fazer um remédio; 

Sexto passo: ver se o remédio funciona; 

Sétimo passo: o remédio funciona; 

Oitavo passo: caso encerrado.  

03 1- Primeiro ver do que se alimentaram; 

2- ver a validade; 

3- ver onde eles compraram os alimentos; 

4- ver o estoque; 



 
 

 

5- ver se é um local higienizado; 

6- ver se tem certificado de higienização; 

7- aprender os produtos suspeitos; 

8- os produtos suspeitos foram feijão, batata, carne, tomate e arroz; 

9- esses produtos foram suspeitos porque fizeram parte do almoço 

dos funcionários. 

04 Pode ter acontecido de todos na empresa que receberam o mesmo 

lanche, na hora do almoço. Após o almoço todos passaram mal. 

Suponho que os alimentos que a empresa esteja recebendo estejam 

vencidos, mas alguns deles que comeram o lanche não passaram 

mal. 

Porém essa hipótese estava quase certa. 

Fomos até a coleta de lixo para tentar achar os sacos de lixos da 

empresa onde estavam as embalagens dos lanches e sim, tinham 

alguns vencidos. Então comprovamos que os funcionários estavam 

com intoxicação por causa dos alimentos vencidos. 

Entramos em contato com a empresa e eles pediram desculpas. 

Todos os funcionários começaram a prestar mais atenção na 

validade de seus lanches. 

05 Um dos funcionários da empresa estava de aniversário e fizeram 

uma festa, um almoço de comemoração que tinha salada de 

maionese. 

A maionese era caseira, leva ovo na receita, e os ovos usados na 

maionese estavam contaminados com a bactéria (salmonela). 

Todos os funcionários foram convidados, logo todos estavam 

contaminados e, como esperado, com sintomas da doença. 

Interrogamos os funcionários e examinamos a salada, comparamos 

os sintomas e chegamos a conclusão da salmonela. 

Indicamos tratamento por uso de fluidos e antibióticos, sempre com 

indicação médica. 

Fonte: autor. 

 



 
 

 

Já de início, é possível perceber que os grupos não desenvolveram 

metodologias iguais para proceder à resolução da situação problema. Os 

grupos foram por caminhos diferentes. Portanto, o método desenvolvido para 

atingir um objetivo ou uma problemática qualquer pode variar muito, mesmo em 

uma situação que requer conhecimentos e estratégias ditas científicas e 

conhecimentos biológicos. Feyerabend (2007)68 direciona sua atenção para o 

questionamento de um método universal para o trabalho da ciência e tem, 

justamente, promovido a diversidade metodológica para a pesquisa em ciência.  

Os alunos do EF, organizados em grupos, puderam pensar na 

experimentação – cada um a seu modo – e criaram mecanismos (ou roteiros) 

diversos para tentar solucionar a situação problema. Embora eles tivessem 

uma estrutura inicial de organização do trabalho investigativo proposto, existia 

a possibilidade de criar, inventar, traçar rumos não estabelecidos. Como pode 

ser observado no quadro 2, existe certa pluralidade nas investigações. Muitos 

se utilizaram de um mesmo caminho, mas encontraram respostas distintas. 

Estas questões foram observadas por mim ao final do trabalho. Certamente 

não adentrei com estudantes de doze anos de idade na obra de Feyarabend 

(2007), mas nos colocamos diante de uma empreitada na qual não estabelece 

um caminho único, não enquadra a pesquisa e não cerceia o trabalho 

investigativo através de padrões inquestionáveis. 

Os alunos tinham um modelo organizacional a seguir, pautado no 

método científico moderno, mas os próprios estudantes perceberam que ele 

não é sempre igual, que os resultados e os percursos podem ser diferentes. Ou 

seja, existe um pluralismo no que tange ao método do trabalho científico, no 

qual recusa a ideia de método como “receita” perfeitamente definida e infalível 

(GIL et al., 2001).  

Em face disso, explorei com os estudantes a não unificação da ciência 

em torno de uma organização sistemática comum. O que fiz após a elaboração 

da atividade investigativa foi refutar qualquer possibilidade de reduzir o método 

científico a um único formato. Destaquei que a pesquisa científica pode ser 

construída sem um itinerário. Por outra via, ressaltei aos estudantes que não é 
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qualquer “coisa” que se caracteriza por ou como ciência. Não objetivei com as 

discussões tornar a ciência uma espécie de “vale-tudo”, mas sim romper com 

determinadas ideias que, por ventura, enclausurem a empreitada científica em 

um cenário singular. 

 

Atividade 02 sobre FHC 

 

A atividade 2 surge a partir da minha participação, em setembro de 

2018, na 4ª Conferência Latino Americana do IHPST (História, Filosofia, 

Sociologia e Ensino de Ciências na América Latina: refletindo sobre os 

desafios e conquistas das últimas décadas). Em uma das comunicações orais, 

uma autora apresentou seu trabalho e citou uma pesquisa de dissertação, na 

qual o tema abordado foi o estudo do corpo humano durante o nascimento da 

ciência moderna na Europa. Em contato com a dissertação de Ávila (2017)69, 

utilizei excertos e reformulei, em alguns casos, para preparar esta atividade 

que irei descrever aqui. 

De forma geral, a dissertação supracitada também traz algumas 

histórias sobre o corpo humano que foram construídas em diferentes culturas e 

épocas. A partir disso, desenvolvi esta atividade com minhas turmas de 8° ano 

do EF. O conteúdo, ou o assunto a ser explorado e desenvolvido neste 

trabalho, foi sistema cardiovascular e/ou sistema circulatório, dependendo da 

bibliografia que tomarmos como referencial.  

Ao longo do terceiro trimestre este foi um dos conteúdos que permearam 

minhas aulas. Desenvolvi com os estudantes os órgãos e as partes do sistema, 

como: coração, vasos sanguíneos (artérias, veias e capilares) e sangue; 

doenças que acometem o coração; e tipos de circulação (sistêmica e 

pulmonar). Em princípio, se observarmos a lista de conteúdos programáticos 

destinados aos 8° anos, veremos que estes são os “itens” a serem trabalhados 

pelos professores da disciplina de Ciências. Entretanto, busquei articular estes 
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conhecimentos – que também compreendo como importantes para um 

entendimento mais amplo do funcionamento do próprio corpo – com a FHC. 

Para tanto, como relatei anteriormente, utilizei a dissertação de 

mestrado e construí excertos de cunho histórico vinculados ao sistema 

cardiovascular. O quadro abaixo traz algumas passagens de como o 

funcionamento do coração era entendido por determinados povos e culturas; 

de como eram compreendidos os vasos sanguíneos; bem como o fluxo do 

sangue no coração e alguns órgãos que estavam articulados diretamente para 

o seu funcionamento. 

 

Quadro 3. Atividade usada no EF. 

 

Na Antiga China, no Canon de Medicina Interna (do 2600 a.C. 

aproximadamente e assinado pelo Imperador Amarelo Huang Ti), 

encontramos registros, indicando que os chineses tinham noções da 

circulação do sangue no corpo, comparando-a a uma corrente que flui em 

círculos sem interrupção, como o fluxo de água em um rio ou a órbita de 

alguns astros no céu. 

Os gregos antigos nos 400 a.C. dissecavam animais, e compararam as 

diferentes partes deles com as dos humanos. Eles identificaram o coração 

como um músculo e como parte do sistema de vasos, e inferiram que as 

artérias continham ar. 

Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) considerou o coração como parte central do 

corpo e com uma posição privilegiada, o primeiro receptáculo do sangue, de 

onde procediam os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, também, seriam 

recipientes do sangue, e conforme se expandiam pelo corpo, se estreitavam, 

formando carne. Portanto, para Aristóteles, o sangue era carne em potência e 

esta se originava no coração a partir dos alimentos ingeridos, de forma que, o 

sangue fluía pelos vasos, desde o coração para o corpo, mas não retornava 

ao coração. 

Claudio Galeno (130-210) estimou que o fígado fosse o órgão principal do 

processo de sanguificação no corpo e o encarregado de originar os vasos. 



 
 

 

Para Galeno, o sangue era produzido a partir dos alimentos no fígado e era 

consumido pelo corpo, constituindo os tecidos. Galeno defendia que uma das 

funções do coração era a distribuição do sangue, previamente purificado no 

fígado, para o corpo. No pensamento galênico, o sangue passa do ventrículo 

direito para o esquerdo através de pequenos poros, invisíveis a olho nu, que 

se encontravam no tabique ou septo interventricular do coração. 

A Ciência Árabe associou teoria e prática na medicina, Ibn Al-Nafis (1210-

1288) foi autor de numerosas obras, dentre as quais encontramos textos 

originais sobre medicina e comentários a trabalhos médicos gregos e 

islâmicos. Em um dos seus comentários, Ibn Al-Nafis realizou uma descrição 

da pequena circulação ou circulação pulmonar. Ele assinalou que o sangue 

fluía do ventrículo direito ao esquerdo do coração e seguia para o pulmão, 

através da artéria pulmonar, para se “clarificar e depurar”. Logo, para chegar 

ao ventrículo esquerdo do coração, o sangue misturava-se com ar e depois 

passava pelas veias pulmonares. 

Fonte: autor. 

 

A realização da atividade se deu da seguinte maneira: primeiro, inseri 

em uma folha A4 os excertos do quadro 3 (também dispostos em quadros para 

os alunos), juntamente com o seguinte cabeçalho: “Existem algumas ideias 

sobre o corpo humano que foram construídas em diferentes culturas e épocas. 

Essas histórias muitas vezes não são desconsideradas pela Ciência. Pensando 

nisso, leia os textos abaixo e observe as concepções sobre o funcionamento 

do coração e/ou do sistema circulatório em períodos passados. Em seguida, 

faça uma comparação, no caderno, entre as concepções passadas sobre 

sistema cardiovascular e as atuais, aprendidas em nossas aulas”. De forma 

sumária, os estudantes receberam uma folha com os excertos históricos 

relacionados ao sistema cardiovascular e tiveram de comparar os 

conhecimentos do passado com os que desenvolvemos nos tempos mais 

recentes. 

 



 
 

 

A fim de possibilitar uma discussão entre os estudantes, organizei a 

turma em grupos com até quatro integrantes. Inicialmente, eles tiveram 

dificuldade para entender o que exatamente era para ser realizado na 

atividade; por isso, tornou-se necessário uma orientação mais individualizada, 

explicando para cada grupo e, em alguns casos, dando exemplo de como 

poderia ser construída a proposta. Isso, de certa maneira, nos indica o quão 

direcionados, ou mesmo formatados os alunos estão. O que quero dizer é que 

já existem atividades modelos que envolvem construção de cartaz, pesquisa no 

laboratório de informática, ou ainda exercícios para distinguir verdadeiro do 

falso ou então relacionar as colunas. Certamente todos estes são exercícios e 

atividades que podem suprir as necessidades do professor e dos alunos no 

que tange a aprendizagem, a retomada e a aplicação dos conhecimentos 

aprendidos. Mas não por isso, temos de nos enclausurar nestas e com estas 

práticas. 

Certamente não estou buscando desconstruir as outras atividades em 

detrimento da aplicação desta proposta; também não estou objetivando 

supervalorizar os trabalhos concernentes a FHC. Porém, entendo como 

importante nós, professores e professoras, desenvolvermos diferentes 

mecanismos tanto para retomada dos conhecimentos desenvolvidos em aula 

quanto para a inserção de novos. 

Com relação a participação dos alunos e as dificuldades encontradas, 

posso relatar que o maior obstáculo foi inicial, justamente, na compreensão do 

que era pra ser desenvolvido no trabalho. Após isso, a atividade se realizou de 

forma fluida, propiciando a discussão e retomada dos conhecimentos 

aprendidos nas aulas anteriores de ciências, bem como a discussão dos 

saberes históricos que, nos dias de hoje, podemos tomar como “incorretos”. 

Neste momento, entendo como relevante apontar algumas comparações 

entre os saberes do passado e do presente, no que tange ao sistema 

cardiovascular, que os estudantes destacaram, a saber: 1) o sangue como um 

rio que corre pelo corpo; 2) o coração como um músculo; 3) o fluxo do sangue 

que, para Claudio Galeno, passava de ventrículo para ventrículo, e hoje se 

sabe que não; 4) e a ciência árabe que já tinha a noção de pequena circulação. 



 
 

 

Os alunos também se surpreenderam, e sublinharam isso, com o tempo de 

certos conhecimentos, pois na antiga china e os gregos, por exemplo, datam 

antes de cristo.  

O trabalho com esta atividade perdurou o período de duas aulas (em 

torno de uma hora e meia) e, nos vinte minutos finais, cada grupo relatou para 

o restante da turma as comparações que realizou. Além disso, busquei traçar 

uma discussão de que esses conhecimentos do passado não podem ser 

tomados como errados, mas, sim, que a ciência se dá por construções. Os 

saberes produzidos na antiguidade serviram como substrato, ou caminho, para 

que hoje tivéssemos outra compreensão. Também salientei que a ciência não 

é uma ferramenta (ou um empreendimento) pronta ou definitiva, ela se atualiza, 

modifica na medida em que construímos novos conhecimentos.  

 

Últimas considerações... 

 

A atividade, embora com dificuldades iniciais, foi positiva, pois os 

principais objetivos foram alcançados, tais como: a retomada dos 

conhecimentos aprendidos sobre sistema cardiovascular; a discussão das 

ideias em grupo; e a percepção de que os conhecimentos se modificam ou são 

acrescentados ao longo dos tempos. Além disso, entendo que a crença da 

ciência como algo verdadeiro, intocável e distante de nós pode ser, de certa 

maneira, desconstruída. No momento em que resgatamos a empreitada 

cientifica e apresentamos seu histórico para os alunos, saímos da ordem dos 

conhecimentos como finalizados.  

Outro ponto importante a ser considerado é a formação continuada. A 

elaboração desta atividade só foi possível porque integro um grupo de 

pesquisa que realiza discussões sobre ciência e, também, com a minha 

participação em um evento nesta área. Não estou querendo dizer que todos os 

professores devem estar em um grupo de estudos ou participarem de eventos 

sobre FHC. Mas entendo que todos os profissionais da educação devem ter 

tempo para formação, na área que escolherem, e isso faz parte sim do 

processo escolar, dos dias letivos e do trabalho docente. Pode parecer meio 



 
 

 

obvio para alguns estas colocações, mas nós professores da rede pública e 

básica de ensino sabemos que o tempo e a liberação para esse tipo de prática 

é cada vez mais restrito e desconsiderado. 

Por último, saliento a participação dos alunos e a viabilidade de 

realização da atividade, tendo em vista o baixo investimento em materiais e/ou 

equipamentos, e a importância de tomarmos a escola básica, principalmente as 

aulas de ciências, como espaço para questionar e problematizar a ciência 

enquanto construção humana, histórica e variável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Inclusão efetiva: Um desafio contemporâneo e 

responsabilidade social 

 

Tatiane Arrieche Avila70 

 

“... temos o direito a ser iguais quando a nossa 

diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 

diferentes quando a nossa igualdade nos 

descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade 

que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. 

(SANTOS, p. 316) 

 

Prezados Cirandeiros esta investigação tem como objetivo vislumbrar 

as práticas no que se refere a inclusão social no contexto de uma escola 

municipal da cidade de Rio Grande. Observando as vivencias no cotidiano de 

uma instituição de educação infantil, podendo assim perceber como acontece 

a inclusão social neste ambiente, como as crianças interagem como as 

diferenças e especificidades. Sentir o preparo do professor para as 

dificuldades de incluir tamanha pluralidade contida nas diversidades dos 

sujeitos em um espaço público, com equidade e respeito, para que todos 

tenham as mesmas oportunidades de aprender e se desenvolver como 

cidadãos. A abordagem metodológica de observação participativa permitiu a 

compreensão sobre os desafios do docente em realizar a inclusão social no 

ambiente escolar. Desta forma fomentar modos de fazer está inclusão sem 

que se torne exclusão. Os resultados desta pesquisa apontaram necessidade 
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de mudança de atitudes e de concepções das instituições escolares, para que 

a inclusão realmente aconteça. 

Para discutir as dificuldades de integrar os diferentes sujeitos no espaço 

da escola publica. É primeiramente imprescindível, ter conhecimento do 

significado de inclusão social, para ter o discernimento de como englobar todas 

as especificidades existes no contexto educacional. Desta forma é possível 

criar atividades que auxiliem o professor a trabalhar a diversidade, que hoje 

existe em nossas salas de aula, e assim oferecer oportunidades justas para 

todos os educandos. 

Define-se por Inclusão Social o conjunto de ações que garante a 

participação igualitária de todos na sociedade, independente da classe social, 

da condição física, do gênero, da orientação sexual, da etnia, entre outros 

aspectos. 

É difícil pensarmos que no ambiente escolar público, atual, que e 

formado por tamanha pluralidade, e que tem por lei, o dever de acolher alunos 

de todas as classes sociais, negros, índios, deficientes, entre outros 

dessemelhanças. Possa ainda existir crianças que são excluídas em razão 

das características físicas que possuem ou por causa do meio social que 

pertence. 

Por este motivo e me arrisco em dizer que o contexto escolar público, 

traz consigo grandes desafios e inseguranças, para as pessoas envolvidas no 

processo de inclusão social. Pois não há um suporte aos docentes, de como 

fazer os alunos respeitarem suas diferenças mutuamente, e entenderem que 

dividem o mesmo espaço físico, os mesmos profissionais e tem os mesmo 

direitos e deveres. Podemos afirmar que esta problemática se acentua, pois os 

valores morais da criança são adquiridos no contexto familiar, e quando o 

professor diverge destes, entra em atrito com os princípios do meio social que 

a criança tem como base. 

Nesse sentido, a inclusão social no sistema de ensino público é 

complexa, exige que o docente tenha subsídios, para proporcionar a estes 

educandos participação nas relações sociais, sem exclusão. Para que o aluno 



 
 

 

possa se desenvolver plenamente, é necessário que haja interação e 

integração no ambiente que ele participa. 

Observar o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes que compõem as relações sociais no contexto da escola. 

Também ajudará a entender como a inclusão social acontece, e como se pode 

melhor as relação de respeito às dessemelhanças. É importante para a 

pesquisa, analisar os projetos da escola que delimitam a forma de lidar com 

conflitos entre as diferenças dos educandos. 

 

Ainda é necessário observar o cotidiano da escola para identificar o 

olhar dos docentes, das famílias, dos educandos e demais profissionais, que 

compões o ambiente escolar, por estarem envolvidos direta ou indiretamente 

no processo de inclusão social. Este instrumento de pesquisa, não tem o 

propósito de contabilizar quantidades, mas sim conseguir compreender o 

comportamento e o relação do grupo analisado e a problemática pesquisada. 

 

Observação da 

Turma 

 

[...] insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e 

abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, 

que passa a ser visto em sua peculiaridade e particularidade. 

“Nessa ótica determinados sujeitos de direito ou determinadas 

violações de direitos exigem uma resposta específica e 

diferenciada. (PIOVESAN, 2005, p. 46) 

 

A turma observada é composta por apenas uma menina, tem duas 

crianças com autismo, um aluno que os pais estão em processo separação por 

este motivo está muito agressivo, também há educandos com grandes 

necessidades financeiras. A professora define a turma como um grande 

desafio, e ao mesmo tempo ela fala que também foi um presente, pois durante 

estes meses ela cresceu muito como pessoa e profissional. 



 
 

 

A metodologia que foi utilizada para a coleta dos dados tem como base 

a observação participante. De acordo com Minayo, é uma técnica de 

investigação social em que o observador partilha, na medida em que as 

circunstâncias o permitam, as atividades, as ocasiões, os interesses e os 

afetos de um grupo de pessoas ou de uma comunidade. A filosofia que 

fundamenta a observação participante é a necessidade que todo pesquisador 

social tem de relativizar o espaço social de onde provem, aprendendo a se 

colocar no lugar do outro. 

Os dados da minha pesquisa foram coletados no período de cinco dias, 

que estive na escola. Esta coleta aconteceu na turma do nível II, com crianças 

de 4 e 5 anos, de contextos e problemas sociais diversificado. 

A aproximação com a docente foi muito fácil, pois a mesma me recebeu 

com muita simpatia, e me deixou bem à vontade para trabalhar com as 

crianças e conversar abertamente com elas. Já no primeiro dia, explicou todas 

as especificidades da turma, e como desenvolvia seu trabalho com cada 

educando respeitando as diferenças existentes na sala. 

Desta forma a professora começou explicar, todo seu trabalho para 

mudar o perfil agitado da turma, melhorar o  entrosada, para que assim, poder 

desenvolver  as atividades propostas. Outro desafio era fazer as crianças 

interagirem entre si, e com os outros discentes da instituição. Ela fala que: 

 

“Recebi a turma mais agitada da escola, no inicio me 

assustei, fiquei com medo de não conseguir 

desenvolver meu trabalho, mas depois agradeci, pois foi 

um desafio e hoje quase no final do ano letivo olhando o 

crescimento deles e o quanto a turma evolui, fico 

orgulhosa e agradecida, pois essas crianças foram um 

presente.” 

 

Ela conta que teve que desenvolver um projeto para trabalhar gênero, 

pois tinha que incluir a única menina da turma, mas atividades e nas 

brincadeiras, pois no inicio essa interação era complicada. A docente relata: “ 



 
 

 

Bá... tive que quebrar conceitos, tanto dos pais, como das crianças, que já 

tinha na idéia que menina não pode tais coisa, e menino não pode outra, foi a 

primeira luta, mas venci. 

Para que isso fosse possível, ela começou um projeto com a turma de 

construção de nossos conceitos, e desta forma foi semeando, mas crianças 

que não existe brincadeira de menino ou de menina, e sim brincadeira que 

todos brincam juntos, brincar junto e bem mais feliz. E assim foi possível 

melhorar a interação da turma, de forma que deixaram de olhar - se como 

diferentes, e começaram a interagiram sem brigas durantes as atividades e 

brincadeiras livres. 

Com este projeto ela conseguiu não apenas acabar com a exclusão por 

causa gênero, mas também possibilitou a educadora vencer algumas barreiras 

encontradas na interação dos educandos com autismo. 

No decorrer do projeto a professora, trouxe muitos desenhos animados 

que tratavam dessas questões de diversidade cultura, como Bino e Fino, 

como Moana a princesa guerreira entre outros escolhidos, com uma 

linguagem simples e lúdica  que possibilita o entendimento fácil das crianças 

pequenas. 

O projeto também trabalhou as brincadeiras tradicionais da infância, 

como o brincar de boneca e o brincar de carrinho. Ela trouxe bonecas para os 

alunos, e cada um adotou uma boneca para ser sua filha ou filho, tendo que 

cuidar, trocar fralda, dar banho. As bonecas foram escolhidas pelas crianças, e 

o mais interessantes que todos escolheram de acordo com a cor da pele. 

Atualmente quando se questiona as crianças sobre brincadeira e de 

menino ou de menina ele respondem: “ não existe brincadeira de menino e 

de menina,  existe brincadeira feliz” . 

Com essas propostas pedagógicas a professora foi mudando, o 

pensamento de seus discentes, que mesmo pequenos já estavam cheio de 

parâmetros sociais, relacionados ao gênero. Princípios morais, que foram 

inseridos pelas famílias, desta forma a docente sentiu a necessidade envolver 

as mesmas neste processo. Ela conta que teve resistência de alguns 

familiares: 



 
 

 

 

“foi difícil abordar o assunto, e explicar para um pai 

que seu filho, tava brincando de boneca, mas com muita 

conversa e apoio da direção da escola, isso foi 

diminuindo, mas ainda existe alguma resistência, mas e 

mínima, a grande maioria aderiu a proposta” 

 

Outro grande problema que a docente tinha em sua sala era referente 

ao lanche, pois há alunos em sua turma que não levavam nada para comer, e 

este fato criava a exclusão da criança, pois ela ficava constrangida por não ter 

levado, ou era tirada da sala para ir ao refeitório. A professora fala: 

 

“ fiquei pensando...como resolver este problema, sem 

causar trauma a ninguém e de uma forma natural que 

não ofende-se os pais, e que fosse entendido pelas 

famílias , como parte  das propostas que iram ser 

trabalhadas com a turma, e que seria melhor para a 

saúde dos educandos.” 

 

A solução que a mesma encontrou foi, conversar com os pais e explicar 

que a prefeitura disponibiliza refeição na escola para todos os alunos, e esta 

alimentação e pensado por uma nutricionista, para que as crianças se 

alimentem de forma saudável, com alimentos frescos e diversificados. E 

quando eles levam os lanches de casa não querem comer o lanche da escola, 

e acabam comendo muita bolachinha e chips entre outras coisas que não são 

muito nutritivos, e como ela estava trabalhando paralelamente, um projeto de 

alimentação saudável, esses alimentos industrializados não se encaixavam na 

dinâmica trabalhada. 

As famílias aceitaram bem a sugestão da professora, que de segunda a 

quinta feira, todos os alunos comeriam no refeitório a merenda da escola, e na 

sexta seria o lanche coletivo, onde os pais entregariam para a professora o 

que seria dividido entre todos os alunos. 



 
 

 

 

A docente fala com carinho, que olha a evolução de cada criança e tem 

a certeza que recebeu um presente, pois ela mesma transformou durante o 

caminho e aprendeu que: 

 

“Pequenas atitudes, podem fazem a diferença no futuro 

de uma criança. Minha turma ainda e uma das mais 

agitadas, mas não tem tantas brigas, como tinham antes, 

todos brincam juntos interagem, não há mais separação 

por gênero, ou porque um colega é diferente e tem 

dificuldades. Minhas crianças hoje aprenderam que temos 

que respeitar dividir e somos todos iguais. 

 

As ideias da docente em relação a diversidade são inspiradoras, ver o 

orgulho dela para o crescimento de cada um dos seus educandos, mostra que 

ela sabe que plantou uma semente, que fará a diferença futuramente. É que 

aquelas atitudes e valores foram reformulados tanto no educando como na 

família dos mesmo. 

Esse momento da pesquisa surge a partir de uma caminhada de 

investigação e de diálogo com diversos autores, não aponta para um 

encerramento, mas a possibilidade de refletir a Inclusão Social, a partir da 

diversidade de sujeitos encontrados no âmbito da escola pública, também traz 

a necessidade de desenvolver praticas educativas de equidade socioambiental. 

. A escola onde foi realizada a pesquisa trabalha a inclusão em seu 

contexto escolar. Mas especificamente a docente da turma que observei, me 

surpreendeu , pois por causa da diversidade de sujeitos presentes em sua 

sala, já desenvolvia um trabalho de inclusão social. Pude presenciar que 

atitudes simples, estão renovando os conceitos daquelas crianças e 

consequentemente dos familiares. Mas me chamou atenção, que mesmo 

escola incentivando os professores, ainda tinha alguns educadores que 

pensavam de acordo com os  conceitos que geram a exclusão,  visto que estes 

estão impregnados na forma de ministrar suas praticas  pedagógicas. 



 
 

 

 

No Brasil a Constituição Federal de 1988 garantiu o direito de educação 

para todos, sem distinção de classe social, cor gênero ou deficiências, este 

direito também está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

de 1996. Por isso o direito de todos os alunos matricularem-se na rede regular 

de ensino, traz a necessidade de pensar em inclusão social, que desafia a 

escola publica garantir o acesso aos conhecimentos básicos necessários a 

uma vida digna, proporcionando condição de intervir em sociedade, e assim 

ter a possibilidade de uma trajetória, mais humana e mais justa. 

A diversidade de sujeitos, cresce a cada ano no contexto escolar, e o 

desafio de garantir uma educação de qualidade para todos, também 

acompanha esse crescimento. O que se busca é uma escola em que os 

alunos aprendam a conviver com a diferença e se tornem cidadãos solidários. 

O professor é fundamental nesse processo, pois é ele quem conduz a aula 

para que essa realidade aconteça: 

 

“O bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o 

aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula 

é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos 

cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e 

vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas 

dúvidas, suas incertezas”. (FREIRE,1996:96) 

 

Para haver essa inclusão verdadeira, precisamos começar hoje a 

trabalhar com o ser humano de forma que ele não olhe o que e diferente no 

outro, mas sim o que e igual, e assim desta forma consiga-se um equilíbrio 

social. Não podemos esquecer o fato que a educação, é a arma mais eficaz 

contra a pobreza, pois nenhum país consegue se desenvolver sem a educação 

de qualidade e de oportunidades justas. A escola deve ser um lugar onde as 

crianças desenvolvam a sua autoconfiança, para que possam falar sobre seus  

desejos, sonhos  sem medo, e assim vão construindo um futuro dentro de suas 

ocupações sociais, juntamente com seus colegas. 

 



 
 

 

De acordo com a problemática apresentada pode se afirmar que, o 

processo escolar socialmente inclusivo, é um processo de muitas falha, e isso 

fica evidenciado, enquanto ainda  e visto educando excluídos, atitudes 

discriminatórias de todas as vertentes. E correto falar que muitos educadores 

são indiferentes às diferenças dos educando, e as aceitam porque esses, pois 

são obrigadas por lei. Mas estão longe de ser inclusiva, não se preocupa com a 

qualidade da educação que este discente esta recebendo, não considerando 

as suas necessidades ou dificuldades, o tornando invisíveis, esquecidos e 

desrespeitados como cidadão. 

A diversidade de classe social, idade, gênero, capacidade intelectual, 

raça, entre outras dessemelhanças devem, ser vistas como um  modo de 

reformulação   do ensino aprendizagem. Partindo deste pensamento teríamos 

como consequência um forte impacto no tradicionalismo educacional. O Qual 

insistem em nivelar essas diferenças, com a desculpa, que só assim o ensino é 

igual para todos. Mas não podemos esquecer que não queremos uma 

igualdade de aprendizagem e sim equidade de aprendizagem, para que a 

escola abraça realmente a todos, dando as condições necessárias para o seu 

desenvolvimento. 

Na observação feita na turma é possível reafirmar que à equidade nas 

escolas e nas propostas pedagógicas dos docentes, propicia um ensino 

inclusivo, que não aceita estudantes divididos em grupos, diferenciado por 

característica física ou social. Todos os estudantes interagem entre eles e 

com os professores, e a escola tem o dever de interagir com a comunidade 

que a cerca. Uma educação que inclui socialmente os sujeitos desafia as 

possibilidades de aprendizagem de todos os educandos, e estimulam os 

docentes a vencer as barreiras da exclusão, adequando suas atividades 

pedagógicas, conforme as habilidades e necessidades do grupo. 

Realizar a inclusão social no espaço escolar é um grande desafio, pois 

envolve mudanças na concepção de sociedade, de homem, de educação e de 

escola. Tais mudanças não são tão simples e fáceis já que as pessoas 

beneficiadas foram historicamente injustiçadas, marginalizadas e excluídas da 

sociedade, e consequentemente do espaço escola. 



 
 

 

 

Pensar a inclusão social e toda a complexidade que a envolvem, traz a 

certeza que as prática educativa precisam de mudanças nas concepções, nas 

atitudes e no envolvimento de todo o quadro docente. Mas para que isso 

aconteça e preciso que as instituições governamentais, façam ser cumpridas 

as de políticas sociais de uma educação inclusiva, fazendo que realmente o 

princípio da educação seja de responsabilidade de todos para todos. 

Ter certeza que uma escola inclusiva, é uma instituição que pensa de 

forma justa e democrática, que não exclui ninguém, acolha todos sem 

discriminação, respeitando as diferenças, independentemente de sexo, idade, 

religião, origem étnica, raça, deficiência. Teremos assim uma escola aberta e 

acessível a todos os grupos, que estimula a participação, que abrigue e aprecie 

a diversidade humana, e assim construiremos junto uma lugar que ofertará 

oportunidades para que todos desenvolverem seu potencial. 

Mudar na atualidade pensamentos e valores ajudará a mudar as 

concepções sócias e humanas de uma geração, e talvez no futuro não precise 

mais pensar em incluir, pois terá se desenvolvido a consciência que todos 

fazemos parte do meio, sendo assim já estamos incluídos, e se não estamos e 

porque nós excluímos. Por isso e necessário desenvolver atividades que 

estimulem as relações entre os educando, que foquem seu objetivo valorizando 

o potencial de cada envolvido, desconstruindo os conceitos impostos pela 

sociedade. Não será fácil esta intervenção, por parte da escola e dos docentes, 

que enfrentaram muitas barreiras e lutas. 

Para teremos uma inclusão social real, para ela aconteça, precisamos, 

muito mais que boa vontade de alguns profissionais, precisamos evoluir como 

seres humanos e adquirir a consciência que todos somos diferentes, e que 

nossas diferenças e dificuldades, que nos tornam tão especiais como 

pessoas, é por consequência delas desenvolver nosso potencial humano. 

Atenciosamente, aguardando as trocas proporcionadas nos 

encontros do Cirandar 

Tatiane Arrieche Avila 
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Elisabeth Brandão Schmidt 

Glaycilane de Deus 

Ida Leticia G. Silva 

Isabel Rocha Bacelo 

Loraine Rodrigues Jardim 

Odair Nunes Soares 

Suaidy Viviane Bordulis da Silva 

Suelen Dias Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Canguçu, fevereiro 2019. 

 

Carta de Adriana 

 

Adriana Dal Molin 

 

Olá, Suaidy! Igualmente foi um prazer receber sua carta e as 

respectivas reflexões/provocações. Penso que o PIBID contribui 

significativamente para formar professores/as com este perfil reflexivo, que 

motiva a continuar com as discussões e leituras mesmo quando estamos 

docenciandona rede básica de ensino, como você questiona na carta. Hoje, 

professora no chão da escola, lamento dizer que raros são os profissionais que 

se autorizam ler e discutir (pensando aqui em uma escala geográfica local) não 

quero generalizar, mas sabemos que uma das entraves da educação brasileira 

é a formação de professores (inicial, continuada, ao longo da vida). Neste 

ponto encontro amparo em António Nóvoa, para ele na produção acadêmica 

acerca de formação de professores, existe excesso de discurso e carência de 

práticas, ou seja, se diz o que tem que fazer e como, mas pouco se faz.  Minha 

experiência na escola/universidade tem mostrado isso. Para você ter uma 

ideia, quando iniciei a docência na escola (2016) percebi que ser mestre e 

licenciada em Geografia não daria conta das especificidades e demandas de 

uma sala de aula, por isso ao surgir a oportunidade do Curso de 

Especialização em Educação na FAE/UFPel, não pensei duas vezes, pois 

visualizei um oportunidade de estudar/discutir temas que extrapolam a área de 

conhecimento específico e que contribuem para aperfeiçoar/ qualificar a 

reflexão e a prática consequentemente. Mas por outro lado, confesso que não 

foi fácil conciliar o trabalho na escola (mesmo sendo de 22 horas/aulas 

semanais) e a especialização, pois colidiu o final do ano letivo (2018) na escola 

e a entrega e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. Coloco isso para 

reforçar que continuar leituras e discussões ao longo da docência é uma 

escolha política fundamentada em uma visão de mundo específica que no meu 



 
 

 

caso tende crítica progressista. Ainda sobre continuar leituras e 

discussões,percebo que a rotina da escola tende a nos engessar em rituais e 

vícios e por isso a vigilância, resiliência e o compromisso social são vitais. Se 

você me perguntar como mantenho a vitalidade lhe diria que resisto - a 

supressão do tempo, a burocracia escolar, vícios e rituais dialogando com 

professores/as, revisitando autores/as como Paulo Freire, António Nóvoa, 

Celso Vasconcellos e claro grandes mestres da Geo. Desde que iniciei no chão 

da escola confesso que escrevo menos (isso me incomoda), leio 

frequentemente e não somente bibliografia técnica, mas também literatura 

(uma paixão!) traço metas de leitura, leio na sala de aula para/com as turmas. 

Sempre que leio uma obra ou trecho busco aproximações com as ciências 

humanas e as possibilidades de levar para a sala de aula com o argumento de 

que toda a obra/autor têm histórias e geografias. Penso que Machado de Assis 

é indispensável para compreendermos o contexto da primeira República só 

para citar um exemplo!  

Por falar em ciências humanas vou procurar esclarecer sua dúvida 

sobre o dar aulas de História com formação em Geografia na escola particular. 

Inicialmente por um fato muito triste, pois a professora titular da disciplina de 

veio a falecer inesperadamente no início de 2018 e não conseguimos 

profissional em tempo hábil até o início do ano letivo. Nossa escola além de ser 

única dentro do espectro escolar também é confessional cristã e faz parte de 

uma rede/mantenedora a qual possui algumas exigências quanto a formação/ 

experiência, para citar um exemplo. E como a comunidade reage a isso? Uma 

das indicações para que a professora Adriana assumisse a História partiu 

justamente dos/as alunos/as, penso que a forma com que trabalho 

cativa/provoca para a área das humanas como um todo, filosofamos, 

geografamos sem desvincular da perspectiva social e histórica.  

Consequentemente pelo contexto em que assumi algumas turmas 

(provisoriamente) e pela forma de trabalho, tive um diálogo bem sincero com as 

famílias e não tivemos atravessamentos durante o ano. Mas isso não significa 

que me sinto confortável com a situação, pelo contrário fico angustiada e com 



 
 

 

receio de não estar contribuindo efetivamente com a formação dos/as 

alunos/as.  

Ainda sobre Geografia e História diante do contexto educacional (e não 

somente) que se desenha no Brasil como, por exemplo, a BNCC que pensar e 

agir para além das gavetinhas da herança positivista que, não raro, imperam 

na educação como um todo. Não quero dizer com isso que precisaremos saber 

de tudo que é específico de cada área, mas sim estarmos dispostos a entender 

a complexidade deste mundo que um dia ousamos fatiar em pedações e hoje 

perdemos a noção do todo. Tampouco pretendo louvar a BNCC, pois sabemos 

que a maior lacuna da educação brasileira não é o currículo.  

Sobre o processo de avaliação que você questiona na carta, confesso 

que não tenho um método específico, mas procuro caminhar no sentido de 

superar o que Jussara Hoffmann denomina classificatória e autoritária ou que 

mede/verifica a quantidade de conteúdos que os/as alunos/as sabem e que 

muitas vezes decoraram para a "prova" e instantes depois não lembram ou não 

associam com a realidade, a vida ou tampouco utilizam para algo.  

Sabemos que a avaliação em muitos casos ainda é uma prática 

enfadonha e temerosa ou um "mostro de várias cabeças' (HOFMANN, 2009). E 

para não cair nas armadilhas deste monstro, experimento, invento, reinvento, 

experimento, desconstruo... E no diálogo e escuta do outro (com as crianças e 

jovens) vamos definindo  os instrumentos avaliativos como por exemplo: 

questões analítico-expositivas, produção textual, provas objetivas e 

dissertativas, projetos de pesquisa, trabalhos em grupo de acordo com as 

demandas que surgem durante o percurso das aulas e as habilidades 

específicas da área e  etapa de ensino. Entendo que a avaliação é 

indispensável para (re)pensar a ação educativa, por isso um tema delicado em 

aberto, latente por discussão, reflexão e ação. Busco amparo mais uma vez em 

Nóvoa, é preciso dialogar refletir sobre  as práticas, ouvir a comunidade escolar 

e buscar ressignificar  o sentido da escola para além de passar na prova. 

Minha experiência, mesmo curta, permite afirmar que a avaliação ainda é em 

grande parte definida e praticada como medição e verificação de conteúdos 

estanques esvaziados de sentido.  



 
 

 

Para finalizar sublinho que tenho militado, no espaço em que atuo, a 

favor da docência reflexiva, mas é trabalho árduo de formiguinha, possível 

necessário, URGENTE!  Sobre a esperança já dizia "o poeta das coisas 

simples":Nunca me dê o Céu... quero é sonhar com ele. Na inquietação feliz do 

Purgatório!  

 

Grande Quintana!  

Que gire a roda! Fraterno abraço! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rio Grande, 20 de fevereiro de 2019. 

Alinne S. A. Freitas 

 

 

Carta de Alinne 

 

Querid@ Cirandeir@ Aline,  

Alegra-me saber que minha carta foi lida por ti...(e, realmente espero 

atender às tuas expectativas...rsrsr). 

Como sabes, estamos vivendo tempos “bicudos” para a educação e, por 

consequência, para nós educadores. E, apesar da minha animação e 

esperança na luta por um ensino público de qualidade, às vezes me pego 

pensando “Porque lutar? Prá quê?”. É exatamente neste momento que me 

lembro dos meus alunos, e viajo em minhas memórias do meu tempo de 

escola... Quando escolhi ser professora, o fiz pela motivação que via nos meus 

professores, aqueles incansáveis heróis da resistência que viam na educação 

a única solução, a única saída para o escuro “labirinto” da ignorância. É claro 

que não tive somente bons professores, tive também àqueles que não mexiam 

“uma palha” na busca de melhorar o ensino público, aliás, não os encontrei 

apenas na rede pública de ensino, eles permeavam a rede particular também, 

pareciam estar à espera de nosso fracasso.  

 A fala daqueles que em nada contribuem com o crescimento dos 

educandos, e nem mesmo com seu próprio crescimento profissional é a 

mesma há muito tempo:  

 

- “Não adianta, os alunos não querem nada com os estudos”; 

- “A educação está sucateada, não dá para trabalhar assim!”; 

- “Estamos desvalorizados, nem o governo, nem os alunos nos respeitam!”; 

 

 E assim vão se perpetuando discursos e práticas engessadas e 

desmotivadoras, que em nada ajudam em meio à ruptura educacional dos dias 

atuais. Na contramão dessas falas e atitudes estou eu, acelerada, sempre 



 
 

 

correndo para atender à avidez por conhecimento que vejo nos olhos dos meus 

alunos. Basta que eu perceba um aluno interessado, ou que eu note onde está 

a dificuldade daquele educando que senta no cantinho da sala de aula, e 

“boom”, uma série de ideias começa a explodir em minha cabeça. Uma 

verdadeira maratona se inicia para que eu consiga atingir meu objetivo – fazer 

com que meus discentes compreendam e associem os conteúdos aplicados na 

sala de aula ao seu cotidiano e, os levem para a vida, utilizando esses saberes 

adquiridos na construção de sua criticidade. 

 Ainda hoje, conversando com meus alunos do 3º ano do ensino médio, 

indaguei-os sobre quem tinha dificuldade com a disciplina Biologia e vários 

disseram ter, então acrescentei à minha pergunta quais motivos poderiam tê-

los levado a esta “dificuldade” de compreensão e em nada me surpreenderam 

os sinais positivos com a cabeça, os olhares que sem sombra de dúvidas 

diziam “é isso mesmo” quando falei que, na maioria das vezes, alguns 

professores não facilitam o aprendizado e a compreensão dos conteúdos, mas, 

ao contrário, estão tão desmotivados que acabam piorando muito a aceitação e 

o entendimento dos alunos. 

 Apesar de ser uma “imigrante digital”, sou adepta das novas tecnologias 

como aliadas em prol de uma educação de qualidade, mesmo que para fazer 

uso delas eu precise dispor de meu equipamento pessoal, já que muitas das 

vezes o material que existe na escola sequer funciona corretamente. Busco 

incessantemente por melhorias em minha metodologia de ensino. Ouso me 

arriscar em “terrenos” pouco rentáveis para a maioria dos profissionais em 

educação que hoje atuam nas escolas. Vivo intensamente cada conquista 

experienciada por meus alunos.   Concordo com tua fala quando afirmas que: 

 

Os dilemas e dificuldades percebidos no chão da escola e da 

universidade, com a falta de interesse com a profissão escolhida, só 

serão transformadas quando o docente decide fazer a diferença, as 

estratégias de mobilizar, muitas vezes, com palestras, oficinas e 

minicursos de formação na escola, são ações fracassadas que pouco 

ou quase nada mobilizam a transformação.  

 

 



 
 

 

 Neste caso querer transformar as circunstâncias é uma necessidade 

urgente que ultrapassa as várias outras limitações que atingem a docência. 

Gosto de lembrar um trecho de música de Geraldo Vandré que diz: “Vem 

vamos embora que esperar não é fazer, quem sabe a hora, não espera 

acontecer”.Sigo na esperança de mais colegas que queiram transformar a triste 

realidade que enfrentamos no campo educacional e, que não esperem, mas, 

façam acontecer a mudança que tanto almejamos. Abraços com açúcar e com 

afeto. 

Alinne S. A. Freitas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESISTÊNCIA:AS VANTAGENS DE SER (IN)VISÍVEL 

 

Professora Ana Paula Vieira de Andrade Assumpção71 

 

Este é meu terceiro ano como cirandeira72 e segundo como 

representante da Escola Estadual de Ensino Médio Mascarenhas de Moraes 

no GESE73, que tem como objetivo promover discussões em relação a gênero 

e sexualidade no espaço educacional e, por meu intermédio, o Mascarenhas 

passou a ser uma das escolas promotoras de igualdade de gêneros em Rio 

Grande.  Como frisei no ano passado, já trabalho com essas questões há 

algum tempo e, mesmo apresentando em congressos, foi depois que entrei 

para esses dois projetos, do GESE e do Cirandar, que meu trabalho passou a 

ganhar notoriedade, pois tenho a possibilidade de compartilhar minhas 

vivências em sala de aula com outros professores. 

Como bem disse, já são três anos no Cirandar e, em 2016, desenvolvi 

com os terceiros anos atividades que tinham o objetivo de direcioná-l@s a 

refletir sobre a construção de posições definidas como padrões historicamente 

ditos “normais”, que atribuem valores desiguais ao “diferente”.  Para que eu 

pudesse promover inquietações e discussões acerca de tais assuntos, minhas 

aulas de Língua Portuguesa foram organizadas através da submissão de 

processos de leitura de textos selecionados por mim e produções escritas 

formuladas pel@salun@s.  Meu propósito era fazer com que fossem capazes 

de produzir sentidos diante dos textos, que suspeitassem de tudo aquilo que é 

evidente, que é óbvio74 na materialidade linguística e que se desvencilhassem 

de saberes fixados, estabilizados, marcados por questões de gênero que 

determinam lugares/posições hierárquicas, segundo os moldes da sociedade.   

                                                           
71Graduação em Letras - Português e Latim e respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e Licenciatura Plena. Mestra em Letras pela Universidade Católica de Pelotas (PPGL-UCPel). Professora do 
Ensino Médio pelo Estado do Rio Grande do Sul, do Ensino Fundamental pelo Município de Rio Grande, doutoranda 
do curso de Letras/UFPel e membro do LEAD (Laboratório de Estudos em Análise de Discurso pêcheuxtiana), 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPel. 
 
72 Projeto Cirandar, da FURG. 
 
73 Projeto do Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola, da FURG. 
 
74 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1984. 

 



 
 

 

 

Em 2017,também nas aulas de Língua Portuguesa com os 3os anos, 

trabalhamos textos, vídeos, propagandas etc. que circulam na mídia. Para 

investigar discurso da mídia como produtor de sentidos que faz emergir na 

materialidade linguístico e/ou imagética um lugar fortemente marcado por 

questões de gênero e sexualidade, esclareci que esse discurso pode  

apresentar dizeres estabilizados que passam pelo movimento de atualização e 

de historicidade, podendo funcionar como manutenção de sentidos já-ditos e 

sedimentados, sem que o sujeito perceba, isto é, somos interpelados por 

discursos, que apontam para um comportamento ideológico determinado como 

sendo padrão, estabilizado e propagado, repetido sem nos darmos conta.   

Como projeto final, visto que precisava apresentar um no GESE, a 

minha sugestão foi que tod@s fizessem um trabalho - Ressignificando os 

contos de fada -, que descontruíssem, subvertessem os contos de fada 

tradicionais, e que também fizessem, num papel reciclado, uma ilustração 

abordando alguma questão em relação à mulher – (Re)tratos de mulheres.  

Essa última ideia surgiu depois que vi alguns trabalhos da mineira Carol 

Rossetti, que ganhou fama pelas redes sociais quando algumas de suas 

ilustrações caíram no gosto do público. Ela retrata as expectativas 

socioculturais em relação aos corpos, comportamentos e identidades das 

mulheres. Existem mulheres de várias etnias e raças, profissões, 

deficiências, orientações sexuais, crenças e opiniões e cada uma tem sua 

própria história. As ilustrações com frases inspiradoras se dividem em 

temáticas, como corpo, moda, identidade, escolhas, amores.   

Já este ano, 2018, houve duas diferenças em meu trabalho: a 

primeira foi que, como passei a lecionar, nas turmas de 1º e 2º anos, a 

disciplina Sociologia, achei por bem abordar as questões de gênero e 

sexualidade, então, nessas turmas e não mais nas de 3º, em Língua 

portuguesa, como fiz nos dois anos consecutivos.  A segunda foi que 

abarquei não só essas questões, mas outras que fazem parte do dia a dia 

dos adolescentes.  Explico.  Após de ter tratado sobre organizações 

coletivas – Movimentos Sociais – como forma de resistência à exclusão 

http://www.carolrossetti.com.br/
http://www.carolrossetti.com.br/


 
 

 

de determinados grupos, como os movimentos feministas, resolvi passar 

o filme As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky.  O filme, 

baseado no livro com o mesmo título, relata a história de um adolescente 

tímido de 15 anos, Charlie, que entra para o Ensino Médio e se recupera de 

uma depressão e tendências suicidas, por causa da morte da tia e (suicídio) de 

seu melhor amigo.  No começo, ele não tem amigos, mas o gatilho para fazer 

parte de um grupo dá-se no momento que vê Patrick, no quarto, beijando um 

menino e não conta a ninguém.  Então, Charlie passa a fazer parte de um 

grupo formado, pelo que podemos perceber, também dos excluídos, dos 

invisíveis, pois é constituídopor um homossexual, pela irmã de Patrick, que 

ficou com vários homens e por isso não era “bem” considerada, uma gótica e 

outros.  Um filme sensível que trata sobre o primeiro amor,suicídio, violência 

contra a mulher, sexualidade, uso de drogas e bebidas, abuso sexual, 

exclusão, depressão, preconceito, baixa autoestima não poderia deixar de ser 

trabalhado.  

Não discutimos sobre ele, não num primeiro momento.  Apenas pedi que 

escolhessem pelo menos um tema e construíssem um fanzine(zine)75.  Para 

que entendessem como se produz um zine, passei dois vídeos sobre e, nas 

aulas seguintes, reuniram-se em grupo para fazer.  Como proposta final, 

marcamos uma data e realizamos uma roda de conversa.  Aí sim, discutimos 

sobre o filme.  Aí sim, falamos sobre todas as questões abordadas, pois tinham 

que mostrar esse gênero textual e dizer por que escolheram o(s)  tema(s).  

Tratamos de conceitos sobre gênero e sexualidade, sanamos dúvidas 

(homossexualismo ou homossexualidade, o que seria gênero, sororidade, 

opção ou orientação sexual, entre outros).  Tratamos sobre violência sexual, 

relacionamento abusivo, feminismo, machismo, empoderamento, política, 

preconceito de todos os tipos, automutilação.  Falamos como uma sociedade 

se constitui, o que pensam, o que é cristalizado, marcado, de padrões 

estabelecidos, de assujeitamento ideológico, já que somos todos ideológicos, 
                                                           
75Tipo de publicação bem parecido com um jornal ou com uma revista.  No entanto, existe algo de único nessa 
publicação: é um espaço de divulgação, de comunicação, de posicionamento e de compartilhamento e vale tudo: 

colagem, desenho, fotografia, ilustração digital, entre outros.  É apropriar‐se de diversas manifestações artísticas e de 
diferentes expressões culturais por meio das artes plásticas, da música, da literatura, do cinema etc.Quem escreve um 
fanzine quer participar, agir e criar dentro de uma comunidade ou de um grupo, sem espaço de comunicação e de 
divulgação na mídia oficial.   
 



 
 

 

por que dos movimentos sociais, nossos direitos e os motivos de @s jovens se 

drogarem, tentarem o suicídio, cortarem-se. Revelei qual foi o tema de minha 

Dissertação76, assim sempre consigo me aproximar mais deles quando ficam 

sabendo.  Mostrei o que pude constatar na minha pesquisa sobre esse sujeito 

contemporâneo que não é mais o mesmo sujeito de outras gerações, pois hoje 

esse sujeito passou a ser vazio e, consequentemente, eclodiram novos 

sintomas, novos tipos de violência e de formas sacrificiais, de dificuldades de 

subjetivação e socialização.  Tudo isso por causa da dissolução, conforme 

Dufour77, de instituições (o grande Outro) que propiciavam referências 

identificatórias (Estado, Família e Igreja).   

Demos depoimentos, eu mesma dei.  Falamos de casos de pessoas 

próximas. Descobri que tenho um aluno gótico, aliás o único que fez sobre 

goticismo. E eu pensei que fosse tratar sobre homossexualidade ou abuso ou 

depressão, pois essa é a vida dele. Choveram perguntas.  Confirmei ocorrência 

entre el@s de depressão, automutilação, família desestruturada, fiquei 

sabendo de alun@s com problemas que nem imaginava, como o caso de um 

do 2º ano que tem depressão.  Quem olha não diz.  Chorando, contou que o 

único momento que o fazia bem era quando chovia e ia para rua se molhar, 

deixar a chuva cair em seu rosto.  A entrada no Mascarenhas e a música 

salvaram-no.  Ainda luta contra essa doença, mas hoje está bem melhor.  

Todos queriam falar, todos queriam dialogar e, por isso, foramquatro aulas em 

cada turma.  Depois expus os fanzines no corredor da escola e também 

apresentei no congresso promovido pelo GESE.  

Tenho um rico material em mãos. Nossas aulas foram muito produtivas.  

Trabalhamos Sociologia, Língua Portuguesa, Psicanálise, política, vivências, 

valores.  De invisíveis, meus alun@s passaram a ser visíveis. E há quem 

defenda uma escola “sem partido”, ou melhor, de um partido só.  Estamos 

vivendo tempos sombrios, mas, como discursei no congresso do GESE, como 

mulher, cidadã (de bem), pertencente à religião de matriz africana e professora 

                                                           
76Assumpção, Ana Paula Vieira de Andrade. O discurso da falta e do excesso: a automutilação. 2016. 100 f. 
Dissertação( Programa de Pós-Graduacao em Letras) - Universidade Católica de Pelotas, Pelotas  
77 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na sociedade ultraliberal. Rio de 
Janeiro: Companhia de Freud, 2005. 

 



 
 

 

(de uma instituição ainda pública), sinto-me na obrigação de lutar pelos direitos 

humanos, por um Estado Democrático, de combater qualquer tipo de opressão, 

pois desejo direitos iguais a todos e a todas, independentemente de gênero, 

religião, cor. Isso se chama responsabilidade social e é o que tento mostrar 

para meus alun@s (e não doutrinar). É como dizia Darcy Ribeiro, "Só há duas 

opções nesta vida: se resignar ou se indignar. Eu não vou me resignar nunca". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

AS DIFICULDADES DO PROFESSOR DIANTE DAS 

TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS. 

  

Chimene Rocha Nascimento  

 

Colegas de cirandar apresento uma breve reflexão a cerca da situação 

escolar no que se refere ao uso das tecnologias. Assim como, o papel atual e 

as dificuldades do educador diante dos recursos tecnológicos que seus alunos 

manuseiam com total maestria. 

Vivemos em uma sociedade onde a tecnologia se faz presente no 

cotidiano de todos; Isso acontece em casa, na escola, no trabalho e até mesmo 

em momentos de lazer. Quando paramos para pensar no impacto e o espaço 

que os aparatos tecnológicos ocupam em nossas vivências, é possível 

perceber como o mundo mudou e continua mudando diariamente. Os 

estudantes do contexto atual têm acesso a múltiplos recursos tecnológicos, os 

quais exercem grande influência na maneira como estes alunos estudam, 

comportam-se, e enxergam a sociedade.Para a realização desserelato, foi 

utilizado como recurso metodológicoà entrevista, onde um grupo de docentes 

relatou um pouco de suas experiências e opiniões sobre o assunto estudado. 

Por conta da difusão tecnológica que vem acontecendo ao longo anos, o 

sistema educacional vem sofrendo algumas importantes transformações, pois 

seu publico alvo também se modificou; cabendo as instituições de ensino e 

seus componentes a adequação a tais mudanças. Essa evolução vem 

transformando o ambiente escolar e o compartilhamento de saberes.  

A sociedade está cada vez mais dependente e conectada a rede virtual, 

as tecnologias deixaram de ser ferramentas de trabalho para tornarem-se 

também meios de comunicação e entretimento. Os aparelhos tecnológicos, em 

muitos momentos acabam por substituir os brinquedos para as crianças, que 

os utilizam com tamanha facilidade, que acabam não precisando de auxílio de 



 
 

 

um adulto para descobrir as diversas possibilidades e funções que os 

equipamentos oferecem. 

Essa nova geração de estudantes praticamente nasceu conectada a 

internet, fazendo uso dos mais diversos dispositivos tecnológicos. Desse modo, 

acabam por processar informações e se relacionar de forma distinta as 

gerações anteriores. 

Vivemos em uma sociedade movida a tecnologia, e a escola deve seguir 

esse progresso. No âmbito escolar as transformações ocorrem lentamente, o 

que acaba distanciando o modelo educacional da realidade de seus alunos. O 

professor da atualidade deve agir como um mediador, pois nem toda a 

tecnologia pode ser usada de forma positiva. O mesmo deve fazer uso das 

tecnologias em sua sala de aula, mas sempre filtrando o que é pertinente ou 

não ao aprendizado, instigando a seus alunos a produzir e tirar proveito de 

todas as possibilidades e conhecimentos que o mundo virtual pode 

proporcionar. 

A nova geração escolar coloca o estudante como agente principal de 

seu aprendizado.  O ensino deixa para trás o entendimento de que os alunos 

eram receptores de dados, tornando-os produtores e consumidores de 

conhecimentos. A partir dessa nova perspectiva o educador dessa nova 

geração precisa atuar de forma que o conteúdo trabalhado seja útil e 

significativo, ocorrendo um compartilhamento de informações e inquietações 

entre ambas as partes.  

O professor precisa se reinventar, tendo em mente de que não é o dono 

da verdade absoluta e que precisa levar em consideração os conhecimentos 

que o aluno possui, considerando que além de ensinar, também irá 

aprenderprincipalmente a resinificar as formas de aprendizado. Mesmo que a 

passos lentos, é perceptível que os educadores, em sua maioria, estão se 

adaptando a essa nova escola,e reconhecemos que se propor ao novo nem 

sempre é uma tarefa fácil de ser efetuada, leva tempo, mas para usar a 

tecnologia como ferramenta da educação a fim de tornar o processo de 

aprendizagem significativo, é preciso estar sempre repensando sobre a 

metodologia trabalhada em sala de aula.  



 
 

 

 

Participou do processo de construção deste escrito um total de 07 

educadores de diferentes instituições e níveis,algumas entrevistas foram 

realizadas via redes sociais (faceboock e Whatsapp) e outras 

presencialmente.Em média o tempo de atuação em sala de aula desses 

educadores varia entre 05 e 15 anos de trabalho. 

Basicamente todos os professores participantesrelataram que 

inseremrecursos tecnológicos em suas aulas. Utilizando recursos como: 

multimídia, internet (quando possível), e aparelhos de áudio e vídeo. Quando 

questionados sobre a formação para uso dos recursos tecnológicos, somente 

os dois professores de instituições privadas responderam ter participado de 

formações por incentivo de seus locais de trabalho, os demais buscam adquirir 

conhecimento sobre o assunto por conta própria. 

Com base nas respostas obtidas por intermédio das entrevistas, foi 

observado que sem perceber os profissionais continuam apontando as 

mudanças que se referem unicamente à exposição do conteúdo e não à 

potencialização de uma aprendizagem mais significativa e provocadora. A 

presença de aparelhos eletrônicos e tecnológicos na escola não garante que 

os mesmos estão sendo utilizados da melhor forma, Isto é, as tecnologias são 

usadas como uma forma de suporte para um ensino que na verdade continua 

sendo tradicional.  

Foi relatado também que além da pouca ou quase inexistente oferta de 

cursos de formação, muitas vezes estes locais não apresentam conexão com a 

internet, alguns aparelhos necessitam de concerto e acabam ficando 

sucateados eesquecidos nas salas de informática. Esses fatores colaboram 

para que o ensino não acompanhe essa nova geração de estudantes 

informatizados.  

Podemos inferir que não basta investir em aparelhos novos e de ultima 

geração se não houver incentivo à formação docente. Assim como uma maior 

valorização desses profissionais. Um profissional não valorizado, insatisfeito 

com sua remuneração e não instigado à inovação, acaba por repetir 

metodologias já ultrapassadas e que não apresentam nenhuma significação 



 
 

 

aos seus educandos. Assim utilizam algumas ferramentas metodológicas de 

modo a camuflar um ensino já ultrapassado. 

Em suma, com esta breve pesquisa foi possível compreenderque com a 

evolução da tecnologia digital estamos evoluindo constantemente, mesmo que 

lentamente. A escola bem como seu corpo docente, deve se adaptar aos novos 

alunos e as novas metodologias que chegaram ao ambiente de ensino. A nova 

geração foi praticamente alfabetizada digitalmente, querendo aprender da 

forma que mais sabem e se identificam, através do computador e das redes 

sociais; Diante disso, o professor deve valer-se desta vantagem e se reinventar 

enquanto educador, reinventar suas aulas e sua didática.  

Compreendo que se soubermos perceber isso teremos alunos mais 

autodidatas, e quem sabe até diminuiremos o índice de evasão escolar. 

Recriaremos um novo modo de aprender e ensinar que se encaixa na situação 

social que nos encontramos. Com base nas informações adquiridas nas 

entrevistasfoi possível perceber que, as instituições de ensino não estão 

acompanhando o desenvolvimento tecnológico e as transformações que tal 

desenvolvimento trás para a sociedade como um todo.  

Sabe se que esse processo de transformação didática não depene 

somente do educador, mas também seus superiores e governantes. É preciso 

um maior investimento no profissional da educação como um todo. Desse 

modo, acredito que o distanciamento entra escola e aluno tende a diminuir, na 

medida em que o estudo se torna mais atrativo e significativo ao estudante. 

 



 
 

 

 

Rio Grande 17 de fevereiro de 2019. 

 

Imprevistos indutores de formas criativas e solidárias  

de ensinar e aprender 

 

Elisabeth Brandão Schmidt 

 

Este relato está circunscrito a reflexões sobre uma experiência 

compartilhada em disciplina desenvolvida, nos programas de pós-graduação 

em Educação Ambiental (PPGEA); em Educação em Ciências – Química da 

Vida e da Saúde (PPGEC); e em Educação(PPGEDU) da Universidade Federal 

do Rio Grande - FURG, localizada em Rio Grande, extremo sul do Rio Grande 

do Sul.  

Mostra a constituição de docentes que trabalham, de forma 

interdisciplinar, ao largo dos anos em um movimento intenso que se constrói no 

cotidiano da sala de aula. Apresenta o relato de superação de dificuldades para 

o desenvolvimento da disciplina em um momento em que os caminhoneiros, 

em um justo movimento grevista, paralisaram o Brasil. 

Primeiramente, é preciso enfatizar que dificuldades e desafios são 

inerentes à atividade docente, tornando-se, na maioria das vezes dispositivos 

instauradores de outras formas de pensar e fazer uma aula. 

 Dentre as inúmeras experiências docentes vividas em diversos espaços 

e tempos, as que mais têm me mobilizado e propiciado satisfação são as que 

acontecem no trabalho interdisciplinar, quando tenho ao meu lado outra colega, 

o que torna as aulas mais atrativas, propositivas, dinâmicas e produtivas. 

Nessas interações cognitivas e afetivas ensino e aprendo; na verdade, mais 

aprendo do que ensino. 

No trabalho compartilhado, engendro pensamentos e práticas 

pedagógicas, a partir de experiências que me fortalecem e me transformam. Ao 



 
 

 

falar de experiências, não posso deixar de citar Larrosa78 quando afirma que “a 

experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca”. 

É nessa perspectiva que passo a relatar a experiência vivida, no ano de 

2018, com minha colega Maria do Carmo Galiazzi, junto à turma de pós-

graduandas e pós-graduandos em Educação Ambiental; em Educação em 

Ciências – Química da Vida e da Saúde; e em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande - FURG, RS. 

 Professoras com largo tempo de serviço, mesmo que já tenham se 

apropriado de muitos conhecimentos pedagógicos, construídos na prática e 

embasados pela teoria, muitas vezes são surpreendidas pelo inesperado. Os 

fatores intervenientes à atuação docente são de toda a ordem e fazem com 

que o planejado seja alterado ou até mesmo, colocado de lado, para dar lugar 

a uma inusitada forma de ensinar. Quem é professora sabe que o seu 

cuidadoso planejamento está sempre em risco em função dos imprevistos que 

frequentemente ocorrem no cotidiano da sala de aula. 

A disciplina Análise Textual Discursiva ofertada, há muitos anos,nos 

programas de pós-graduação do Instituto de Educação da FURG, junto com a 

Maria do Carmo, tem nos proporcionado momentos de muita aprendizagem e 

prazer.  Ministrar uma disciplina com alguém que tem apropriação total do 

conteúdo (ela é uma das criadoras da metodologia de análise textual) e, mais 

do que isso, ter uma colega em quem a gente deposita confiança e mantém 

uma verdadeira amizade é privilégio para poucos. 

Teria muitas coisas para compartilhar sobre a docência, entretanto, optei 

por abordar a criatividade nos imprevistos cotidianos da sala de aula porque eu 

e a Maria tivemos queacionar a nossa criatividade, neste ano de 2018, para 

driblar a paralisação das aulas, em função da greve dos caminhoneiros 

brasileiros.  

 

                                                           
78 LARROSA, Jorge. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Coleção: Experiência e 
Sentido. 

 



 
 

 

É admirável a capacidade criativa dos seres humanos e, particularmente 

a que se dá nos processos educativos; a criatividade é potencializadora de 

reflexões que podem desencadear alternativas exitosas nos processos de 

ensino e aprendizagem. Entendo, embasada em Vigostsky79, que a criatividade 

é um processo lento e gradativo que evolui dos níveis mais simples aos mais 

complexos, conforme as experiências vividas, e os mais variados estímulos e 

influências ambientais. Para o referido psicólogo e pensador russo, toda a 

forma de criação está relacionada a experiências vividas; não se cria do nada. 

Muitos relacionam a criatividade às artes, porém ela não está afeta 

somente ao trabalho realizado pelos artistas. Para Ostrower80, a criação é um 

ato intuitivo e intencional, vinculado à percepção e à sensibilidade. Segundo o 

autor, a sensibilidaderefere-se não somente ao sentir e sim a uma 

ordenaçãode sensações, uma apreensão consciente da realidade que não 

prescinde do intelecto. 

 Formas diferenciadas e criativas de ensinar configuram-se como 

desencadeadoras de aprendizagens significativas, conceito basilar da teoria de 

David Ausubel. Cada aluno tem o seu ritmo próprio, sua maneira de melhor 

compreender e de construir o conhecimentoligado aos que já assimilou 

previamente, num processo de reestruturação e organização das informações. 

O professor precisa estar atento e acompanhar, de muito perto, o processo de 

aprendizagem dos alunos, identificando dificuldades que porventura possam 

surgir, e até mesmo redirecionando o processo educativo, caso necessário. 

Fatores externos também precisam ser considerados como 

intervenientes ao processo de ensino e aprendizagem; em alguns casos, ao 

invés de imobilizarem o docente, podem acionar a sua capacidade criativa para 

buscar outros caminhos, superando os impedimentos à ação educativa. 

No dia 21 de maio de 2018,o Brasil foi surpreendido pela greve nacional 

dos caminhoneiros, tendo sido todos os segmentos da sociedade afetados com 

a falta de abastecimento de medicamentos, combustíveis e alimentos, além da 

paralisação de inúmeros setores essenciais como o de transportes. Problemas 

                                                           
79 VIGOTSKY, L.S. La imaginación y el arte enla infância: ensaio psicológico. Madrir: AKAL, 1982. 

80OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1986. 

 



 
 

 

relacionados àsegurança públicaforam agravadosocasionando transtornos que 

atingiram fortemente os cidadãos e as atividades de instituições, assim como a 

universidade em que trabalhamos – a Universidade Federal do Rio Grande - 

FURG.  

As aulas foram suspensas, na FURG, em alguns dos dias da greve e a 

comunidade universitária ficou apreensiva, na incerteza de um retorno às 

aulas.Eu e Maria do Carmo recebemos e-mails e mensagens, via WhatsApp, 

referentes à dificuldade de acesso que os pós- graduandos estavam tendo 

para chegar ao Campus Carreiros. 

Nossa disciplina estava a pleno vapor. Em meio ao exercício da 

metodologia Análise Textual Discursiva,não queríamos ter uma 

descontinuidade no processo de pesquisa coletiva, iniciado em março. Nossa 

proposta de produção de informações da pesquisa coletiva foi uma entrevista 

com os professores orientadores dos pós-graduandos e pós-graduandas a 

partir das seguintes questões: a) Qual a principal metodologia você indica a 

seu orientando para a realização de sua pesquisa? b) Você poderia descrever 

uma síntese da metodologia indicada? c) Qual artigo você indica para o estudo 

desta metodologia? O corpus de análise foi constituído também por unidades 

de significado, identificadas a partir da leitura do artigo indicado pelo 

orientador. As informações eram colocadas em uma planilha no Google Drive, 

construída coletivamente. 

A turma estava mobilizada e não queríamos que o processo de análise 

fosse interrompido, porém a greve dos caminhoneiros parecia não ter data para 

terminar...A incerteza com relação ao retorno às aulas aumentava e era 

expressa nos contatos que as pós-graduandas e os pós-graduandos faziam 

conosco a cada momento. 

Precisávamos pensar no que fazer...  

Juntas, eu e Maria do Carmo refletimos sobre os diversos espaços que 

uma aula pode acontecer, refletindo sobre o fato de que eles tanto podem ser 

físicos como virtuais.O argumento que defendíamos, mutuamente, era o de que 

as Tecnologias daInformação e da Comunicação – TIC e a Internet podem 



 
 

 

propiciar aos docentes inovadoras formas de organização do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Decidimos, então, que faríamos a nossa aula mesmo sem o acesso à 

nossa sala de aula no Campus Carreiros da FURG. Continuaríamos a trabalhar 

no Google Drive, mesmo que não estivéssemos presencialmente orientando os 

nossos alunos. Maria do Carmo logo encaminhou a seguinte mensagem à 

turma: 

 

 

 

Oi, Argonautas! 

Com o caos gerado pela greve dos transportes de carga, informamos que amanhã teremos 

aula, mas cada um de seu local vai acessar a tabela coletiva do Google Drive e vamos 

trabalhar nela. Eu ainda não a abri e lembrem que eu disse que queria ficar admirada! 

Lembram disso? 

Então, amanhã de manhã, no nosso horário de aula, cada um acordado e conectado de onde 

estiver. 

Até amanhã às 8h30min! 

Aula virtual! 

 

 

Mesmo que a nossa disciplina tivesse caráter presencial, foi preciso 

engendrar outros espaços para que a aula acontecesse e a Internet propiciou 

que a atividade de análise das informações produzidas na pesquisa coletiva 

fosse realizada. A redução do transporte coletivo e a falta de combustível não 

poderiam paralisar a nossa pesquisa.  

Eu e Maria do Carmo estávamos juntas, às 8h 30min, naquela última 

sexta-feira de maio de 2018, em meu apartamento, aguardando que todos 

acessassem a tabela no Google Drive, com fácil visualização de todos, a 

postos para iniciar a nossa aula. 

 Queríamos ver o que estava por acontecer. Como seria a nossa aula 

virtual? Como poderíamos orientar o processo de aprendizagem, esclarecendo 

as dúvidas dos nossos alunos?  A turma sentir-se-ia confortável para expor 

suas dificuldades no ambiente virtual? No contato olho a olho podemos sentir 



 
 

 

mais intensamente a dificuldade daquelas alunas e alunos que não perguntam 

sobre pontos que não compreendem. Como tal situação seria gerenciada 

durante a aula virtual? 

Com a turma conectada, cada um de nós em locais diferentes, muitos 

em suas próprias residências, iniciamos nossa aula, um tanto apreensivas, 

porém confiantes na possibilidade de aprender muito junto no processo 

instaurado. 

A comunicação com os alunos foi intensa e até mesmo um tanto 

angustiante para alguns que tinham dificuldade em lidar com os próprios 

recursos do Google Drive, não obstante, o movimento foi tomando, pouco a 

pouco, uma forma organizada e colaborativa.  

Os pós-graduandos e pós-graduandas entravam em contato conosco 

por todos os meios (WhatsApp, e-mail e pelo próprio Google Drive), na 

tentativa de entender melhor o processo de categorização, e de contribuir para 

o êxito do exercício de análise proposto. 

O que é preciso destacar, na aula virtual realizada, foi ao sentimento de 

solidariedade que se tornou a tônica entre os colegas. Eles não esperavam o 

esclarecimento das dificuldades por parte das professoras da disciplina; 

tentavam dirimir suas dúvidas entre si. Eu e a Maria do Carmo 

acompanhávamos o processo, interferindo apenas quando os ânimos ficavam 

mais exaltados. 

 A proposta da metodologia Análise Textual Discursiva demanda 

recursividade e (re)construção do que se compreende por ciência e também o 

protagonismo do pesquisador para buscar um percurso próprio de pesquisa. 

Isso pode gerar insegurança, entretanto, no próprio processo da pesquisa, 

aprendemos a encarar os desafios, superar as dificuldades e angústias, o que 

propicia um prazer em adentrar em outras formas de interpretar e em novas 

compreensões sobre o fenômeno estudado. No caso desta aula improvisada a 

partir da greve dos caminhoneiros, o processo foi coletivo, participativo, 

solidário e criativo. 

 



 
 

 

 Talvez, a angústia inicial que a construção das categorias gerou no 

ambiente virtual tivesse sido menor no âmbito da sala de aula, entretanto, a 

intensidade das interações emocionais e cognitivas vividas, neste outro formato 

de fazer aula, induzido a partir das dificuldades oriundas da greve dos 

caminhoneiros brasileiros, foi promotora da solidariedade, da colaboração e do 

desenvolvimento da capacidade criativa de todos nós. 

Assmann81 defende a ideia de que é preciso observar a temporalidade 

institucional ao serem criadas situações propícias ao aprendizado, com vistas a 

situar os atores do ato pedagógico em um tempo circunscrito, essencialmente 

pedagógico, o qual não está referido somenteao cronológico, mas a múltiplos e 

diferentes tempos inerentes ao desenvolvimento curricular. 

 Eu e Maria do Carmo, embasadas no que afirma Assmann, nos 

tornamos parceiras de uma mesma experiência, de uma aula planejada a partir 

de uma situação imprevista, que aconteceu em um tempo circunscrito, porém 

em outro lugar, sem, no entanto, perder a sua essência pedagógica. 

 

  

  

  

 

                                                           
81ASSMANN, H.Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. 8. ed. Petrópolis: Vozes,  2004. 



 
 

 
 

Uma proposta investigativa "Quem matou Amélia Hoffman? 

 

Glaycilane Gomes de Deus 

1. Apresentação 

 

Me chamo Glaycilane, sou aluna do curso de química licenciatura da 

FURG. E venho relatar minha experiência que aconteceu no ano de 2017 onde 

foi desenvolvida na Universidade Federal de Rio Grande FURG, através do 

Programa de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID, subprojeto da Licenciatura 

em Química. A investigação no ensino de Química, a partir de uma situação 

criminal fictícia sobre a morte de Amélia Hoffaman com os alunos do segundo 

ano do turno da manhã do ensino médio, da Escola Estadual de Ensino Médio 

Marechal Mascarenhas de Moraes, sendo nós, os proponentes da atividade, 

um professor supervisor da escola e uma colega do curso de licenciatura 

também pibidiana. A turma na qual realizamos a atividade foi dividida em 

quatro grupos, estes executaram tarefas distintas com o objetivo de 

encontrarem a solução de um mesmo caso criminal fictício, que havia sido 

criado e escrita nas Rodas de Formação semanais do PIBID/Química. A 

situação criminal contextualizou o cenário de um suposto assassinato, o caso 

foi intitulado como "Quem matou Amélia Hoffman?" esse contexto narrativo 

elaborado para envolver os alunos da escola na situação problema.  

 

2. Elaboração da atividade na Universidade 

 

Nas Rodas de Formação do PIBID/Química da FURG buscamos a partir 

da escrita narrativa um caminho para construir o conhecimento na formação de 

professores de Química. Entendemos a narrativa como um modo de linguagem 

que favorece o registro das nossas aprendizagens da docência, como também 

um dispositivo pedagógico no ensino da Química (DORNELES, 2017). Assim,  

 



 
 

 
 

buscamos através da narrativa fomentar outras linguagens na construção do 

conhecimento químico. 

O presente trabalho teve como objetivo discutir a importância das 

atividades investigativas e das interações discursivas em sala de aula no 

ensino de química. Essas atividades podem ser entendidas como situações em 

que os alunos aprenderam ao envolverem-se progressivamente com as 

atividades propostas, fazendo conjecturas, experimentando, errando, 

interagindo com colegas, com os professores, expondo seus pontos de vista, 

suas suposições, e confrontando-os com outros com o intuito de encontrar a 

solução de um caso problema (Popper, 1994). 

A atividade investigativa foi elaborada no decorrer dos encontros de 

formação do PIBID/Química, em que discutimos quais os materiais seriam 

necessários para a realização da investigação, como materiais para 

experimentação presente na cena do crime, e estudo teórico sobre os 

conceitos envolvidos na aula, assim a partir do planejamento e discussões 

sobre a atividade surgiu a ideia de escrever uma narrativa, cujo título era 

“Quem matou Amélia Hoffman?”, no enredo foi criado um ambiente onde havia 

se passado um suposto crime. 

A narrativa foi escrita e reescrita durante os encontros do PIBID, assim 

no coletivo chegamos na seguinte situação criminal fictícia: 

 

“Amélia Hoffman era a zeladora do colégio Mascarenhas, 

todas as tardes - como já de costume - ela arrumava as salas da 

escola nos intervalos de antes e depois das aulas, porém nesse 

dia em especial o dia estava estranho, o sol não saiu, as portas 

rangiam e batiam com o vento e o único som que se escutava era 

o sopro que parecia uivar sempre que chegava aos ouvidos da 

moça. Ela ainda estava sozinha na escola quando se lembrou que 

havia se esquecido de tomar seu remédio, então resolveu 

caminhar até seu carro no estacionamento para pegar seu  

 



 
 

 
medicamento dentro da sua bolsa que estava no banco de trás do 

carro. Com frio e medo, Amélia caminhou até o carro, apanhou 

sua bolsa e voltou para o colégio, onde caminhou até a sala dos  

professores para pegar um copo de água para tomar seu 

comprimido. 

Foi numa tarde nublada onde tudo aconteceu... (som de 

suspense) Amélia estava muito mal, pois no dia anterior havia se 

esquecido de tomar seu medicamento e resolveu se automedicar, 

então tomou dois comprimidos para ter um efeito imediato. Mas 

foi quando ela estava arrumando o laboratório de química para 

uma aula experimental que foi surpreendida pelo inesperado e 

inesperadamente viu-se a jovem morta no chão da sala. Mais 

tarde, quando alguns alunos chegaram para assistir aula, se 

depararam com a moça caída e morta no chão. Houve um 

desespero generalizado, os alunos fizeram um estardalhaço com 

o crime, pois estavam gritando, os professores estavam 

desesperados, o diretor em prantos e as únicas pistas e 

evidências encontradas na cena do crime foram uma faca, sangue 

espalhado no chão e uma cartela inteira usada de remédio, além 

de claro a certeza de que quem matou a pobre deixou suas 

digitais em algum lugar da cena. O que será que aconteceu? E 

agora a pergunta é: Quem matou Amélia Hoffman?...” 

 

3. Desenvolvimento da atividade na escola 

 

A leitura da narrativa com a situação investigativa constituiu o primeiro 

momento da atividade na sala de aula. Pedimos que os alunos se atentassem 

para este momento, pois a suposta situação havia ocorrido na escola, e assim 

com a atenção deles arquitetamos um ambiente de suspense e mistério. Na  

 

 

 



 
 

 
 

sala havia aproximadamente vinte e quatro alunos, e a proposta foi organizada 

nas seguintes etapas:  

1. Leitura da narrativa e explicação da dinâmica da atividade;  

2. Separação dos grupos em Mídia, Juízes, Analistas e Coletores de provas, 

cada grupo com um objetivo e função na investigação proposta;  

3. Divisão dos grupos que permaneceram na sala (Juízes, 6 alunos da mídia e 

os analistas) e os que foram para o laboratório (Coletores de evidências e 2 

alunos do grupo da mídia); 

3.1. Os alunos em sala discutiram sobre: 

- Homicídio doloso e culposo;  

- Omissão de socorro;  

- Fuga; e  

- Abandono de incapaz.  

4. Desenvolvimento da atividade, e retorno dos alunos que estavam no 

laboratório para a sala de aula;  

5. Após o retorno para a sala foi realizado diálogo sobre concentração e super 

dosagem do medicamento encontrado na cena do suposto crime e como 

funciona o procedimento de coleta de digitais;  

6. Escrita de um parecer após o desenvolvimento da atividade para cada grupo 

como parte da avaliação no trimestre.  

A atividade investigativa levou os alunos a se envolverem na solução de 

um caso fictício, onde foram deixados objetos, dados e evidências no local do 

crime, o laboratório da Escola, para que assim eles investigassem e 

encontrassem à solução do caso “Quem matou Amélia Hoffman?”.  

Para a elaboração do cenário criminal foram necessários alguns objetos 

como: Relógio de parede quebrado; Cartela de medicamento; Tesoura; Faca; 

Giz (para desenhar o formato do corpo no chão); Fita adesiva (para coleta de 

digitais dos objetos). Também, realizou-se a experimentação de identificação 

da digital do suposto criminoso em alguns materiais presentes no cenário 

criminal. 

 



 
 

 
 

No dia da aplicação da atividade em sala de aula, agendamos o 

laboratório de ciências da escola, chegamos bem cedo e construímos um 

cenário cheio de objetos desorganizados, misterioso e recheado de pistas que 

ajudariam a chegar ao suposto assassino do crime.Durante a montagem do 

cenário bagunçamos todo o laboratório, quebramos um relógio e forjamos um 

suposto horário que o crime aconteceu, esvaziamos cartelas de comprimidos  

(para simular uma superdosagem de medicamento), quebramos caneta e 

sujamos de tinta vermelha. 

Assim que os alunos entraram na sala de aula, o professor pediu silêncio 

e disse que uma coisa horrível havia acontecido na escola e que a situação era 

trágica, pediu que todos ficassem calmos e não se apavorassem. Em seguida, 

o professor pediu que nos pibidianas contássemos o que havia acontecido, 

então, lemos a história do caso e dissemos que o corpo de um mulher havia 

sido removido do local bem cedo e que os vestígios ainda estavam lá. 

Convidamos os grupos (mídia e coletores de dados) investigar o laboratório e 

rapidamente se envolveram na investigação do crime, despertou muita 

curiosidade nos alunos. 

No final dessa atividade, a coleta de informações se deu através da 

análisedos relatos,onde observamos que os alunos deram bastante 

importância ao caso, todos interagiram e se dedicaram a atividade, foi uma 

experiência gratificante. 

 

4. Considerações finais 

 

Ao final da atividade, já em sala de aula, os grupos expressaram e 

manifestaram o seu ponto de vista a partir da escrita de um parecer sobre a 

situação criminal, cada relato sobre o caso de maneira distinta, os alunos que 

ficaram responsáveis pela coleta de evidências do caso, relataram em seu 

texto os objetos do crime e assim apontaram um possível suspeito, os grupos 

dos analistas compostos por alunos os quais basearam suas conclusões  

 



 
 

 
 

lógicas em dados coletados no local do suposto crime e levantaram 

argumentos concretos, para assim convencerem os juízes do caso que  

chegaram ao consenso final e julgamento do caso com base nos fatos e 

argumentos que seus colegas de classe defenderam. 
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Os desafios e possibilidades da formação permanente de 

professores pelo viés do olhar do coordenador pedagógico 

 

Ida Leticia G. da Silva 

 

 Esta é uma escrita que emerge da inquietação de uma coordenadora 

pedagógica, sobre o seu papel diante dos desafios pedagógicos enfrentados 

em uma escola pública da periferia de Rio Grande/RS. Penso ser relevante 

narrar aqui, que este texto tem como subsídio principal a escrita de um diário, 

que como eu mesma escrevo no início do mesmo não é uma escrita diária, 

mas de tudo que de alguma forma mobiliza minha práxis enquanto educadora. 

Por isso, pretende-se com este texto fazer um entrelaçamento entre a escrita 

do diário, a reflexão sobre o mesmo e o diálogo com os autores que venho 

buscando para qualificar esta escrita. 

 Há quatro anos atuo na coordenação pedagógica dos anos iniciais de 

uma escola pública de aproximadamente novecentos estudantes, uma escola 

grande, que é atravessada por diferentes problemas sociais. Acho importante 

esta pequena caracterização do contexto em que esta história é contada uma 

vez que um contexto diferente poderia mobilizar outras questões que não serão 

descritas aqui. 

 Desde o início, quando comecei a trabalhar na coordenação pedagógica, 

muitas questões surgiram com as atividades do dia-dia. Primeiro tive que 

estudar e aprender muito sobre os processos de alfabetização e as 

peculiaridades da modalidade de ensino dos anos iniciais, isto porque a minha 

formação é na área dos anos finais, sou licenciada em Química com habilitação 

em Ciências, e desconhecia sobre essas temáticas. 

Além disso, foi necessário entender ou tentar entender o que faz um 

coordenador pedagógico, visto que na minha trajetória como docente não havia 

tido a oportunidade de conviver com um coordenador pedagógico, pois a  

 



 
 

 
 

escola que sempre atuei trata-se de uma escola pequena da zona rural de São 

José do Norte e, portanto não possuía a figura deste profissional.  

 Penso hoje, após a busca por autores que dialogam sobre o papel do 

coordenador pedagógico, que assim como diz Orsolon82que “o coordenador 

pedagógico pode ser um dos agentes de mudança das práticas de professores 

mediante as articulações externas 

 que realiza entre estes, num movimento de interações permeadas por valores, 

convicções e atitudes; e por meio de suas articulações internas, que sua ação 

desencadeia nos professores, ao mobilizar suas dimensões políticas, 

humanos-interacionais e técnicas, reveladas em sua prática. 

 Porém o ano de 2018 trata de um marco no meu processo de 

constituição enquanto coordenadora pedagógica, pois através de algumas 

ações desenvolvidas na escola, passo a ter a compreensão da importância de 

pensar sobre quais as funções do coordenador pedagógico, de como a atuação 

deste profissional contribui nos processos de ensino-aprendizagem, como e de 

que forma o coordenador pode promover a formação permanente dentro da 

escola. Estas ações dizem respeito principalmente à participação de todos os 

professores da escola no Pré-Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, na 

Unisinos em Porto Alegre, essa atividade desencadeou a organização do 

evento na nossa escola.  

 Todas estas questões me fizeram pensar em retrospectiva, e com isto 

me reencontro com a minha dissertação de mestrado, me aproximo de 

possibilidades sobre a formação permanente que anunciava naquela escrita, 

além da aposta do diário como instrumento de registro e pesquisa da práxis. 

Desta maneira, ao longo desta escrita pretendo a partir de fragmentos do 

diário, realizar a reflexão e o aprofundamento sobre o tema. Dentro desta 

perspectiva, como nos diz Freire83, o que se busca é a possibilidade concreta 

de um tempo para a “aquisição e produção de conhecimento, a formação 

                                                           
82 O coordenador pedagógico e o espaço da mudança. Organizado por Laurinda Ramalho de Almeida e Vera Maria 
Nigro de Souza Placco. 
83 Paulo Freire, A educação na Cidade. 



 
 

 
 

permanente dos educadores, o estímulo a uma prática educativa crítica, 

provocadora da curiosidade, da pergunta, do risco intelectual”. 

 Neste reencontro com a minha dissertação de mestrado, me aproximo 

novamente da pesquisa narrativa e penso que uma forma de apresentar as 

escritas do diário bem como a problematização seria através de histórias. 

Desta forma, a seguir trago duas histórias que são as primeiras que emergiram 

do diário. 

 

Primeira história: Pré-Fórum de Leituras de Paulo Freire. 

 

Elejo esta atividade, não por uma razão temporal, mas por que para mim 

se trata de um marco na minha trajetória enquanto educadora e o que me 

mobilizou a retomar a escrita do diário da práxis e de ter interesse em 

problematizar a minha experiência enquanto coordenadora pedagógica. 

 No ano de 2018, a nossa escola participou em Porto Alegre 

(UNISINOS) do Pré-Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. Foi uma 

atividade que integrou o calendário de formação continuada da escola. Essa 

experiência foi mobilizadora para o evento que será narrado aqui, já que neste 

encontro os professores da nossa escola foram provocados a realizar o mesmo 

evento na escola.  

Esse desafio foi aceito, e ao retornar para Rio Grande organizamos um 

grupo para pensar o evento. Essa primeira ação já revela o quanto esta 

atividade vai contra a corrente do que normalmente se percebe nas escolas, 

pois em geral os eventos são organizados por instituições externas (Secretaria 

de Educação, Universidades...) e não pela comunidade escolar. Além disso, 

este coletivo, além de organizar a parte burocrática do evento, também 

precisou estudar sobre as escritas de Paulo Freire, atividade esta que não é 

recorrente dentro do ambiente escolar, que por possuir uma grade fechada de 

horários, inviabilizam esses momentos coletivos. Esse foi um movimento 

fantástico e mobilizador para que outras ações pudessem ser pensadas dentro 

do contexto escolar. 



 
 

 
 

Em abril do ano passado, aconteceu na escola o evento e contou com a 

participação de todos os professores da escola e alguns professores de 

escolas próximas a nossa. Foi uma manhã muito importante para todos, pois 

se torna um marco do processo de protagonismo do professor enquanto agente 

capaz de pensar a seu próprio de formação. 

Foi a partir deste encontro que dou início a minha escrita no diário sobre 

a minha prática e nele descrevo: “Após quase dez anos do meu primeiro 

diário retomo o processo de escrita da minha práxis. Há muito queria 

voltar a escrever, percebia que era necessário me encontrar neste 

turbilhão de experiências profissionais, porém acabava sempre 

arranjando uma desculpa (falta de tempo,, rotina corrida...) e  não 

escrevia. Hoje escrevo numa explosão de ideias e sentimentos, há tanto a 

escrever...”.Acredito que esta escrita revela algumas barreiras que o professor 

de escola enfrenta em realizar o registro de sua prática bem como a reflexão 

sobre a mesma. Porém, também descreve um momento mobilizador da escrita 

e da alegria de retomar este processo. 

Ainda no diário é relevante o seguinte registro: “...Temos que pensar 

no que representa uma ação destas dentro da escola, pelo coletivo da 

escola. A formação permanente que emerge do contexto escolar. Foi uma 

alegria ver meus colegas me passando anotações durante o evento de 

leituras ou temas que precisamos estudar. Ver surgir do grupo o 

sentimento de continuidade.”Esta escrita é de extrema relevância, pois 

revela um movimento que vai contra corrente que se vivencia nas escola, 

demonstra o início de um coletivo que percebe a necessidade de pensar a sua 

prática, de estudo, pesquisa, de ir adiante em um processo que se iniciou com 

a organização e participação no evento.  

Em outro momento no meu diário, escrevo sobre como o grupo avalia a 

ação ocorrida na escola, e algumas palavras se sobressaem às palavras: 

Protagonismo do saber docente, Movimento sem relação hierárquica, 

Mediação, Empatia, Esperança, Empoderamento e Desacomodação. São  

 



 
 

 
 

palavras cheias de significados e que definem bem toda a ação que a escola 

desenvolveu. 

 

Segunda história: Da carta ao grupo de estudos  

 

 No dia seguinte ao Pré-Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, na 

nossa escola, resolvemos realizar uma escrita para enviar para o XX Fórum de 

Estudos e Leituras de Paulo Freire. Como uma das temáticas estudadas no 

nosso evento foram as Cartas Pedagógicas, optamos por escrever uma carta 

pedagógica do coletivo de educadores. Esta carta contou com a contribuição 

de cada um que se envolveu com a organização do evento. 

 Iniciamos a nossa carta com a seguinte frase: “Esta é uma escrita 

emergente de um sonho coletivo. Nosso escrever é coletivizado e tem 

como princípio o reconhecimento do trabalho docente dentro da 

Educação Básica.” Estas linhas relevam a nossa aposta para a formação 

permanente, ou seja, uma formação de nasce no coletivo e que tem como base 

a experiência do professor e a problematização da mesma. Revela que não é 

uma ação individual, mas sim uma ação de um grupo e suas intencionalidades. 

 Na carta descrevemos toda a nossa experiência e sentimentos que 

surgiram com ela. A partir da escrita da mesma, percebemos que 

precisávamos dar continuidade ao grupo que havíamos constituído, desta 

forma surge à ideia de organizarmos um grupo de estudos dentro da escola, 

com o objetivo de dialogar sobre as temáticas que o coletivo achasse relevante 

e estudar os autores que também tivessem relação com estas temáticas. Essa 

ação recebeu total apoio por parte da direção da escola que sempre buscou 

oportunizar espaços/tempos para a formação de seus professores. 

 O grupo, apesar de reduzido, conseguiu realizar alguns encontros ao 

longo deste ano, e como emergente destes encontros algumas escritas foram 

enviadas para diferentes eventos, possibilitando abranger a discussão e 

levando a nossa experiência para conhecimento de outros coletivos.  

  



 
 

 
 

Cabe ressaltar aqui, que esta escrita ainda está em construção, pois o 

diário revela ainda mais sobre a minha experiência enquanto coordenadora 

pedagógica, questões estas que pretendo me dedicar à compreensão e 

problematização, mas por hora estas escritas já representam o quanto a ação  

pedagógica do coordenador pode mobilizar a formação permanente por dentro 

da escola, bem como a ação do professor em sala de aula. 

 Nesta escrita, tive a intenção de dar início à compreensão da minha 

constituição enquanto coordenadora pedagógica e conto com a contribuição 

dos meus colegas cirandeiros para a realização desta tarefa. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

O Ensino Médio: existe vida no noturno 

 

Isabel Rocha Bacelo 

 

Evasão, fracasso, alunos cansados, desmotivados, escolas fechando, 

turmas cada vez mais reduzidas e desesperança. Que cenário é esse? Esse é 

o cenário do ensino noturno. Assim inicio a falar sobre a escolha do meu tema 

na carta enviada para participar do Cirandar. O ensino noturno é a minha 

inquietação atual. 

 Com o meu tema definido busco autores que conversem sobre o mesmo 

e também ouvir os meus alunos do noturno, visto que leciono em uma escola 

rural no município de Santa Vitória do Palmar, no turno da noite para os três 

anos do ensino médio. E é nessa escola, com os alunos que nela freqüentam 

que desenvolvo aqui o meu relato de experiência.  

 Propus aos alunos dos três anos do ensino médio que escrevessem 

uma carta emitida ao Ministro da Educação, mostrando para o mesmo qual a 

importância do ensino noturno em suas vidas e se o mesmo faz a diferença em 

seu dia a dia. A minha ideia foi valorizar a permanência e necessidade da 

continuidade e investimento no ensino noturno. Mostrar o olhar do aluno-

trabalhador sobre esse contexto que faz parte do seu cotidiano. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB 9.394/96) 84estabelece 

que uma das principais finalidades do ensino médio é a preparação para o  

                                                           
84 BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Título V – Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino. Seção IV – Do Ensino Médio. Artigo 

35. Disponível em: HTTP://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm. Acesso em: 13 nov. 2018 

_______. Censo Escolar 2006. Disponível em: http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Sinopse/Sinopse.asp. 

Acesso em: 13 nov. 2018 
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ciências, ensino e formação. V.1, Sobral (CE): Instituto de Estudos e Pesquisas do vale do Acaraú (IVA), 2008, p.71-
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2018 



 
 

 
 

trabalho e para a cidadania (BRASIL, 2007). E o aluno do noturno que já é um 

trabalhador se depara ao chegar na escola tendo que ter o domínio de diversas 

estratégias cognitivas como leitura, escrita, cálculo e orientação. Segundo o 

Censo Escolar de 2006 do Ministério da Educação (MEC), a taxa média de 

abandono no noturno na rede pública de ensino médio é de 19,8%. No primeiro 

ano chega a 25% e diminui nos dois seguintes, chegando a 17, 4%, no 

segundo e a 12,9% no terceiro. (BRASIL, 2008). Esses dados mostram uma 

realidade vivida pois observa-se que no primeiro ano no início do ano letivo a 

turma é a mais cheia, composta pelo maior número de alunos e da metade 

para o fim se reduz significativamente. O aluno não consegue conciliar o 

trabalho com o estudo. Na zona rural devido a grande maioria trabalhar na 

colheita quando chega a época da mesma os alunos evadem e não retornam 

ao fim dela. E nos anos seguintes, ficam aqueles que venceram a etapa do 

primeiro ano e por isso seguem. 

 A evasão se tornou um problema recorrente, dentre outros fatores, como 

trazem Queirós & Assis 85(2008) devido às deficiências de aprendizagem 

trazidas do ensino fundamental e à diversidade de alunos que não se sentem 

estimulados com a proposta de ensino recebida em especial aqueles que já 

chegam cansados à escola após mais um dia de trabalho, os que têm 

problemas de relações com a família, envolvimento com drogas e etc. Ainda 

para os autores o aluno do ensino médio noturno é muitas vezes aquele que já 

convive com a “marca” do fracasso escolar ou o “jovem trabalhador” que chega 

à escola procurando um algo a mais, alguém que o oriente que lhes informe e 

que os encoraje porque a grande maioria deles só tem esse apoio na escola e 

dão de cara com uma rotina de quadro, giz, apagador a semana inteira, o mês 

inteiro, o ano inteiro e isso é desgastante, é desmotivante. E o que é observado  
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hoje em dia no contexto escolar é que cada vez mais os jovens estão tendo a 

necessidade de começarem a trabalhar mais cedo forçando-os a abandonar a 

escola ou impedindo o seu acesso. E uma forma de avaliar e discutir o ensino 

médio noturno é através dos próprios alunos que o freqüentam.  

 Ao passar a proposta das cartas para os estudantes acreditei que a 

maioria ficaria relutante pelo fato de terem que escreverem, mas para a minha 

surpresa vários se mostraram animados em participar pois sentem-se 

pertencentes a esse contexto e gostariam de mostrar a sua importância. Para 

não expô-los utilizo no lugar de seus nomes próprios nomes de flores em 

homenagem a nossa estação atual, a primavera. Trago aqui trechos de 

algumas cartas escritas pelos alunos da Escola municipal de Educação Básica 

Bernardo Arriada, situada na zona rural, Br-471. São 22 (vinte e dois) alunos no 

total. Eram bem mais no início do ano letivo. Recebi o retorno das cartas de 9 

(nove) deles.  

 As atividades desenvolvidas no período da noite iniciam às 17:30 

quando o transporte escolar sai da cidade transportando os professores (a 

maioria reside na cidade). Ao longo do trajeto vai “pegando” os alunos no 

caminho. O mesmo chega à escola por volta das 19 horas. Muitos deles 

chegam um pouco mais tarde perdendo muitas vezes o primeiro período visto 

que são trabalhadores rurais e necessitam irem até suas residências antes de 

seguirem para a escola. A noite segue distribuída em 5 (cinco) períodos com o 

recreio no meio e mais a merenda que é oferecida pela escola. Muitos fazem 

sua última refeição do dia na própria escola. E é nesse cenário de transporte 

escolar, alunos que embarcam no caminho que chegam muitas vezes 

atrasados e têm a sua última refeição realizada na escola que retrato a 

realidade e a importância do ensino noturno através de suas escritas. Qual a 

importância do ensino noturno em suas vidas? 

 Inicio com a fala de Margarida, 23 anos...”entre outros motivos que me 

fizeram a voltar a estudar foi que eu estava entrando em depressão pois só 

ficava em casa, não tinha amigos e colegas. Tenho marido e filhos mas estava  

 



 
 

 
faltando algo mais, não arrumava emprego devido a falta de estudo. Gosto 

muito de estar aqui assistindo as aulas todos os dias, fico contando os minutos  

para encontrar aquela turma e professores, acabei criando raízes na sala e 

considero a escola como minha segunda casa, estar aqui me faz tão bem...”. 

Margarida traz a escola como espaço de afetividade, amizade e 

companheirismo. Isso vem de acordo com Oliveira86 (1994, p.96) apud Sousa & 

Oliveira (2008), onde a escola é o espaço onde têm a oportunidade de se 

relacionarem com pessoas do seu meio social e de tentar planejar um outro 

modo de vida. E percebo isso toda vez que entro na sala de aula. A 

necessidade de conversar, contar coisas do seu dia a dia, dividir seus anseios, 

dúvidas, alegrias e tristezas. Não tem como ficar apenas na preocupação de 

trabalhar e vencer conteúdos. A necessidade é bem maior. A questão da 

escola como um contexto social e humanitário fica muito claro no convívio com 

os alunos do noturno. 

Rosa, 49 anos traz outra questão...”o governo deve criar uma lei que 

beneficie as empresas que incentive seus funcionários a estudar e se 

modernizar, através de incentivo fiscal, só assim poderemos acabar com o 

analfabetismo no Brasil.” 

 A maioria dos alunos do ensino noturno começou a trabalhar enquanto 

terminava o ensino fundamental e voltam a procurar na escola a possibilidade 

de melhoria de vida. Isso perpassa na maioria das cartas escritas pelos alunos, 

a importância dada à escola como pré-requisito para empregos mais bem 

remunerados e maior prestígio social. O que vem de acordo com a fala de Lírio, 

18 anos...”não sou obrigado a estudar, porém estudo para no futuro passar o  
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ensino para o meu filho e para mim ser alguém na vida, pois quem faz o nosso 

futuro, somos nós. Quero me formar em Policial Militar ou Civil e é meu sonho  

e para alcançá-lo preciso estudar.” É constante essa fala junto ao grupo de 

alunos. A importância do estudo para a realização de sonhos como para ser 

alguém ou para servir de exemplo para os filhos e orgulhar os pais. A 

necessidade do conhecimento é recorrente no convívio com os estudantes. 

 A forma como o conhecimento e as aprendizagens esta sendo 

trabalhada em sala de aula vem na escrita de Orquídea, 27 anos....”quando 

entrei no médio, arrumei serviço no horário da tarde e da noite, na parte da 

manhã eu estudava. Ficou muito puxado acabei reprovando de ano e 

desistindo dos estudos. Oito anos depois resolvi voltar e me matriculei a noite e 

vi que nunca se pode desistir dos estudos porque faz muita falta para qualquer 

serviço. Só acho que teria que ter mudanças nos conteúdos, deveriam ser 

diferenciados do turno da manhã pois quem esta a noite, a maioria é quem 

trabalha e não tem tempo para se dedicar a estudar em casa, muita gente mais 

velha escolhe o horário noturno pelo incômodo de diferença de idade.” Togni 

87(2007) traz essa questão relacionada aos conteúdos onde acredito que muito 

da evasão dos alunos é a forma como os mesmos são conduzidos de forma a 

não serem atrativos para o aluno que já vem de uma jornada de um dia inteiro 

de trabalho onde os conteúdos são tratados da mesma forma como os são 

quando trabalhados com os alunos do diurno que são uma outra demanda, um 

outro contexto. Ela refere-se aos conteúdos programáticos como outra 

dificuldade encontrada. Pois os mesmos não são levados em consideração 

pela estruturação dos cursos e interesses dos alunos que são bem diferentes 

do daqueles do diurno. Frequentemente ouve-se os alunos reclamarem da falta  
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de tempo, dos conteúdos não serem trabalhados dentro de sua realidade e 

necessidade provocando desinteresse, incentivando conversas e não 

motivando situações de aprendizagens significativas. 

 Brinco-de-princesa, 40 anos traz também na sua fala outro fator que 

provoca a evasão... “muitos alunos desistem pelo cansaço do serviço ou até 

mesmo por falta de incentivo da família e amigos. Devemos ser mais atentos e 

pacientes a esse ponto de vista, ajudando no que for preciso.” Isso é trazido 

por Queirós & Assis 88(2008), onde a baixa auto-estima, a evasão e a falta de 

acolhimento até pela própria escola são, hoje, grandes problemas do ensino 

noturno. É importante esse olhar para o aluno do noturno pois educar é um 

compromisso político que nos exige como professores medidas concretas para 

mudar a realidade como a valorização dos conhecimentos e das formas de 

expressão dos alunos, levando em conta as dúvidas, as inquietações, a 

jornada de trabalho e as condições emocionais e socioculturais decorrentes da 

exclusão social. 

 Açucena, 16 anos enfatiza a importância do ensino noturno e de estar na 

escola...”o estudo noturno é importante, principalmente para as pessoas com 

mais idade que hoje se sentem muito felizes por terem essa oportunidade de 

estudarem a noite, isso é muito bom, a gente vê no rosto das pessoas a 

felicidade e a satisfação de poderem voltar a estudar novamente.” 

A emocionante escrita de Acanto-negro, 24 anos reflete o real papel que 

a escola tem na vida, na formação e na constituição de sujeitos, de seres 

humanos que sonham, correm atrás e conquistam...”comecei a estudar nessa 

escola no ano de 2008 onde estou de novo. Porque tive alguns problemas 

tendo que me afastar da escola aos 16 anos onde 

 parei no primeiro ano do ensino médio. Faltando quase 3 meses para passar 

para o segundo ano tive que parar, aonde voltei no ano de 2017. Me matriculei 

novamente, só que há noite passo por algumas dificuldades como ter que 

andar todos os dias 12 km de bicicleta, chegar em casa embarrado até o 

pescoço e ter que caminhar a pé. Mas mesmo assim, minha mãe me ensinou a  

                                                           
 



 
 

 
 

sempre acreditar e lutar por meus sonhos por mais que eles sejam difíceis. 

Infelizmente minha mãe não poderá me ver formado que era um sonho que ela 

tinha, mas se tudo der certo meu querido pai poderá ver eu me formar e sei  

também que minha mãe estará sempre torcendo por mim. Tenho o sonho de 

terminar meus estudos e poder fazer uma faculdade de Agronomia ou 

Fisioterapia.” Isso é trazido por Oliveira89 (1994, p.96 apud Sousa & Oliveira 

(2008), onde alguns alunos vislumbram a continuidade dos estudos após o 

término do ensino médio, expectativas que se desdobram em estratégias mais 

concretas para perseguirem seus objetivos e terem maior motivação para a 

permanência na escola. 

Bálsamo, 18 anos resume tudo, o todo...”o estudo hoje em dia faz falta, 

então as aulas à noite ajudam aqueles que não conseguem estudar durante o 

dia porque trabalham. Mesmo quem trabalha procura conhecimento, saberes.” 

Portanto as falas dos alunos deixam claro que a escola tem o seu papel 

e o que o mesmo é de grande importância. Ter o olhar voltado para o noturno 

não somente como o turno de alunos que são trabalhadores que estudam, mas 

sim, olhar para essa característica e dela partir para que se encontre uma 

solução adequada para este tipo de aluno e oferecendo a este um ambiente de 

incentivos, de desafios, de construção de conhecimentos e de transformações. 

Como Togni (2007) traz, “...um local onde possa haver debate acerca de 

questões sociais e culturais, em que a comunidade escolar possa refletir e 

escolher os princípios e valores que devem ser vivenciados, em que se permita 

aplicar um projeto pedagógico que possa ser vivido e construído por todos.” As 

falas dos alunos não trazem os estereótipos típicos que são dados aos 

estudantes do noturno de irresponsabilidade, violência, desapego, entre outros.  
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Exibem uma característica construída através do seu cotidiano, do seu dia a 

dia. Um cotidiano que os faz assumir responsabilidades e tarefas e que mesmo 

assim não perdem o desejo e a vontade de melhorar suas condições de vida e 

de trabalho e a valorização disso tudo no estudo e na escola. 

O que concluo diante desse cenário ao qual faço parte é que a escola 

tem uma grande tarefa e um grande desafio junto a esse grupo de estudantes 

que nela vêm uma forma de seguir o seu caminho em melhores condições 

humanas, sociais, culturais e políticas. A busca pelo conhecimento por novas 

aprendizagens fica registrada nas falas e as políticas públicas educacionais 

têm que se voltar para esse cenário. Esse desafio cabe a toda a comunidade 

como gestores, professores e políticos. Há vida no noturno, vidas ansiosas em 

descobrir novos caminhos e oportunidades para um futuro melhor. 

Quem se compromete a trabalhar com esse contexto tem que se 

comprometer em desenvolver uma aprendizagem significativa na formação de 

cidadãos dignos e autônomos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

UM REPENSAR SOBRE O CURRÍCULO E A METODOLOGIA DE 

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS  

 

Loraine Rodrigues Jardim (lorodrigues2@gmail.com) 

 

1. Apresentação 

 

Após sete anos ministrando aulas nos diversos níveis do ensino, desde 

a educação básica, nível técnico, cursinhos pré-vestibulares e ensino superior, 

foi no ano de 2018 que as circunstâncias educacionais com as quais me 

deparei me fizeram repensar tudo o antes já estudado. Sou licenciada em 

Ciências Biológicas pela FURG, onde cheguei ainda adolescente e trilhei um 

caminho de estágios com construção de conhecimento na área biológica e 

educacional. Mas desde 2010 quando graduei em Ciências Biológicas e 

durante os cursos de mestrado, especialização e mais uma licenciatura 

concomitante com o trabalho em sala de aula, venho agregando saberes sobre 

a educação e os momentos de trocas de experiências certamente são os mais 

propícios para isso.  

No ano de 2018 passei a integrar o grupo de professores da Secretaria 

municipal de educação de São Gabriel-RS, cidade com aproximadamente 

60.425 habitantes, sendo que aproximadamente 6.650 vivem em regiões rurais 

(IBGE/2010). Sou professora de Ciências do 6º ao 9º ano na EMCEF Ernesto 

José Annoni, que fica na localidade de Cerrito, distrito de Catuçaba, a uma 

distância de 62 km do centro da cidade. A escola Annoni possui turmas desde 

a educação infantil (pré-escola) até o 9° ano do ensino fundamental, com um total 

de 113 alunos. O calendário letivo é diferenciado para atender a situação do 

campo, sendo que as séries finais do ensino fundamental ocorrem em turnos 

integrais em dias alternados da semana. 

 



 
 

 
 

2. Contexto do relato 

 

O primeiro passo ao chegar como nova professora em uma escola, é 

conhecer o ambiente e a comunidade escolar. Ao chegar na escola Annoni, 

considerei essa primeira etapa fundamental, pois me deparei com um contexto 

educacional completamente diferenciado do que eu conhecia até então. 

Os alunos são oriundos de famílias de agricultores, ou donos de terras 

produtores de soja e arroz ou filhos de funcionários. Esses alunos vivenciam o 

campo, possuem muito conhecimento sobre a relação com a terra e os meios 

dela tirar o sustento familiar. Para a maioria das famílias, as crianças e 

adolescentes frequentam a escola apenas para cumprir a obrigação do ganho 

de incentivos do governo, pois não identificam na educação um caminho para 

crescimento pessoal ou profissional, tendo em vista a cultura local, sendo que a 

maioria dos pais não têm estudos e consideram que alcançaram seus objetivos 

de vida. 

Apesar desse contexto, nos deparamos com alunos bem educados, que 

veem o professor como uma fonte de saber diferenciado, principalmente por 

esse professor vir da cidade, o que para muitos ainda é de difícil acesso. 

Apesar da televisão ter chegado às casas do meio rural, a internet ainda é para 

a elite, ou seja, esses alunos não tem o hábito de leitura/pesquisa em livros e 

nem na internet. 

Ao desenvolver o conteúdo de Ciências com a turma de 7º ano do 

ensino fundamental, composta por 14 alunos, com diferenças notórias de níveis 

de aprendizagem, mas dispostos a aprender, deparei-me pela primeira vez em 

todos os anos como professora com a inquietação: “para que serve o meu 

conteúdo?”. 

No processo ensino-aprendizagem, o estabelecimento dos objetivos 

educacionais a serem atingidos estão diretamente relacionados com 

planejamento das atividades que serãodesenvolvidas e da metodologia de 

avaliação.  Entretanto, percebe-se que as metodologias de avaliação 

encontram-se vinculadas maioritariamente na coleta de informações sobre a  



 
 

 
 

quantidade de conteúdo retido, e pouco associadas a aprendizagem efetiva. 

Esta situação me instigou a refletir sobre minha prática docente, indo além do 

planejamento básico das aulas, pois ao analisar a lista de conteúdos propostos 

para o sétimo ano me deparo com os seres vivos, suas características e 

classificações. O que superficialmente parece ser um conteúdo simples, é na 

verdade recheado de termos técnicos e classificações distantes do cotidiano. 

Para exemplificar essa análise exponho alguns dos meus questionamentos 

pessoais: como abordar poríferos e cnidários? Que interesse meu aluno possui 

em conhecer a estrutura do corpo de um porífero ou de um cnidário? Para que 

ele precisa classificar os animais pelo número de folhetos embrionários? Que 

aplicação o conteúdo de ciências tem na vida desses jovens? Qual dos seres 

vivos devo abordar com mais detalhes e quais podem ser trabalhados 

superficialmente? 

No contexto da escola Annoni, aqui relatada, os alunos não possuem 

livro didático para uso individual, pois não existem o suficiente na biblioteca, e o 

acesso à internet ocorre via celular, pois a escola possui internet mas os 

computadores não funcionam. Ou seja, o material didático é bastante limitado, 

mas a vontade e curiosidade dos alunos é gigante. 

 

3. O buscar de uma nova metodologia 

 

Baseada em todas as reflexões que essa nova situação gerou, foi a 

partir de agosto do ano letivo de 2018 que comecei a trabalhar o conteúdo de 

zoologia com os alunos do 7º ano de uma maneira diferenciada. Após uma 

apresentação geral sobre as principais características que servem de 

classificação dos animais, foi proposto aosalunos que eles focassem na 

diferenciação dos seres no sentido de conseguir classifica-los quando os visse, 

e não se detivessem em detalhes daanatomia e fisiologia deles 

individualmente, como proposto dos livros didáticos.  

 

 



 
 

 
 

Após todos os grupos animais terem sido abordados em diferentes 

metodologias como as rodas de conversa, pesquisas em grupo nos livros 

didáticos disponíveis, pesquisas na internet através do celular quando o sinal  

permitia, e alguns exercícios desafiadores, começaram a surgir curiosidades 

dos alunos sobre as anatomias e fisiologia de alguns grupos animais, baseados 

em relações feitas entre os conteúdos abordados e os animais conhecidos por 

eles e comuns na região do campo. Exemplos de questionamentos: Porque 

algumas aves voam e outras não? Porque os ovos das aves são duros e os 

dos jacarés não? Porque os sapos gostam de água? Como que a galinha bebe 

água e não faz xixi?  Porque alguns répteis nadam e outros não? Como os 

animais respiram embaixo da água?  

O restante das aulas, foi baseado em tentar discutir todas as dúvidas 

que surgiram, aproveitando assim para inserir teorias da fisiologia dos 

diferentes grupos animais.  

Automaticamente, com a alteração do método trabalhado, foi necessário 

alterar o método de avaliação. Primeiramente, porque a turma é composta por 

alunos com variedade de desenvolvimento intelectual, alguns pouco podendo 

ser considerados alfabetizados, mas que o sistema os levou adiante devido à 

idade, e também pelo fato de acreditar que a avaliação deve ir de encontro ao 

planejamento de todo o processo de ensino aprendizagem. 

Em termos gerais, a avaliação é um processo de coleta e análise de 

dados, tendo em vista verificar se os objetivos propostos foram atingidos 

(Haydt, 2011 pag. 217). Em busca de identificar se os objetivos foram 

atingidos, essa turma foi avaliada em diversos momentos, em rodas de 

conversa, em questionamentos orais através da intitulada por eles “latinha de 

perguntas”, através da análise de características de animais, participação das 

pesquisas em grupo e pelos questionamentos realizados ao longo do processo. 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. Análise e discussão do relato  

 

Após trabalhar com uma turma um conteúdo extenso e realizar 

processos avaliativos, inicia-se as reflexões acerca do processo avaliativo foi 

eficiente ou não. Apesar da crença popular de que se não é realizada avaliação 

escrita no formato tradicional de teste a turma não está sendo avaliada e fica  

mais fácil atingir uma determinada média, esta ideia é equivocada no contexto 

da sala de aula.  

Percebemos esse equívoco quando analisamos a diferença entre medir 

o conhecimento de um aluno ou avaliar a aprendizagem. Nem todos os 

resultados do ensino podem ser medidos através de um teste. De acordo com 

Haydt (2011) avaliar se confunde com medir o número de informações 

memorizadas e retidas. A avaliação vai além da verificação de respostas e se 

dá num sentido investigativo e reflexivo do professor sobreas manifestações 

dos alunos. 

O teste por si só, é ineficaz em fornecer ao professor informações sobre 

o processo de aprendizagem do aluno, não averiguando onde correu problema. 

Não é possível avaliar a aprendizagem sem avaliar a o processo de ensino. 

Na avaliação fora do padrão escrito torna-se possível identificar algumas 

dificuldades de aprendizagem e alguns pontos do conteúdo que precisam ser 

reforçados de maneira mais eficiente. Alguns alunos são surpreendentes 

quando expostos ao desafio de explicar/exemplificar um assunto, realizando 

uma avaliação mediadora, sendo ela mais eficaz e verdadeira que apenas o 

teste escrito. A avaliação mediadora desvincula-se da concepção de 

verificação de respostas certas/erradas, encaminhando-a num sistema 

investigativo e reflexivo do professor sobre as manifestações dos alunos 

(HOFFMANN, 2009, p.57). 

Através de um método mais dinâmico de abordar o assunto, tornando o 

aluno ativo em busca do seu conhecimento e realizando a avaliação ao longo 

de todo o processo, possibilitou verificar alguns potenciais em alunos que a 

avaliação escrita desmerecia. Alguns alunos com grande dificuldade na leitura 



 
 

 
e interpretação de texto apresentaram-se capazes de compreensão do 

conteúdo de Ciências e vinculação do conteúdo com seus conhecimentos em 

relação aos animais comuns na região do campo,adquiridos através das rodas 

de conversa, em momentos de questionamentos e discussões, não sendo 

restrito a leitura e a escrita como um meio de aprendizagem. 

 

5. Considerações finais  

 

Refletir é a palavra chave do trabalho de um docente. Cada turma é única 

em relação as metodologias a serem aplicadas e é a possibilidade de analisar 

cada uma das situações que tornam nossa prática mais qualificada. Neste 

contexto relatado, a grande aprendizagem é que os anos em sala de aula não 

diminuíram os meus questionamentos e as minhas incertezas perante o 

diferente, mas que essas incertezas se tornaram questionamentos e busca de 

alternativas.  

A reflexão sobre nossa prática docente, possibilita que não vejamos nossos 

alunos apenas como números, aprovados ou reprovados, mas como jovens, 

que esperam de nós professores os encaminhamentos necessários para que 

possam ir em busca do verdadeiro conhecimento e não apenas ficarem presos 

a uma lista de conteúdos preestabelecidas, decorebas e datas de testes e 

provas, que no contexto da escola do campo, são insuficientes para uma 

efetiva aprendizagem. 
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Rio Grande, 15 de dezembro de 2018. 

 

 

Relato de um professor da rede pública: Desafios e 

possibilidades que emergem na caminhada acadêmica a partir do 

fazer docente. 

 

ODAIR NUNES SOARES 

 

 

Este relato, será desenvolvido na primeira pessoa do singular, pois será 

apresentado o percurso acadêmico e profissional da constituição de professor 

pesquisador. Importante salientar, que construo essa escrita em um momento 

especial da minha caminhada acadêmica, pois falta alguns dias para a defesa. 

Assim, passa um filme de variados gêneros dessa empreitada, oras suspense, 

oras drama. Quando digo drama, não é exagero, é fato. Afinal, tu tens tempos 

para cumprir, cujo ofício é um constante tictac, ou seja, estás correndo contra o 

relógio. Além disso, é preciso estar atento aos editais de eventos, simpósios e 

congressos paraescrever artigos e relatos às revistas científicas. Caso não 

tenhas o aceite para publicar, não desista, é vida que segue.Tens disciplinas, 

seminários, prova de proficiência entre outras ações para cumprir no meu caso, 

em dois anos. Assim, espírito aguerrido é fundamental nesse processo de pós-

graduação, não há espaço e tempo para pensar em diminuir a tua rotina em 

uma dissertação de Mestrado. Saibas que esta vida é constituída de leituras, 

pesquisas e esmero! Detalhe importante, esmero e dedicação de forma literal, 

esqueça vida social, fim de semana e feriados. 

Antes de destacar, a parceria desenvolvida com a orientadora Celiane, 

apresento de forma breve, o campo empírico da dissertação. Eu, Odair, 

professor de biologia da escola de Ensino Médio Dr. Augusto Duprat, tinha 

como proposição um projeto de interação para a Feira de ciências da Escola.  



 
 

 
 

Logo, a participação da comunidade escolar foi fundamental nesse processo, 

ou seja, a feira tinha o viés interativo uma vez que os visitantes eram 

convidados a participar no túnel do terror para aferir as suas frequências 

cardíacas e arterial durante o antes e depois de adentrar no circuito do 

medo.Esses dados foram tabulados para analisarmos e apresentar na Mostra 

Cultural Científica da escola. Haja vista, que este espaço era composto por 

estudantes fantasiados de zumbis e outras figuras sobrenaturais, essas 

criaturas faziam uma analogia ao medo, estresses e síndrome do pânico, 

sentimento pertinente a comunidade devido aos anseios e inquietudes dos 

alunos e familiares que demonstravam de forma latente, uma preocupação com 

os rumores do encerramento das atividades no Polo Naval.  

Diante disso, a orientadora sugeriu essa intervenção pedagógica para a 

nossa pesquisa de dissertação, em que será explicado no decorrer desse 

relato. Aprendi com a Professora Celiane, que devemos ter planejamento, 

clareza nos objetivos e argumentos sustentados, para não perder o rumo 

durante o processo acadêmico. Vale salientar, que as orientações delaserviu 

para a vida, pois a partir das suas provocações, reconheci que seria capaz de 

auto lapidar-me, ou seja, acreditar nas minhas capacidadesde forma ativa. 

Pode parecer difícil, mas o exercício da escrita é assim mesmo, complexo e 

desafiador.  

         Desta forma, não podemos construir uma escrita científica baseada em 

hipóteses ou ações empíricas é preciso ter fundamentação teórica, isto é, as 

palavras e expressões tem autores e teorias que a sustentam, não podemos 

usá-las sem referenciar, seja na forma de citação direta, seja citação indireta. 

Desse modo, caso o indivíduo usar três palavras seguidas de um livro ou 

artigo, citação direta.Caso contrário é plágio. Enfatizo esse processo de 

escrever, devido ao erro histórico da nossa formação estudantil, em que 

pesquisar na biblioteca, era copiar e transcrever as leituras dos livros no 

caderno. O processo investigativo, exigerigor metodológico do pesquisador.  

Neste sentido, para chegar a determinado conhecimento, é preciso 

analisar de maneira sistemátiçao fenômeno que está sendo observado. Faço  



 
 

 
 

essa breve descrição, que para muitos é óbvia, no entanto, não é a realidade 

da grande maioria dos professores da rede. Haja vista, que o cotidiano dos 

docentes é constituído escolas sucateadas, baixo salário e carga horária 

extensa. Além de tornar a profissão docente com característica mecânica e 

tarefeira. Além disso, o aspecto intelectual da docência é minimizado, 

dificultando assim a aproximação do professor com o exercício da leitura, 

processos de formação e a própria Universidade para ampliar e reciclar seus 

conhecimentos. 

Diante disso, vejo no Cirandar, uma proposta concreta de aproximação 

da Escola com a Universidade. Logo, as dificuldades que foram relatadas no 

primeiro momento da carta, fazem dessa formação constituída de professores 

de diferentes esferas uma oportunidade de buscar e desenvolver saberes 

docentes a partir das múltiplas interações. Assim, ao escrever as cartas e 

participar dos encontros formativos, tu começas apropriar-se de termos poucos 

usados no dia a dia da escola. As expressões como: ABNT, lauda, plataforma 

moodle, MPU, fonte da letra, word, espaçamento, recuo para esquerda, qualis, 

ATD, DSC, sucupira, rodapécomeçam a ganhar corpo a partir das interações 

com os colegas cirandeir@s. Desse modo, enfatizo a pertinência de estarmos 

inseridos nessemovimento. Neste contexto, os parceiros dessa comunidade 

aprendente mediam essas ferramentas de forma mais humanista, promovendo 

uma aproximação mais didáticae fraterna, o que minimiza os desafios que 

surgem durante o processo da escrita. 

Desta forma, podemos questionar, para que serve essa formação? Segundo 

Vygotsky (2007),somos sujeitos históricos, que estamos interagindo 

constantemente com a cultura e artefatos construídos durante a nossa 

existência, ou seja, estamos nos constituindo como eterno aprendiz. Ademais, 

não podemos ser sujeitos estanques e enciclopédicos com práticas 

pedagógicas prontas e acabadas. Logo, devemos romper com o ensino 

transmissor, que tem como ferramenta, o caderno de planejamento de vários 

anos. Precisamos reciclar a nossa prática. Sabemos que é difícil, pois atender  

 



 
 

 
 

uma jornada de quarenta horas ou mais, nos faz o trabalhar muitas vezes no 

piloto automático, sem ânimo para uma tomada de decisão.  

Porém, ao escrever a nossa sala de aula, nos possibilita refletirmos 

sobre o fazer pedagógico, surgindo inquietações que nos provoca a pensar e 

buscar resoluções para além da dimensão educativa. Logo, o movimento de 

reflexão, instiga o sujeito a sair da sua zona de conforto. Essa 

desestabilização, desenvolve sentimentos de mudanças, transformando nossa 

prática em uma ação pedagógica emancipadora. Assim, vejo no curso de 

formação continuada cirandar uma oportunidade de crescer profissionalmente, 

trocandoideias e experiências entre os pares, questionando de forma 

consciente que sala de aula queremos para os nossos alunos.  

Neste contexto de ressignificar a nossa sala de aula, é preciso 

desenvolver um aprendizado que contemple um ato educativo crítico. Para 

isso, devemos instigar os estudantes a saírem da passividade de sujeitos 

acríticos, articulando práticas com o fenômeno acerca da realidade.  Logo, a 

mudança de atitude possibilita engendrar práticas pedagógicas reflexivas e 

emancipadoras, tendo na demanda social um elemento potencializador do 

aprendizado. 

Mediante do que foi exposto, agradeço ao Cirandar a aproximação com 

a academia. Vale destacar, o relato que fiz nos primeiros parágrafos referentes 

a pressão que sentimos ao fazer uma Pós-Graduação, mas o retorno é 

gratificante. Pois, a ação acadêmica capacitou e potencializou as minhas 

compreensões sobre as práticas escolares no viés da construção científica, 

pois o exercício das leituras dirigidas, construção de artigos e convívio com os 

colegas no grupo de pesquisa, fez dessa imersão acadêmica, um divisor de 

água na minha caminhada docente. Percebi a necessidade de fundamentar as 

práticas escolares, ou seja, era preciso buscar uma sustentação teórica para as 

atividades empíricas. Neste sentido, compreendi que o saber docente é 

construído a partir do diálogo entre a teoria e prática, pois o movimento 

acadêmico oportuniza uma reflexão do fazer pedagógico. Logo, houve uma  

 



 
 

 
 

melhor compreensão ao ampliar o meu olhar de Professor pesquisador sobre 

as possibilidades de engendrar um aprendizado com significados.   

Mediante a essas afirmações, o presente estudo problematizou uma 

intervenção pedagógica no Ensino de Ciências com estudantes do Ensino 

Médio a partir de uma prática interdisciplinar e contextualizada. Essa 

proposta teve como referencial teórico, as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Fazenda, Delizoicov, Krasilchick entre outros. Essa intervenção nos permitiu 

desenvolver um aprendizado baseado no contexto social, ou seja, engendrar 

uma prática pedagógica que problematizasse os problemas sociais, como 

desemprego, violência, e os impactos negativos acerca do nosso organismo. 

Assim, trabalhamos os sistemas endócrino e nervoso nas aulas de Biologia 

problematizando as reações fisiológicas e neurológicas na perspectiva do 

medo, fobia e estresses.  

Desse modo, percebi no ano de 2015, que havia um número significativo 

de alunos inquietos e ansiosos com o possível encerramento das atividades do 

Polo Naval na cidade de Rio grande e com isso seus familiares ficariam 

desempregados. Essa inquietação e ansiedade coletiva me instigou a desafiá-

los a construir uma Feira de Ciências interativa. Assim, foi lançado como 

proposta, uma intervenção pedagógica que tinha um caráter científico e 

interativo com o público participante do evento. O cunho científico dessa prática 

pedagógica era aferir a frequência cardíaca e a pressão arterial no antes e 

depois de adentrar no circuito do medo e registrar os dados pessoais dos 

voluntários.A intervenção, contemplava o caráter lúdico, em que os alunos na 

figura de zumbis criaram um espaço do terror com figuras sobrenaturais. Esse 

movimento fantasmagórico, fazia uma alusão as mazelas da sociedade 

contemporânea, como síndrome do pânico, estresses e fobias.  Após a coleta 

de dados dos participantes da feira, começávamos problematizar essas 

informações na sala de aula. Mediante as verbalizações e interações 

discursivas no viés da aprendizagem colaborativa, alunos e professor faziam 

uso das diversas leituras como: gráficos, tabelas e a linguagem matemática  

 



 
 

 
 

para estabelecer uma relação com os registros levantados na Feira de ciências 

para subsidiar a construção do conhecimento científico. 

 Ao encontro disso, vejo no projeto “O corpo Humano no aspecto 

fisiológico e neurológico na perspectiva do medo, fobias e estresses”, campo 

empírico dessa pesquisa, uma oportunidade de desenvolver uma prática 

pedagógica científica que abarcasse a contextualização como uma a ação 

educativa facilitadora e eficiente para os estudantes ter um aprendizado pleno. 

Além do mais, a amplitude do projeto exigiu uma articulação com outros 

saberes. Vale enfatizar, que a interdisciplinaridade não era o tema centralizador 

no início dessa proposição educativa. No entanto, no decorrer do processo, foi 

preciso interagir com as disciplinas de Química, Matemática e Artes para 

atender a dimensão da intervenção pedagógica.   

         Além do mais, para que ocorresse uma sistematização fundamentada de 

acordo com a narrativa científica, foi preciso implementar o princípio do método 

da análise do fenômeno. Ao encontro disso, utilizamos a metodologia científica 

amplamente implementada no Ensino de Ciências, que de acordo com o 

processo investigatório deve observar, classificar e analisar frente a outras 

informações obtidas a partir de outras linguagens, seja escrita ou oral. Logo, 

esse confronto de informações oportunizou os estudantes estabelecerem 

novas relações para engendrar um conhecimento científico. Com isso o aluno 

passa a refletir e discutir com argumentos apropriados e embasados, os 

discursos a partir de uma fundamentação teórica para sustentar o viés 

científico do processo, tornando o estudante, o autor do seu conhecimento. 

             Neste sentido, foi constatado o movimento do processo autoral dessa 

prática pedagógica em que os estudantes foram protagonistas do espaço 

educativo, fazendo da intervenção pedagógica, um aprendizado que contempla 

a autonomia e emancipação dos indivíduos. Além disso, o movimento 

educativo, viabilizou um espaço de aprendizagem colaborativa, em que a 

interação e escuta foram fundamentais ao criar um ambiente solidário e aberto 

para o diálogo. Neste do processo de interação, percebemos o empenho dos 

estudantes ao planejar e executar a construção do circuito do terror, pois essa  



 
 

 
 

demanda surgiu após convites para o grupo se apresentar em outros espaços. 

Assim, destaco a tomada de decisão na confecção do túnel do terror itinerante, 

pois facilitou a apresentação em diversos espaços, entre eles o Fórum Latino 

Americano de Educação em Porto Alegre. Além do mais, teve toda a logística 

de artefatos como maquiagens, roupas e sonorização para os dois dias de 

estadia na Capital. 

          Neste movimento de construção pedagógica, vejo múltiplos 

aprendizados desenvolvidos com o grupo de adolescentes lépidose fascinados 

nas ruas da Capital, pois a apropriação dos conceitos fisiológicos e 

neurológicos do sistema nervoso e endócrino, fez de o Ensino de Ciências ir 

para além do confinamento da sala de aula. O engajamento dos estudantes 

abordando ou sendo abordados pelas pessoas na Rua da Praia para 

conhecerem o projeto foi encantador, pois pareciam especialista da área 

explicando com muita propriedade quais seriam os sintomas que o organismo 

apresenta após os impactos negativos da sociedade contemporânea. Além 

disso, o processo de transformação em zumbis, tornou evidente a dedicação e 

a alegria para a criação das chagas e feridas.  Nessa mistura de látex, algodão 

e sangue falso, o caráter lúdico foi a personificação do projeto que tinha como 

pano de fundo, relações construídas a partir da cumplicidade e confiança 

desenvolvidas no planejamento e execução do projeto.  

        Neste sentido, essa convivência permeada por sentimentos de respeito e 

empatia, tinha também os momentos de críticas e conversas mais ríspidas, 

processo natural em ambientes coletivos. No entanto, fazíamos reuniões 

periódicas para resolver as diferenças e minimizar as relações mal resolvidas. 

Desse modo, uma boa conversa estabelecia uma relação de camaradagem e 

acolhida. Além do mais, o espaço de aprendizagem colaborativo possibilitou 

uma partilha de habilidades e competências entre os pares, ou seja, o trabalho 

coletivo, construído com distintos sujeitos e tempos singulares oportunizou 

desenvolver um aprendizado consciente permeado por sentimento de empatia 

e compreensão com o outro.  

 



 
 

 
 

Ao apresentar alguns recortes da intervenção pedagógica, que foi base 

para a dissertação, destaco o processo da produção e análise das informações 

da pesquisa. Esse movimento, teve como instrumentos, uma conversa via 

WhatsApp e uma escrita reflexiva a partir de uma dinâmica de fotografias. Após 

a produção das informações, os resultados foram analisados com base na 

Analise Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2011). Esse 

processo investigatório, permitiu a elaboração de três metatextos, conhecidos 

como textos interpretativos. Assim, ao fazer as leituras dos relatos, eu voltava 

literalmente para o momento vivido com os colaboradores da pesquisa, meus 

estudantes. Que momento mágico! Acredito, que este sentimento de plenitude, 

foi experenciado por outros pesquisadores, é uma mistura de saudades, 

gratidão e uma leve frustração que poderia ter feito melhor. Todavia, segundo 

colegas, o processo é assim mesmo, afinal somos seres inconclusos. Diante 

disso, preciso de mais leituras e pesquisas, pois estou me constituindo 

professor pesquisador em processo de construção. Encerro esta carta, 

agradecendo novamente a minha orientadora Celiane e a professora engajada 

por uma educação pública de qualidade, Maria do Carmo Galiazzi, mentora do 

Cirandar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS NA EDUCAÇÃO POPULAR: 

RESGATE DE SABERES PRÉVIOS E PREPARAÇÃO PARA O 

ENEM 

 

 

Suaidy Viviane Bordulis da Silva 

 

 

CONTEXTO DO RELATO 

 

As atividades que mencionarei neste relato foram desenvolvidas em um 

contexto de educação popular, o Fênix, que faz parte do Programa de Auxílio 

ao Ingresso nos Ensinos Técnico e Superior (PAIETS), da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). O objetivo deste trabalho é mostrar como 

ocorreu o processo de ensino-aprendizagem de Variações Linguísticas nas 

aulas de Língua Portuguesa. 

Em minha explanação, farei apontamentos a respeito do resgate de 

saberes prévios, tendo em vista que, durante as aulas, solicitei aos educandos 

que trouxessem suas contribuições  para a construção de seu conhecimento. 

Além disso, explicarei por que o assunto foi estudado, considerando que um 

dos principais objetivos do PAIETS é preparar os educandos para a realização 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por fim, contarei como os alunos 

sentiram-se ao construir novos conhecimentos a respeito do assunto Variações 

Linguísticas. 

 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

No início de 2018, ao preparar o cronograma de conteúdo das de Língua 

Portuguesa, decidi que o primeiro assunto que estudaria com os educandos 

seria Variações Linguísticas. Resolvi, também, que tentaria costurar todos os  



 
 

 
 

outros assuntos que estudaríamos ao primeiro, a fim de que os educandos 

pudessem concluir que as variações linguísticas são constituintes da língua90, 

dada a relevância de sua presença em grande parte de textos orais e escritos.  

Em seguida, tratei de pesquisar a respeito das questões a respeito de 

variações linguísticas no ENEM, tendo em vista que os educandos estão no 

PAIETS para receber preparação para o exame. Selecionei as provas da área 

de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias de 2014 até 2017 e, então, li 

todas as questões e marquei as que continham texto(s) e enunciado ligados às 

variações linguísticas. Os dados quantitativos que obtive foram: de 2014 até 

2017 houve 21 questões sobre variações linguísticas, no total, divididas, por 

ano, da seguinte maneira: 5 questões em 2014; 7 questões em 2015;  4 

questões em 2016 e 5 questões em 2017. Considerando que a área de 

Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias do ENEM, assim como as demais, é 

composta por 90 questões, o fato de haver 21 questões em quatro anos, 

apenas sobre um tema, demonstra o caráter relevante do assunto. Também, fiz 

uma análise qualitativa, a fim de observar como as variações linguísticas eram 

tratadas. Concluí que não haviam muitos exercícios de identificação e de 

classificação, mas sim questões de reflexão a respeito do assunto, que sempre 

estavam apoiadas em um gênero textual específico. A partir dessas 

constatações, consegui perceber a importância do estudo do tema. 

No entanto, há outro fator que justifica o estudo do assunto: o 

despertamento da consciência linguística a fim de ampliar a competência 

comunicativa dos estudantes (CYRANKA, 2015). Geralmente, os alunos 

chegam nas aulas de Língua Portuguesa pensando que irão aprender o que o 

senso comum91 chama de “verdadeira língua”. Quer dizer, os estudantes 

pensam que aula de Português serve apenas para aprender gramática 

normativa. Infelizmente, alguns (talvez depois de haverem sofrido preconceito 

linguístico) concluem que aquilo que falam e escrevem não faz parte da língua,  

                                                           
90 Para Bagno (2007, p 37), “a variação e a mudança linguísticas é que são o 'estado natural’ das línguas, o seu próprio 
jeito de ser.” (Grifos do autor) 
91 Segundo Bagno (2007, p.35), “o que se convencionou chamar de 'língua’ nas sociedades letradas é, na verdade, um 
produto social, artificial, que não corresponde àquilo que a língua realmente é.” (Grifos do autor) 
 



 
 

 
 

pois foram induzidos a acreditar que língua é só o que está na gramática 

normativa. Essa colocação fez-me recordar de um fato que aconteceu no início 

de 2018: para a disciplina de Sociolinguística, no curso de Letras, 

precisávamos aplicar uma pesquisa a respeito do uso de alguns verbos. Nesta, 

os informantes tinham de preencher algumas frases com o verbo que estava 

entre parênteses no final. O verbo estava no infinitivo e os informantes 

precisavam conjugá-lo. Eu e minhas colegas aplicamos a pesquisa na referida 

turma do Fênix e dissemos aos alunos para preencher as lacunas conforme 

falam os verbos em seu dia a dia. Nos surpreendemos que, ao final da 

pesquisa, alguns educandos confessaram que preencheram conforme 

achavam que era o correto, pois sabiam que o que falam em seu cotidiano é 

errado. Depois, no artigo que escrevemos para a pesquisa,92 colocamos esta 

observação, pois é um dado que não pode ser considerado. Mas a justificativa 

que os estudantes nos apresentaram fez-nos pensar sobre os parâmetros que 

adquiriram para concluir que determinada construção linguística é correta, 

enquanto que outra é errada. 

Outras experiências, em sala de aula, fizeram-me ver a necessidade de 

trabalhar com as variações linguísticas, não apenas no sentido de mostrar que 

existem, mas também de ensinar os caminhos que as pessoas fazem, 

inconscientemente, para realizá-las. Por exemplo, no início de uma aula, 

enquanto eu retirava os materiais de minha bolsa para, de vez, dar começo a 

aula, três educandas estavam conversando, e uma disse a palavra escrevido 

(particípio do verbo escrever). Rapidamente, uma das colegas a corrigiu, 

dizendo-lhe que o certo é escrito. Ainda, completou sua fala dizendo que se eu 

escutasse aquilo, eu a mataria, pois sou professora de português. Eu estava 

escutando tudo! E, assim que terminaram seu diálogo, eu disse a elas que 

existia uma explicação sobre por que as pessoas, sobretudo as crianças, falam  

 

                                                           
92 O artigo não foi publicado; apenas utilizado como registro para a pesquisa e como avaliação parcial da disciplina de 
Sociolinguística. No entanto, publicamos um resumo expandido sobre o contexto da atividade, o qual está disponível 
em https://mpu.furg.br/anais-mpu-2018-seminario-de-extensao em nome de JÉSSICA REGINA DE CASTRO VIEIRA 
DA ROCHA.  



 
 

 
 

escrevido, dizido, fazido, etc. E a aula iniciou assim: eu explicando aos 

estudantes as motivações que levam as pessoas a realizar particípios  

irregulares de maneira regular. Isso despertou a consciência deles e, além 

disso, conseguiram perceber que as variações obedecem regras linguísticas, 

pois a heterogeneidade da língua é ordenada e, assim, as regras têm lógica e 

coerência (BAGNO, 2007). 

Ao tratar de variações linguísticas, eu sabia que precisava considerar os 

modos de falar e de escrever dos educandos, para que pudessem ter uma 

visão real das variações. Eu estava ciente, também, da importância de ampliar 

o estudo das variações linguísticas e considerar as que faziam parte de outros 

territórios geográficos do Brasil, tendo em vista que o exame que realizariam 

era de âmbito nacional. Ancorei-me na obra Nada na língua é por acaso: por 

uma pedagogia da variação linguística (Bagno, 2007) ao montar os primeiros 

planos de aula sobre o tema. Iniciei mostrando aos alunos dois conceitos de 

língua que existem: o conceito segundo o senso comum e o conceito segundo 

a perspectiva linguística. Logo, expliquei-lhes por que a língua é heterogênea 

e, em seguida, forneci-lhes o conceito de  variação e, a partir do conceito e da 

explanação a respeito de que variações podem ocorrer em todos os níveis da 

língua, solicitei que fornecessem exemplos a partir do que falam e escrevem e 

observam em suas comunidades. Esta última atividade tornou a aula 

significativa aos educandos. 

Também, durante o ano letivo, estudamos outros assuntos nas aulas de 

Língua Portuguesa e, nestes estudos, houve um movimento de costura com as 

variações linguísticas. Os assuntos com os quais as variações se relacionaram 

foram: elementos da comunicação; gêneros textuais; funções da linguagem; 

figuras de linguagem; regência verbal e novo acordo ortográfico. Em todas as 

aulas, solicitei aos educandos que fornecessem exemplos a partir de seus 

conhecimentos. Os educandos demonstraram interesse nas aulas, pois sempre 

tinham muita disposição em falar, em demonstrar como acontecem as 

construções linguísticas em sua comunidade. Isso foi incrível, pois perceberam 

que a língua lhes pertence.  



 
 

 
 

Quando a data do ENEM estava aproximando-se e, logo, o final das 

aulas estava chegando, vários educandos comentaram que uma das maiores 

contribuições para seu saber que obtiveram em 2018 foi aprender que não 

existe certo e errado em termos de língua. Disseram, também, que 

compreenderam que, em muitos momentos (como, por exemplo, em uma 

conversa no Messenger ou no WhatsApp), corrigir a outra pessoa era um ato 

desnecessário, pois uma conversa informal não exige uma escrita e/ou uma 

fala que deve seguir todas as regras da gramática normativa (até porque, 

segundo vários pesquisadores, a gramática normativa corresponde apenas a 

um modelo de língua e, sendo um modelo, está distante das construções 

linguísticas realizadas pelos falantes no dia a dia). No entanto, os educandos 

sempre lembravam e mencionavam que, na hora de escrever a Redação do 

ENEM (texto dissertativo argumentativo), deveriam seguir as regras da 

gramática normativa, pois o contexto de escrita exigia. Quando eu escutava 

esses comentários, percebia que meu trabalho valeu a pena. Isso me deixou 

feliz. Eu havia aumentado, de certa maneira, a competência comunicativa dos 

estudantes, sem desconsiderar o modo como eles realizam construções 

linguísticas Os resultados satisfatórios que obtive mostraram-me a relevância 

de trabalhar dois aspectos: (1) a formação de laços entre conteúdos de uma 

mesma disciplina e (2) o resgate de conhecimentos prévios dos educandos. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO 

 

Ao falar de resgate de saberes prévios, o primeiro nome que vêm à 

mente é Paulo Freire. O educador, ao tratar do tema (1996), fez uma série de 

perguntas a respeito do papel da educação popular em relação ao resgate de 

saberes prévios. Além disso, menciona sobre a importância de o educador 

considerar a realidade do educando: uma vez tomado este movimento, o 

educando apreenderá o conteúdo, em vez de simplesmente memorizá-lo. Ao 

estudar variações linguísticas, meu objetivo não era que os educandos  

decorassem-nas apenas para realizar o ENEM e depois esquecessem-nas.  



 
 

 
 

Minha intenção era que apreendessem o conteúdo. Por essa razão, resgatei 

seus saberes prévios e considerei sua realidade linguística-social. 

Quanto às pedagogias voltadas para as variações linguísticas, dentre os 

vários nomes que merecem destaque no Brasil, por suas importantes 

pesquisas sobre o tema, destaco três: Bagno (2007), Cyranka (2015) e Faraco 

(2015). Durante o ano de 2018, estudei sobre as investigações realizadas por 

estes linguistas. Minhas leituras contribuíram para a elaboração dos planos de 

aula e na prática das aulas e, agora, neste momento de escrita de relato, serve 

para que eu possa refletir a respeito das metodologias de ensino que apliquei. 

Convém mencionar que o ensino das variações linguísticas não exclui o 

ensino da gramática normativa. Faraco  (2015) afirma que estudar as variações 

linguísticas contribui, justamente, para que os estudantes tenham consciência 

da variedade que utilizam e dos pontos que distanciam sua variedade da 

variedade culta. Tendo consciência, conseguiram dominar a variedade culta. 

Cyranka (2015, p.35) vai ao encontro desta ideia, sobretudo quando sugere 

que o professor precisa assumir uma nova postura, levando em conta as 

experiências reais dos alunos para que possa “conduzi-los nas atividades 

pedagógicas de ampliação de sua competência comunicativa”. Ainda, Bagno 

(2007, p.69-70), ao responder a pergunta de um de seus subtítulos, Gramática: 

é ou não é para ensinar?, faz-nos pensar sobre nosso objetivo ao ensinar 

gramática. O linguística diz que se encararmos o estudo da gramática “sem 

preconceitos do funcionamento da língua”, então é para ensinar gramática. 

Além disso, o pesquisador menciona que nossa tarefa, enquanto professores, é 

“construir o conhecimento gramatical dos nossos alunos”.  

Por todos os motivos apresentados, acredito que a gramática normativa 

deva ser ensinada, desde que, no processo ensino-aprendizagem as variações 

linguísticas sejam também estudadas, para que os estudantes percebam-nas, 

de maneira consciente, como constituintes da língua. E, para que a 

conscientização aconteça, os alunos precisam participar das aulas ativamente, 

ao trazer para a sala de aula às percepções que fazem em suas comunidades 

de fala. 



 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência destas práticas docentes, ancoradas em pesquisas a 

respeito do assunto, permitiu-me pensar a respeito da formação que forneci 

aos educandos. Para além do preparo para o ENEM, acredito que meus 

movimentos contribuíram na formação social deles, tendo em vista que um dos 

objetivos de minhas práticas era conscientizá-los a respeito de sua comunidade 

linguística-social. 

Além disso, mais uma vez, pude perceber que pesquisa e ensino estão 

intrinsecamente relacionados. Ao pesquisar e ao ler resultados de pesquisas, é 

mais fácil entender as necessidades dos alunos em relação a determinado 

assunto e, assim, é possível direcionar os temas que serão tratados em sala de 

aula.  

No último dia de encontro com os educandos e educadores do Fênix, 

fizemos uma confraternização. No primeiro momento desta, os coordenadores 

do curso convidaram cada educando a comentar suas percepções a respeito 

do curso. Quando os educandos fizeram seus apontamentos, senti uma imensa 

felicidade por fazer parte de um programa que, além de atender às 

necessidades estudantis, colabora em seu desenvolvimento enquanto cidadãos 

de uma sociedade heterogênea. Foi muito gratificante concluir que, em poucos 

meses, pude contribuir para a dupla formação que os quase cinquenta 

educandos do Fênix obtiveram. 
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PERCEPÇÕES AMBIENTAIS DE INFÂNCIA DOS NATIVOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Suelen Dias Cruz93 

 

Atualmente as questões voltadas ao uso da tecnologia consolidam a 

emergência de estudos voltados a influência de jogos eletrônicos no 

desenvolvimento psicológico e social das crianças e os mesmos afirmam que, 

quando escolhidos adequadamente e sem excessos, auxiliam positivamente no 

desenvolvimento cognitivo durante a infância, suscitando habilidades cognitivas 

e culturais entre outros. O objetivo do trabalho é apresentar características dos 

entretenimentos escolhidos por crianças entre nove e onze anos, e como as 

mesmas influenciam na formação de sua identidade. Para refletir sobre tais 

considerações, o tema será relacionado com teorias apresentadas por Karl 

Mannhein (2010) com a análise das gerações, visando considerar na prática 

alguns elementos teóricos defendidos pelo sociólogo citado. A pesquisa foi 

realizada no intuito de saber como algumas crianças estão se divertindo, em 

que locais essa diversão ocorre e que divertimentos são esses. O autor afirma 

que as gerações são um processo dinâmico e interativo e que constantemente 

novos portadores de cultura surgem e que são responsáveis pela renovação 

das dinâmicas sociais. E foi esse o principal aspecto percebido após a 

realização da pesquisa, onde o acesso à tecnologia tem impedido tais crianças 

de exercitar todas aquelas atividades do passado perdendo, assim, um pouco 

de toda cultura que foi acumulada, e com isso cada vez mais trazendo 

novidades e informações atualizadas. 

O que possibilita essas afinidades com os jogos, desenhos e brincadeiras 

é que ambos (indivíduos e avanço tecnológico) nasceram em uma mesma 

época. Talvez por isso, às vezes, fique difícil para os professores deter a  
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atenção dos alunos, uma vez que pode haver um conflito de gerações 

diferentes (professor x aluno). Mannheim (2010) se opõe à ideia de uma 

suposta dicotomia existente entre as velhas e as novas gerações e destaca o 

caráter contínuo das mudanças geracionais assim como o papel ocupado pelas 

“gerações intermediárias” nesse processo. Para ele, não há apenas o ensino 

do professor para o aluno, mas também do aluno para o professor, e nesse 

aspecto, pode-se dizer que a diferença nas gerações poderia contribuir para 

essa troca de conhecimentos e experiências. 

Diante disso, cabe ao professor um processo de adaptação, onde é 

preciso estabelecer um vínculo de participação em uma prática coletiva, seja 

ela concreta ou virtual, considerando a importância do ensino e aprendizagem 

de forma produtiva. 

 

Metodologia  

 

Para coleta dos dados foi realizada uma pesquisa quantitativa com 

meninos e meninas de idades entre nove e onze anos, observando-se 

brincadeiras e jogos preferidos dos mesmos. 

 

A pesquisa norteou-se nas seguintes questões  

 *De que você gosta de brincar? 

*O que você faz fora da escola (família e com amigos)? 

*Que desenhos você assiste? 

*Você gosta de jogos? 

*Você joga vídeo game? 

*Quais jogos você costuma jogar e mais gosta? 

*Você brinca mais na escola ou em casa?  

Escola: Juvenal Miller 

Turma :41     

Professora :Janete 

Meninas: 9 



 
 

 
 

Meninos: 12 

 

Total: 21 alunos  

Após a identificação dos resultados², uma pesquisa qualitativa foi feita para 

apresentar o perfil dos jogos e relacionar a classificação indicativa e o conteúdo 

com a idade das crianças. 

*Brincadeiras preferidas das meninas: boneca, pega-pega e bola.  

*Brincadeiras preferidas dos meninos: pebolim, polícia e ladrão, andar de 

bicicleta e jogar bola. 

*Se diverte mais em casa, a maioria. 

*Jogos mais citados: Minecraft, CallofDuty, GTA, Fifa, Assassin´sCreed, Mário, 

The Sins.  

*Desenhos mais vistos: Eu Sou Frank,Bob Esponja,  Apenas um Show,  Hora 

de Aventura, Cartoon Network. 

Conceitos de Karl Mannhein foram pesquisados para compreender aspectos 

que relacionam sua teoria com alguns resultados da pesquisa. 

 

A diversão na atual infância  

 

Através da pesquisa evidenciei que as crianças se divertem mais em casa 

do que na escola, justificando tal fato ao argumento de que tem mais tempo 

para brincar quando não estão nas atividades escolares. A mesma pesquisa se 

baseou em saber o que realmente este pequeno grupo está fazendo para se 

divertir, se as brincadeiras de infância ainda persistem até hoje, se o que estão 

assistindo ou jogando está de acordo para sua faixa etária, e quais são os 

benefícios e malefícios de toda esta tecnologia e mídia na suas vidas. 

As brincadeiras tradicionais que antes muito faziam parte da infância 

como os banhos de mangueira, pular amarelinha, correr livremente, hoje já não 

estão fazendo tanta parte do cotidiano destes meninos e meninas. O ato de 

brincar é mais que uma simples brincadeira, e quando a criança interage com a  

 



 
 

 
 

outra, desenvolve limites, estimula a interação, adapta-se às diferenças, 

socializa. 

Tendo em vista a realidade de hoje onde não há espaços públicos para a 

interação das crianças, a falta de tempo dos responsáveis, e a violência que 

atinge hoje a sociedade, pode-se dizer que partes de lazeres infantis são 

afetadas, já que as crianças acabam ficando cada dia resguardadas de suas 

residências, sendo privadas do convívio infantil tão importante no seu 

desenvolvimento, como forma de tentar amenizar as consequências destes 

aspectos sociais. Sendo assim, o uso de mídias, internet, jogos eletrônico 

(vídeo game), tem se tornado um hábito constante na vida destes pequenos. 

Os desenhos animados mais citados pelas crianças estão de acordo com 

a faixa etária dos entrevistados, mas mesmo assim, vejo que contém cenas de 

violência e bullying, e que deveriam ser revistos, sabendo-se que nesta idade 

ainda está sendo formada a personalidade deles e esta pode acabar sendo 

influenciada por esses perfis, já que muitos tendem a imitar seus personagens 

favoritos. Alguns desenhos estimulam a vaidade, o consumismo e a 

competição, outros, porém, a solidariedade, o diálogo e a amizade. E aqui, 

consideram-se os contrapontos da formação intelectual. 

O dado que suscetibilizou preocupação não foi a relação dos desenhos 

assistidos, mas sim dos jogos de vídeo game utilizados por estas crianças. 

Quanto às meninas os jogos não trazem tanta preocupação, mas os meninos 

atentam cuidado devido ao teor de elementos impróprios contidos nestes jogos, 

como violência, uso de drogas e atos ilícitos, além da classificação etária 

inapropriada para suas idades. 

Muitas pesquisas já foram realizadas enfatizando os pontos positivos e 

negativos do uso de jogos violentos e nenhuma foi conclusiva a respeito dos 

benefícios e malefícios na vida da criança. 

O uso do vídeo game tem seu ponto positivo, pois auxilia no 

desenvolvimento nas áreas cognitivas, na atenção visual, na noção de tempo e 

espaço, na potencialização de suas habilidades, no aumento da curiosidade e  

 



 
 

 
 

desafios tornando a utilização dos jogos em circunstancias um potencial 

motivador. 

O contato precoce destas crianças com o mundo virtual, e as mídias já 

está sendo utilizado antes mesmo do uso do lápis, prejudicando até mesmo a 

caligrafia. Outro aspecto que interfere também na vida destas crianças, é a 

escolha de não mais viver experiências em grupos de amigos com brincadeiras 

variadas, e sim, optar por atividades que as isolam para que os objetivos dos 

games sejam alcançados com êxito e sem interferências. 

Na busca em vencer os jogos eletrônicos, essas crianças acabam por 

fazer parte de um mesmo grupo, onde há a conexão geracional e casualmente 

os indivíduos pertencem a ela, mas não se percebem como um grupo concreto. 

A consolidação de novos portadores de cultura é vista pelo autor como 

um fenômeno de intensa importância no contexto social, uma vez que, com as 

características próprias de cada geração, há a inovação de elementos 

formadores de ideais e práticas em uma determinada sociedade. Dessa forma, 

o grupo analisado, mesmo com as particularidades negativas de alguns de 

seus entretenimentos, faz parte de uma geração ativa que mantém seus 

padrões relacionados aos avanços tecnológicos, mas que, além disso, é parte 

fundamental da formação social. 

 

Considerações finais 

 

Conclui, que há um grande desafio em relacionar as práticas dos grupos 

dessa conexão geracional atual com os processos fundamentais que devem 

fazer parte da formação dos mesmos. Trata-se de uma geração que tem se 

distanciado dos conceitos de socialização, de grupo, infantilidade e do coletivo. 

Há, nesse aspecto, uma dificuldade quanto aos fatores envolvidos nas trocas 

sociais, uma vez que se procura um isolamento para promover atividades 

individuais limitando as interações que deveriam ser fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo e social. 

 



 
 

 
 

Considerando a proposta atual de formar indivíduos críticos e que atuem 

diante da sociedade, é necessário que todos que se envolvem no processo de 

acompanhamento da formação de crianças e jovens, preocupem-se com o 

cotidiano dos mesmos: seus hábitos, preferências e atividades realizadas, 

tendo em vista a importância da atuação deste grupo para a consolidação 

cultural, não esquecendo-se de que o excesso das informações pode 

apresentar um risco, mas o uso adequado das tecnologias existentes pode 

contribuir, e muito, para uma evolução em benefício de um povo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar o planejamento, execução e 

resultados obtidos a partir de intervenções realizadas em turmas do Ensino 

Médio de uma escola pública do município de Caçapava do Sul/RS. 

Inicialmente, busca-se investigar quanto ao conhecimento que os estudantes 

possuíam sobre alimentos, seus nutrientes e a função de cada um no  
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organismo humano, apresentando considerações acerca da composição de 

alguns alimentos considerados essenciais para uma alimentação saudável. 

Os motivos para sua realização estão associados à constatação no 

decorrer da prática docente que quando se trabalha alimentação com 

estudantes do Ensino Fundamental, eles ainda não compreendem a 

importância que os alimentos representam para o organismo humano e quanto 

à composição de seus nutrientes. Talvez porque muitos deles não seguem uma 

alimentação saudável, consumindo mais produtos industrializados deixando de 

lado a alimentação natural.  

Além disso, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) está 

estabelecido e constituído desde 1997, o plano oficial para o ensino 

fundamental, e tem como propósito embasar o desenvolvimento de práticas 

voltadas à reflexão, valorização das diversidades e resgate da cultura 

alimentar, assegurando que a formação do conhecimento, entre outras coisas, 

promova a alimentação saudável (BRASIL, 2012). 

A alimentação é uma necessidade vital, entendendo-se assim, que ela 

deve atender às necessidades nutricionais do indivíduo, com alimentos 

variados, que disponibilizem energia e todos os nutrientes em quantidades e 

proporções equilibradas e suficientes, dando preferências aos produtos 

naturais e de boa qualidade (PHILIPPI, 2008), enquanto a má alimentação não 

é feita de forma variada, não ingerindo os nutrientes necessários ao organismo 

humano. 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo relatar uma investigação 

acerca das percepções de alunos do primeiro ano do ensino médio sobre a 

alimentação saudável durante o desenvolvimento de uma sequência didática 

sobre esta temática e, após sua aplicação verificar as novas aprendizagens 

ancoradas aos conhecimentos prévios. 

 



 
 

 
 

2. CONTEXTO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

Dentro do ambiente escolar, há tempo se cogita que a alimentação 

interfere na aprendizagem dos alunos. Kafuri (1985) salienta, que de acordo 

com a Ciência da Nutrição, há uma grande ligação entre o graude nutrição, 

com a integridade do sistema nervoso, o equilíbrio psicológico, bem como a 

capacidade de aprender. Quando uma nutrição é considerada suficiente, ela 

garante a condução dos estímulos nervosos aos músculos, através dos sais 

minerais, sódio e potássio, como estimuladores e do cálcio e magnésio como 

depressores, e garante também a base para o equilíbrio psicofisiológico. 

 

A capacidade de aprender, diretamente relacionada com 

o sistema nervoso central e periférico, sobretudo com o central ou 

cérebro,depende em grande parte do ambiente sociocultural, onde 

a criança se desenvolve. Modernamente, conceitua-se como 

alimento comosendo o meio ambiente, sendo o ar atmosférico o 

primeiro componente em importância, e a água o segundo. 

Admite-se que o estado nutricional seja uma consequência natural 

das circunstâncias culturais e socioeconômicas existentes; tudo 

isto mostra a nítidacorrelação entre meio, nutrição e capacidade 

de aprender do aluno (KAFURI,1985, p.19) 

 

 

   Sabe-se que é o sangue que transporta os nutrientes no corpo, por 

este motivo, uma pessoa bem nutrida, carrega consigo os nutrientes 

necessários para todo o corpo, proporcionando uma boa saúde, equilíbrio 

emocional e boa capacidade de aprender sendo que o mesmo não acontece 

com uma pessoa desnutrida, segundo Kafuri(1985). 

    Estes nutrientes devem ser retiradas dos alimentos, mas não são 

encontrados em um único alimento todos os nutrientes necessários, por isso 

nossa alimentação deve ser variada, sendo as práticas e hábitos alimentares 

iniciadas na infância, com o aleitamento materno, e aprimoradas durante a 

vida, em busca de uma qualidade de vida saudável.  



 
 

 
 

A prática ou comportamento alimentar pode ser 

entendida como todas as formas de convívio com o alimento. 

Constitui um conjunto de ações realizadas que tem início no 

momento em que o indivíduo decide qual o alimento consumir em 

função da disponibilidade e do hábito alimentar. O modo de 

preparar e os utensílios utilizados para consumir o alimento, 

selecionados segundo a cultura local, assim como os horários e as 

refeições, também integram o conceito de comportamento 

alimentar (PHILIPPI, 2008, p.3). 

 

 

 Além disso, os alimentos devem ser consumidos em sua forma 

natural, preparados deforma a preservar os valores nutritivos, os aspectos 

sensoriais e seguros sob o ponto de vista higiênico-sanitário. As refeições 

devem ser feitas em ambientes adequados, satisfazendo as necessidades 

nutricionais, emocionais e sociais para promoção de uma qualidade de vida 

saudável. 

 É no contexto acima exposto e baseado nas OCNEM (2006) que para 

enfrentar os desafios e contradições, o ensino deve se pautar pela 

alfabetização científica, que foi desenvolvida com três turmas do primeiro Ano 

do Ensino Médio, juntamente com as professoras das Ciências da Natureza e 

as residentes do Programa Residência Pedagógica intervenções ao longo do 

terceiro trimestre do ano letivo de 2018. 

As atividades desenvolvidas no decorrer desta sequência didática 

partiram da aplicação de um questionário sobre hábitos alimentares com os 

setenta alunos participantes. Os dados produzidos a partir do questionário 

foram organizados em gráficos, como representado na Figura 1,dando enfoque 

ao número de alunos que consomem: frutas, legumes e verduras.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Figura 1: Apresenta o consumo de alimentos expresso pelos estudantes. 

                   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados expostos na Figura 1 indicam que frutas, verduras e legumes 

são consumidos até três vezes por semana, enquanto produtos industrializados 

são consumidos pela grande maioria, diariamente. Após a análise dos dados 

produzidos no questionário foram realizadas discussões com as turmas sobre o 

entendimento do conceito de alimentação saudável. Para tanto os estudantes 

analisaram rótulos e folhetos publicitários distribuídos por supermercados da 

cidade, em que estão apresentados produtos orgânicos e industrializados 

(Figura 2). Em tal atividade selecionaram os alimentos que consideravam 

orgânicos em uma coluna e industrializados em outra coluna, encontrando nos 

folhetos mais ofertas de alimentos industrializados que orgânicos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Figura 2: Apresenta dados coletados em folhetos publicitários 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Outra atividade realizada foi a confecção e apresentação da pirâmide 

alimentar, que conforme Figura 3. A pirâmide foi elaborada com base nas 

receitas utilizadas pelas famílias dos estudantes, levando em consideração as 

informações nutricionais dos alimentos. A análise da pirâmide possibilitou aos 

estudantes verificarem se estão praticando uma alimentação saudável e as 

possíveis mudanças de hábitos. A pirâmide está exposta no refeitório da 

escola. 

 



 
 

 
 

 

Figura 3: Apresenta a Pirâmide Alimentar construída pelos alunos 

                   Fonte:Dados da Pesquisa 

 

 

Além das discussões realizadas a partir da atividade sobre pirâmide 

alimentar, optou-se pela exibição dos documentários, a saber: Dieta Zero 

Açúcar e A Dieta do Palhaço. Após a exibição dos documentários foram 

realizados debates com a participação de nutricionista e responsáveis pelo 

setor de alimentação da escola, levantamento sobre os hábitos alimentares nas 

famílias dos estudantes e, ainda, produzidos relatórios e desenhos sobre o 

material disponibilizado, conforme mostra a Figura 4. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Apresenta atividades desenvolvidas pelos alunos 

                     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 04: Apresenta atividades desenvolvidas pelos alunos 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

A avaliação das atividades desenvolvidas, de caráter tanto qualitativo 

como quantitativo, ocorreu por meio do acompanhamento sistemático das 

diferentes etapas da sequência didática análise dos questionários, receitas, 

rótulos e material publicitário, confecção da pirâmide alimentar, produção de 

relatos e resenhas a respeito dos documentários apresentados. Tais 

instrumentos avaliativos foram utilizados na busca de conhecer os avanços 

obtidos pelos estudantes quanto à reconstrução do conhecimento científico 

sobre a alimentação saudável, representações sobre alimentação e as 

evidências de mudança no comportamento alimentar. 

 

 



 
 

 
 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO  

 

Por meio dessa sequência didática buscou-se, além de discutir temas 

voltados ao cotidiano dos estudantes da escola, promover a integração com as 

famílias e membros de outras instituições, investindo em práticas eficientes e 

capazes de promover a melhoria da qualidade de vida e também contribuir 

para o desenvolvimento sustentável. Uma vez que nas rodas informais de 

conversa ouvia-se  relatos das mudanças de hábitos alimentares através de 

receitas saudáveis produzidas em suas casas, bem como o cuidado em não 

consumir alimentos ricos em açúcar. 

As atividades de planejamento, delimitação e análise dos dados 

produzidos, foram realizadas pelas professoras e residentes do Programa 

Residência Pedagógica, desenvolvidas a partir de pesquisa bibliográfica em 

livros disponíveis na biblioteca da escola e sites da internet, na leitura e 

discussão de artigos, apresentação de documentários, palestras e saídas de 

campo. Onde cada professora, dentro de seu componente curricular, trabalhou 

conteúdos relacionados à temática do Projeto. 

A análise dos dados coletados através dos diferentes instrumentos de 

pesquisa permitiu, juntamente com os estudantes, a elaboração de gráficos 

ilustrativos, a confecção da Pirâmide Alimentar, a preparação e degustação das 

receitas catalogadas, produção textual e representações através de desenhos 

e cartazes. 

A partir destas atividades os estudantes passaram a ter um novo olhar 

sobre os tipos de alimentos consumidos, mudando seus hábitos alimentares, 

bem como cobrando da família atitudes em relação ao consumo saudável de 

alimentos. 



 
 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta deste trabalho teve como foco principal apresentar as 

atividades realizadas acerca de hábitos alimentares saudáveis a partir do 

conhecimento dos cardápios diários dos estudantes de três turmas de primeiro 

Ano do Ensino médio, para tanto foram realizadas atividades diversificadas, 

fazendo com que os mesmos construíssem conhecimentos sobre a 

composição dos alimentos, que a alimentação deve ser variada e equilibrada. 

Houve evidências, que os estudantes investigados perceberam que a saúde, 

depende da boa alimentação. 

 Sendo a escola um espaço ideal para reconstruir conhecimentos, a 

educação nutricional mostra-se fundamental nesse nível de ensino e 

representa um trabalho que deve continuar, de forma interdisciplinar, em todos 

os anos, enfrentando a mídia, que por meio das propagandas, incentiva os 

adolescentes a consumir alimentos considerados não saudáveis.  

 Nesse sentido é importante destacar a conscientização da família e da 

comunidade quanto à importância da alimentação saudável em relação à 

melhoria da qualidade de vida, assim como que a atividade física que não deve 

ser esquecida, em outros termos, ela deve ser praticada com frequência. 
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EXPERIÊNCIAS DE DOCÊNCIA SOBRE INCLUSÃO E AS  

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 
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Um pouco da trajetória pessoal 

Iniciei minha trajetória profissional como professora da Educação 

Básica. Somente depois de 27 anos lecionando Matemática nos Anos Finais, 

do Ensino Fundamental, e Física no Ensino Médio, comecei a ministrar aulas 

na Educação Superior. Estou nessa nova jornada de aprendizado há mais de 

dez anos, inicialmente numa instituição particular, em Brasília, e, desde 2010, 

na Unipampa, em Caçapava do Sul, RS. É de esperar que, com essa longa 

experiência como professora, tivesse muito a ensinar a futuros docentes, mas 

tenho minhas dúvidas. O sentimento que tenho é de que ainda não aprendi o 

suficiente para ensinar pessoas, com visões e experiências diferentes da 

minha. Cada turma que ingressa no Curso de Ciências Exatas – Licenciatura 

(no qual leciono), apresenta características e desafios novos e despendo 

grande esforço para compreender como as atuais gerações concebem a 

docência e seus desafios. 

As novas gerações de candidatos à docência parecem ter menos 

ilusões de que essa seja uma profissão valorizada e bem remunerada. 

Confesso que quando decidi ingressar na licenciatura, a profissão já não era 

prestigiada. Os professores não eram tão mal pagos como hoje, mas parecia 

haver profissões com muito mais prestígio e melhor remuneração. Tornar- se 

médico, advogado, engenheiro ou arquiteto ainda são profissões bastante mais  
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valorizadas em nossa sociedade do que a de professor. Mas, quando a vontade 

é mesmo de ser professor ou professora, o jeito é vencer os preconceitos 

daqueles que acreditam que existem profissões de maior prestígio e 

remuneração. 

É sabido que poucos jovens desejam realmente tornar-se professores. 

Ingressam na licenciatura porque o curso de graduação não é disputado. Mas, 

sempre há os que permanecem e acabam concluindo o Curso, especialmente 

os ingressantes residentes no município. Poucos, no entanto, assumem a 

profissão porque desejaram ser professores desde o início da graduação. 

Outros aproveitam o curso como alavanca para novas colocações no mercado 

de trabalho. 

Ingressei no Curso de Licenciatura em Matemática porque ele reunia 

dois aspectos que muito me atraíam: a possibilidade de vir a ser professora e a 

trajetória de aprofundamento no conhecimento matemático. A atração pelo 

conhecimento durou alguns anos até me dar conta que entender como alguém 

aprende é mais fascinante do que aprender sobre o conteúdo a ser ensinado. 

Entender como acontece o aprendizado ainda é uma questão para a qual não 

tenho uma resposta pronta. Os teóricos dão muitas pistas sobre o processo de 

aprendizagem, mas são respostas que não abarcam todos os sujeitos que 

diariamente cruzam nosso caminho, com personalidades, níveis de 

conhecimento e interesses variados. 

Tentei encontrar em mim uma possível resposta de como se aprende, 

mas me frustro quando constato que, ao pensar que aprendi algo, esse 

conhecimento está sujeito a revisões ou ao esquecimento. O que se aprende 

é, assim, algo transitório e sujeito a renovações. Não se aprende algo “para 

sempre”. Somente o que se usa diariamente fica presente em nossa memória 

consciente e imediata. Além disso, são incontáveis as vezes que temos de 

desaprender algo que tínhamos como “certo” porque o contexto e as condições 

se alteraram. 

 

 



 
 

 
 

Por outro lado, a experiência como formadora de docentes tem sido 

muito rica em oportunidades de investigação, pois ela é um desdobramento do 

que meus orientandos têm escolhido pesquisar e das diferentes temáticas que  

ministro em minhas aulas de graduação e pós-graduação. Dentro da grande 

área de formação de professores, tenho me dedicado a estudar as teorias de 

aprendizagem, as metodologias no ensino de ciências e matemática, as 

etnociências, a interdisciplinaridade, a inclusão e as possibilidades de 

educação não formal. 

A experiência a relatar... 

Escolho relatar no Cirandar minha experiência em discutir os processos 

de ensino na Educação Superior no que se refere às temáticas da inclusão e 

do atendimento às necessidades educacionais especiais, visando à formação 

inicial e continuada de professores em Ciências e Matemática. Trago como 

relato a experiência do segundo semestre de 2018 em que ministrei uma 

componente curricular denominada “Diversidade Cultural e Inclusão” no Curso 

de Ciências Exatas – Licenciatura, da Universidade Federal do Pampa 

(UNIPAMPA), e desenvolvi um minicurso de extensão denominado “Reflexões 

sobre a inclusão e as necessidades educacionais especiais” para professores 

da Educação Básica do município de São Sepé, RS. 

A temática da inclusão entrou em minha trajetória profissional em 2012, 

quando me foi colocado o desafio de ministrar a componente “Educação 

Inclusiva”, no curso de licenciatura em Ciências Exatas. Os grandes obstáculos 

a vencer eram minha ignorância sobre o assunto, os meus próprios 

preconceitos em relação às possibilidades de ensino e minhas dúvidas sobre 

o potencial de aprendizagem de pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas áreas de Física, Química e Matemática. 

Tive algumas experiências com a inclusão, nos anos de 2000 e 2001, 

quando trabalhava no Ensino Médio: um aluno com acentuada deficiência 

visual e outros dois surdos, que eram acompanhados por uma intérprete. Era 

claro para mim, já naquela época, que esses alunos não tinham nenhuma 

deficiência intelectual e que sua restrição era não ter a possibilidade de 



 
 

 
participar da mesma forma que os demais de uma sociedade visual e ouvinte. A 

experiência, apesar de não totalmente satisfatória, não foi traumática ou 

frustrante. Para cada um deles, foram encontradas formas de ensino que lhes  

 

 

possibilitaram a aprendizagem, mas, particularmente, não consegui interagir 

com eles de forma mais efetiva. 

Planejar, organizar e implementar um Plano de Ensino para ministrar, 

pela primeira vez, uma componente curricular em curso de graduação era algo 

bastante difícil. Recorri a colegas de outros cursos de licenciatura da 

Universidade, que gentilmente me repassaram textos e aulas já ministradas 

por elas. Mas, precisava me apropriar desse conteúdo e planejar as aulas de 

forma a torná-las coerentes e acessíveis para os discentes. Vencido esse 

primeiro semestre, no próximo aconteceu de ter de substituir uma professora 

(diplomada em nível de pós-graduação na área de inclusão) no Curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, da UNIPAMPA. 

Essa experiência foi bastante exitosa porque os mestrandos eram 

professores da Educação Básica e viviam suas primeiras impressões sobre a 

inclusão1. Eles tinham um interesse ávido por entender melhor essa temática 

e promover a inclusão em suas aulas, vencendo suas ideias pré-concebidas 

sobre a aprendizagem de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Conforme registrado no artigo que descreve essa experiência: 

 

O aspecto de maior fragilidade (...) é o despreparo dos docentes 

para o atendimento de alunos com NEE. Os professores têm 

aprendido na prática a lidar com situações de inclusão e, movidos 

pela solidariedade e o compromisso com os educandos têm 

buscado soluções e trocado experiências entre si sobre como 

ensinar alunos com NEE. (BASTOS; HARTMANN, 2015, p. 65) 

 

À medida em que as aulas foram acontecendo, os professores 

diminuíram suas queixas e o sentimento de impotência diante de situações, 

que não se sentiam preparados para enfrentar. A impotência foi dando lugar a 



 
 

 
uma nova compreensão do que necessitamos enfrentar ao lidar com a 

inclusão de pessoas com deficiência. As boas práticas, apresentadas e 

discutidas ao longo das aulas, fizeram com que eles constatassem a 

necessidade de realizar um esforço especial para proporcionar aos alunos 

condições e atividades de acordo com as deficiências que apresentam. Há  

 

muito por fazer na área da inclusão escolar, mas existem exemplos de 

práticas de ensino bem-sucedidas, que mostram ser possível a aprendizagem 

desses alunos. 

Em 2018, a discussão sobre inclusão e necessidades educacionais 

especiais continuava sendo assunto de grande mobilização para atuais e 

futuros docentes. A diferença, contudo, estava na existência de um sentimento 

de aceitação de alunos com alguma deficiência nas salas de aula da 

Educação Básica e Superior e uma compreensão de que é necessário 

aprofundar esse estudo através de leituras, mas, especialmente, pela troca de 

experiências. A inclusão não é uma teoria a ser estudada, mas uma prática 

vivenciada cada vez mais frequência nas salas de aula. O conhecimento que o 

professor precisa mobilizar não é para ensinar alguém, mas para melhorar sua 

própria prática. 

Nas aulas de graduação, os futuros docentes têm grande preocupação 

(e receio) de defrontar-se com situações de inclusão que não saibam lidar. A 

principal pergunta deles é: o que fazer no caso de ter um aluno com 

deficiência ou algum transtorno neurológico, mental ou afetivo em sala? Para 

tentar responder essa pergunta, começamos estudando as características de 

cada deficiência. O objetivo era fazer com que percebessem que o 

entendimento sobre a deficiência diminui o sentimento de impotência de lidar 

com ela. Tivemos também outros objetivos que foram sendo alcançados à 

medida que as discussões em aula prosseguiam: (a) compreender que nem 

toda deficiência incapacita uma pessoa para a aprendizagem, que pode ser 

mais lenta porque ainda não aprendemos o que fazer para ajudar a pessoa a 

aprender; (b) compreender que um caso pode ser semelhante a outro, mas 

cada caso é único; (c) compreender que uma deficiência ou patologia pode se 



 
 

 
apresentar de forma isolada ou associada a outras em uma única pessoa; (d) 

ser necessário buscar a ajuda de profissionais de outras áreas 

(psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia etc.) para que o atendimento ao 

aluno com deficiência ou algum transtorno seja melhor atendido. 

No curso de formação de extensão (ou formação continuada) a 

situação foi diferente, pois praticamente todos os participantes já haviam tido  

 

(ou estavam tendo) um caso de inclusão em sala de aula. Já não existia a 

expectativa do “se acontecer”, mas a constatação de que a inclusão é uma 

realidade. Cada vez mais crianças estão sendo matriculadas em escolas 

regulares para aprender a ler, escrever, calcular e aprender objetos de 

conhecimento do currículo escolar. 

A discussão com professores em formação continuada teve por objetivo 

a troca de experiências, com relatos sobre como aprenderam a lidar com as 

situações de inclusão. Para tal, foram apresentados sete (possíveis) casos de 

alunos com necessidades educacionais especiais. A título de ilustração, 

reproduzo a seguir dois desses casos: 

CASO JULIANA - A professora do 4º ano, ao iniciar o ano letivo, constata 

que em sua turma de 20 alunos, está incluída uma criança com 

características fenotípicas diferentes das demais. Logo de início, a professora 

notou que Juliana é um pouco menor que as demais crianças, e que seus 

olhos são amendoados e o nariz pequeno e largo. Notou ainda, que o 

pescoço é curto, as mãos são pequenas, com dedos curtos, e que os pés 

também são curtos e largos. Ao conversar com Juliana, notou que ela tem 

uma língua grossa e que, devido a isso, possui certa dificuldade na 

articulação das palavras e que precisava falar com um volume de voz mais 

alto que o normal. Logo nas primeiras atividades físicas, notou que Juliana se 

cansava rapidamente e que não tinha muita força muscular, especialmente 

nas pernas. Ao observá-la movimentar-se pela sala, percebeu que seus 

movimentos são lentos e que ela não tinha muito equilíbrio. Ao perguntar sua 

idade, verificou que Juliana era um pouco mais velha que as demais. Isso 

levantou a suspeita na professora que ela tivesse alguma dificuldade na 



 
 

 
realização de atividades que exigem raciocínio lógico, o que foi confirmado na 

realização das primeiras tarefas em aula. Notou que a criança não 

memorizava os nomes dos colegas com a mesma facilidade das demais, mas 

que era capaz de contar fatos acontecidos no ano anterior. Juliana apresenta 

dificuldades para aprender regras gramaticais e realizar a concordância 

verbal, assim como usar pronomes e artigos definidos e indefinidos e fazer a 

concordância nominal. Por vezes, ela tem uma atitude de teimosia e se  

comporta de forma obsessiva para realizar as coisas de uma determinada 

maneira. Contudo, é uma criança tranquila, carinhosa, e logo fez amizade 

com os colegas da turma. 

CASO LUCAS - A professora do 3º ano, ao iniciar o ano letivo, constata que 

em sua turma de 20 alunos, há um menino com características 

comportamentais diferentes dos demais. Fisicamente, Lucas não se diferencia 

das outras. É uma criança bem formada fisicamente e tem boas capacidades 

motoras. Lucas é bem aceito pelos colegas, pois interage nas brincadeiras e 

atividades esportivas. Já nas primeiras atividades, a professora percebeu que 

Lucas possui um vocabulário extraordinário para a idade e uma excelente 

memória, o que lhe deu a impressão de que ele tem uma boa capacidade 

intelectual. Certo dia, a professora resolveu trocar algumas crianças de lugar 

na sala e o caos se instalou quando Lucas ficou extremamente nervoso com 

a perspectiva de não sentar mais ao lado dos mesmos colegas. Ele se 

encolheu e começou a se morder nos braços. Antes desse episódio, havia 

notado que ele repete as frases ditas por ela, quando faz alguma orientação 

em aula. Da primeira vez, aquela atitude a deixou irritada porque as outras 

crianças começaram a rir. Ela repreendeu o menino, que passou a bater 

repetidamente com a caneta sobre a carteira, sem olhar para ela. O não olhar 

nos olhos é uma atitude usual de Lucas, que parece também não apreciar 

demonstrações de afeto, como abraços e beijos. Outro comportamento que a 

professora estranha é Lucas ficar “horas” observando o movimento das pás 

do ventilador ligado em dias mais quentes, completamente ausente do que 

acontece durante a aula. Lucas também não suporta ruídos muito intensos e 



 
 

 
fica extremamente nervoso quando a turma fica mais agitada e as crianças 

gritam ou falam muito alto perto dele. 

Para cada um dos professores foi proposta a seguinte questão: 

Preocupada com a aprendizagem de (nome do aluno ou da aluna) e de 

ensinar a ele ou a ela o conteúdo previsto no ano, contribuindo para seu 

desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo, a professora foi procurá-las para 

conversar a respeito. Quais conselhos e orientações vocês dariam a essa 

professora? 

Os professores eram convidados a reunir-se em grupos, conforme o 

caso distribuído aleatoriamente a eles, para discutir registrar o que sabiam a 

respeito de acordo com a sua experiência e seu conhecimento a respeito. 

Antes de finalizar o encontro, cada grupo apresentava aos demais 

participantes o seu caso e o que diriam à professora que recebesse o aluno 

em sua sala de aula. 

Entre o primeiro e segundo encontro, os professores eram desafiados a 

pesquisar sobre o caso recebido e a ler alguns textos disponibilizados no 

ambiente criado na plataforma virtual da universidade. No segundo encontro, 

eles foram convidados a apresentar suas pesquisas. Esse foi um momento de 

muita interação e troca de experiências, que contribuiu para que os 

professores valorizassem sua própria experiência. Eles puderam constatar 

que: (a) muito já se tem feito e alcançado em termos de inclusão e 

atendimento a pessoas com necessidades educacionais especiais; (b) ao se 

defrontar com alguma situação de inclusão diferente, existem colegas que 

podem ajudar com orientações e recomendações e, também, literatura para 

estudo e aprofundamento; (c) a experiência pessoal com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais é humanizante para o 

professor e os demais alunos; (d) pessoas com deficiência aprendem, dentro 

do seu ritmo e capacidade; e) são inesgotáveis as possibilidades de atuação 

quando se têm alunos com deficiência ou necessidades educacionais 

especiais em uma sala de aula. 



 
 

 
O que aprendi com a experiência 

A experiência de ministrar aulas sobre inclusão em cursos de formação 

inicial ou continuada me ensinou um novo olhar sobre as necessidades 

educacionais especiais. O aprendizado sobre essa questão foi baseado em 

experiências pessoais (de ter alunos com deficiências) e por meio de leituras, 

estudos e troca de experiências com docentes e profissionais de outras áreas. 

Mesmo não sendo especialista na área, é possível sensibilizar outros 

docentes sobre esse tema delicado e promover a troca de experiências de 

forma a valorizar a experiência daqueles que se dedicam a educar crianças e 

jovens que desafiam o que concebemos como “normal” em uma sala de aula. 
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CIRANDAR 

 

Relato de experiência 

Profª Elena Maria Billig Mello 

 

Meu relato se dá a partir do foco que me propus escrever sobre a 

formação acadêmico-profissional de professores/as, a partir do Programa 

Residência Pedagógica (PRP), desafio a ser construído como um processo 

formativo inovador. 

Acredito que, como eu, alguns colegas também ficaram angustiados 

quanto à escrita deste relato de experiência; mas vamos lá contar um pouco 

da minha experiência, professora formadora de docentes a mais de trinta 

anos, que ainda sente um “frio na barriga” sempre que inicia atividade com 

uma nova turma de acadêmicos/as ou quando faz uma palestra. Imagina, 

então, quando decidi concorrer e fui escolhida para assumir a coordenação do 

núcleo Ciências da Natureza do PRP do campus Uruguaiana da Universidade 

Federal do Pampa - UNIPAMPA. 

Esse desafio foi maior por quê, como docente e pesquisadora em 

política educacional, deparei-me com o PRP para os cursos de licenciatura, 

proposto pelo governo anterior, descaracterizando o PIBID (programa esse 

que já se caracterizava como política de Estado pela LDB/96). O PRP vem 

também com o intuito de impor a BNCC da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental (recentemente aprovada) como processo de formação dos 

acadêmicos e vincular-se ao estágio curricular supervisionado. Por acreditar 

que deveria conhecer essa política “por dentro” e reverter esse momento para 

um processo diferente, desafiei-me a assumir o PRP como professora 

orientadora. No final do ano passado, o MEC lançou notícia quanto à 

proposição da BNCC para formação de professores com foco nas 

competências, com o PRP como um dos seus eixos principais. 



 
 

 
 

A política educacional realmente acontece quando nós professores/as 

da Educação Superior e da Educação Básica a vivenciarmos no “chão da 

escola”, somos nós que implementamos a política. O pesquisador Stephen 

Ball, nesse mesmo entendimento de que a política educacional acontece com 

o trabalho dos/as professores/as, prefere utilizar, no lugar da expressão 

“implementação”, o termo “atuação” da política pelos/as docentes. Assim, o 

texto da política, com suas intencionalidades (muitas delas implícitas), é 

realmente vivenciado na atuação dos/as professores/as na prática cotidiana 

das escolas. 

Essa prática que tenho acompanhado, como professora orientadora no 

PRP, uma turma de 27 acadêmicos residentes do Curso de Ciências da 

Natureza (inicialmente eram 29, mas dois acadêmicos, por opção própria, 

decidiram sair). Experiência essa que tem me proporcionado esperançar na 

educação e nas/com as pessoas, apesar dos problemas, angústias, 

dificuldades e retrocessos que estamos vivenciando nos últimos anos e que 

se anunciam maiores no atual governo. Experienciar, esperançar e resistir... 

Experiência aqui utilizada no sentido do dizer de Larrosa, que é aquilo que me 

atravessa, me passa, me toca, me interpela, me faz compreender melhor essa 

prática a ser construída com opção teórico crítico-reflexiva e criativa, 

(re)criadora, envolvendo a (re)construção em todos os aspectos - cognitivo, 

emocional, ético, estético, de forma individual e coletiva, envolvendo as 

pessoas com as quais vivo e convivo. 

As atividades do PRP iniciaram em agosto do ano passado. Essas 

foram, inicialmente, planejadas pelo coletivo de docentes da Universidade 

envolvidos no Programa, preocupados/as com uma proposta institucional sem 

o viés castrador, formatado, restrito à concepção curricular da famigerada 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo governo nesse 

mesmo ano, que tem as competências como princípio básico formativo da 

educação; perspectiva essa com foco na formação técnica, performática, do 

ensinar a fazer. Ao contrário dessa perspectiva, o planejamento do PRP 



 
 

 
institucional foi participativo e coletivo, tendo como foco a inovação 

pedagógica. No meu caso, abracei a ideia por também estar envolvida no  

 

Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-

profissional de Profissionais da Educação (GRUPI/UNIPAMPA), que tem 

como foco a inovação pedagógica nesse processo de formação que a própria 

denominação apresenta. 

Após a escolha das professoras preceptoras das três escolas-campo, 

foram selecionados os/as discentes do curso de Ciências da Natureza que se 

inscreveram para serem bolsistas residentes. Realizei encontros formativos 

com o grupo de residentes e preceptoras, de agosto a meados de outubro do 

ano passado, usando diferentes estratégias metodológicas, como rodas de 

conversa, circuito sensorial, expedição de estudos, ..., das quais emergiram 

temáticas como: inovação pedagógica, metodologias de ensino, três 

momentos pedagógicos, conhecimento da realidade etc. Desafiei os/as 

residentes e preceptoras a sistematizarem seus conhecimentos sobre os 

assuntos de cada encontro de forma reflexiva e crítica com a construção de 

lapbooks individuais (inicialmente, alguns tiveram certa resistência por não se 

sentirem capazes de serem criativos; entretanto foram percebendo que era 

uma forma de registro dos assuntos discutidos no coletivo). O resultado foi 

surpreendente no encontro de socialização dos lapbooks. A maioria dos/as 

residentes relataram a emoção e o quanto gostaram da elaboração do 

lapbook, que ficaram muito interessantes, com registros criativos das 

diferentes vivências nesse processo formativo. 

Esses lapbooks também foram socializados com alunos/as da 

Educação Básica, que gostaram muito e oportunizou momentos de 

(com)partilhamento, convivência e inter- relação entre acadêmicos/as 

residentes, professora preceptora e estudantes da Educação Básica. 

Foi uma riqueza só... resultaram lapbooks maravilhosos, além de um 

livro de dobraduras de origami, confeccionado por um residente. Também foi 

decidido que cada um teria um caderno de anotações (uma forma de diário), 



 
 

 
que o grupo de residentes decidiu chamar de “caderno de ideias 

pedagógicas”. 

Depois dessa formação inicial, o grande grupo deu continuidade às 

atividades nas três escolas-campo, dividindo-se em quatro grupos de  

residentes, sendo um grupo de dez residentes numa escola municipal de 

Educação Básica situada na cidade; outro grupo de dez residentes numa 

escola municipal de Ensino Fundamental de tempo integral, situada a 70 km 

da cidade; e outro grupo de sete residentes na escola estadual de Ensino 

Médio localizada na cidade, sendo que desse grupo formaram-se dois 

subgrupos: um no noturno e outro no diurno. A partir dessa organização, 

iniciou o processo de ambientação nas escolas-campo, com a realização da 

contextualização das mesmas e da análise dos seus projetos político-

pedagógicos (PPP), a partir de roteiros previamente construídos e estudados 

nos encontros semanais com as professoras preceptoras nas próprias 

escolas. Também realizaram entrevistas com as equipes gestoras, 

observaram os contextos educativos e participaram de reuniões e conselhos 

de classe nas escolas. 

Nesse período, os/as residentes também participaram de outras 

atividades, conjuntamente com as professoras preceptoras, como: feiras de 

Ciências (da UNIPAMPA, municipal e estadual), feira de Empreendedorismo, 

projeto Conversando com a Gurizada, palestras e reuniões proporcionada 

pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), mostra pedagógica dos 

lapbooks, eventos acadêmicos (10º SIEPE e II Seminário de Inovação 

Pedagógica), entre outras ações educativas. Nas visitas às três escolas-

campo, percebi a valorização desses grupos de residentes pelo coletivo 

escolar, especialmente na escola localizada na zona rural. 

As atividades de ambientação das escolas-campo foram socializadas 

em um encontro geral no campus universitário entre professoras preceptoras, 

acadêmicos residentes e professora orientadora; momento esse muito 

emocionante. Os/As residentes mostraram, por meio de slides, fotos, vídeos, 

livro gigante, as atividades realizadas até o momento nas escolas-campo. 

Relataram o quanto estão se percebendo em processo formativo da 



 
 

 
identidade profissional docente. Estão adorando as atividades nas escolas- 

campo. Nesse diálogo, percebo vários/as acadêmicos/as assumindo a postura 

de professores/as e se encontrando nessa profissão tão importante, mas tão 

desvalorizada social e economicamente. 

Um residente contou emocionado que um aluno da escola em que 

participou com a mostra dos lapbooks o reconheceu no calçadão da cidade e o 

chamou de professor. Com esse relato revive o meu esperançar na educação 

pública e democrática. 

Nesse exercício de rememorar o que foi realizado nesses últimos 

meses do PRP, emociono-me e me sensibilizo pela minha possibilidade e a do 

grupo vivenciar a concepção de inovação assumida pelo GRUPI e pelo PRP: a 

inovação pedagógica só acontece nas e pelas pessoas! 

Novas ideias para a continuidade do PRP, em 2019, suscitaram a partir 

desta escrita; mas isso é para outro relato... 

Uruguaiana, primavera (mesmo com o calorão de verão), 16/12/2018 - 1ª 

escrita. 

 

Uruguaiana, verão (dia ameno), 17/02/2019 - reescrita. 

 

Profª. Elena Maria Billig Mello 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

O CULTIVO DE TRIGO DUPLO PROPÓSITO 

 

Francelina Elena Oliveira Vasconcelos101 (france.vasconcelos@gmail.com) 

Ana Flavia Corrêa Leão102 (leãoanaflavia5@gmail.com)  

Cassio Francisco de Moraes Maidana103 (cassiomaidana2017@hotmail.com)  

Cristiano Domingos Gonçalves104 (france@farrapo.com.br) 

Gianlucca Mori Molina105 (gianluccamori@gmail.com)  

Ruan Flor Bortolotto106 (ruanbortolotto1180@gmail.com) 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho representa a possibilidade de promover a melhoria e 

qualificação do material oriundo nos diferentes setores produtivos da escola, 

explorando de forma mais adequada os ambientes disponíveis, promovendo a 

interação entre os alunos do Curso Técnico em Agropecuária e do Ensino 

Médio Integrado como forma de fortalecer vínculos, contribuir para uma 

formação mais sólida e eficiente e também promover a consciência e a 

responsabilidade socioambiental dos envolvidos.  

Nesse sentido estamos apresentando um estudo realizado a respeito do 

processo de produção do trigo duplo propósito numa área experimental nas 

dependências da escola para, além de fornecer dados para a pesquisa 

desenvolvida, produzir uma nova fonte de alimento para as vacas leiteiras no 

período de inverno visto que nesta época os animais necessitam de um maior 

teor calórico e o cultivo de cereais forrageiros de inverno torna-se fundamental.  

                                                           
101 Professora da Educação Básica ETERRG Caçapava do Sul. Mestre em Ensino de Ciências. 
102 Professora da Educação Básica ETERRG Caçapava do Sul. Especialista em Ecologia. 
103 Aluno do Ensino Médio Integrado ETERRG Caçapava do Sul, RS. 
104 Aluno do Ensino Médio Integrado ETERRG Caçapava do Sul, RS 
105 Aluno do Ensino Médio Integrado ETERRG Caçapava do Sul, RS 
106 Aluno do Ensino Médio Integrado ETERRG Caçapava do Sul, RS 



 
 

 
 

A escolha pelo plantio do trigo duplo propósito se deve ao fato de que 

este, além de servir de forrageira capaz de fornecer um alimento de qualidade 

para os animais que, por sua capacidade de utilizar alimentos inaproveitáveis 

para o consumo humano pelo excesso de fibras, não compromete a produção 

de grãos para consumo humano. 

 

2. CONTEXTO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

Localizada na zona rural de Caçapava do Sul, a Escola Técnica 

Estadual Dr. Rubens da Rosa Guedes possui clientela bem diversificada tanto 

oriundas da cidade, do interior como de outros municípios do estado. Sua 

estrutura, construída numa área de cerca de 80 ha, busca oportunizar um 

ambiente de aprendizagem em que os estudantes construam seus 

conhecimentos através de atividades teóricas e práticas, segundo o interesse 

dos estudantes e conforme as opções que oferece.  

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas nas diferentes etapas, 

buscam se aproximar do que é proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica (Brasil, 2013) visto que estas apresentam a necessidade 

de promover aprendizagens baseadas em temas da atualidade, na 

interdisciplinaridade, na inserção das tecnologias digitais, assim como nas 

necessidades e realidades vivenciadas pelos estudantes, a partir da reflexão e 

na busca de aproximação entre teoria e prática relacionando assim, o 

conhecimento e a realidade. 

Segundo Paulo Freire, educação da escola deve levar ao 

desenvolvimento global, despertando e estimulando o educando para valores 

éticos, visto sua crença na educação autêntica como o caminho necessário 

para a justiça e a paz ao descrever a escola pautada em um modelo de 

pedagogia fundada na ética, no respeito à dignidade, à própria autonomia do 

educando (FREIRE, 2010, p. 16). 

Em suas colocações apresenta que o professor deve exercer a prática 

docente de forma a promover a autonomia e aguçar a curiosidade dos alunos  



 
 

 
 

principalmente através da pesquisa e da troca de saberes, pois assim, os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da 

reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo (FREIRE, 2010, p. 26). 

Nas ações que promove procura, por diferentes estratégias, despertar o 

educando para sua participação seja consciente, critica e produtiva, tanto na 

sua comunidade como fora dela, visto que a instituição visa o crescimento 

integral dos educandos de modo a torná-los capazes de tanto atuar no 

mercado de trabalho como de compreender o mundo que os cerca, atuando 

sobre ele (ETERRG, 2011). 

É assim que, frente às características e peculiaridades da escola, 

professores das áreas das Ciências da Natureza, Matemática e Técnica estão 

desenvolvendo uma proposta de trabalho que permita, além da abordagem dos  

conteúdos dos diferentes componentes curriculares, a possibilidade de 

promover a melhoria e qualificação do material oriundo nos diferentes setores  

produtivos da escola, explorando de forma mais adequada as diferentes 

Unidades Educativas de Produção (UEPs), promovendo a interação entre os 

alunos como forma de fortalecer vínculos, contribuir para uma formação mais 

sólida e eficiente. 

Além disso, busca promover a consciência e responsabilidade 

socioambiental dos envolvidos e assim contribuir para o desenvolvimento 

sustentável que, proposto como um novo tipo de desenvolvimento capaz de 

garantir vida digna às pessoas no presente sem comprometer as condições 

naturais que dão suporte à sociedade no futuro, assume uma perspectiva 

humanitária que aposta na cooperação entre nações, tendo por referência a 

formação de uma ética ecológica e a gestão racional dos recursos naturais 

(LOUREIRO,2014).   

 



 
 

 
 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO  

 

        Por meio dessa intervenção buscamos, além de discutir temas voltados 

ao cotidiano dos estudantes da escola, promover a integração com produtores 

da região, investindo fortemente em práticas eficientes e capazes de promover 

maior lucratividade e melhor aproveitamento dos recursos naturais. A escolha 

pela produção de cultivares de trigo duplo-propósito baseia-se no fato que 

estes servem tanto para a produção de grãos para consumo humano quanto 

para serem ofertados ao pastejo dos animais e ainda, essa variedade de trigo 

possui ciclo vegetativo mais longo, podendo ser semeados mais cedo, 

garantindo a cobertura do solo durante todo o inverno.  

Entre as vantagens oferecidas pelo cultivo desta espécie destaca-se o 

fato do trigo de duplo propósito proporcionar a produção de forragem de forma 

antecipada às demais espécies contribuindo para melhor rendimento na 

propriedade rural pela redução de mão de obra, melhor produtividade dos 

rebanhos e disponibilização de produtos de alto valor nutricional em épocas de 

baixas temperaturas, com redução de custos de produção e de perdas, bem 

como contribui para o uso racional do solo, destacando que a cobertura do solo 

no inverno com formação de palhada para o plantio direto no verão assegura 

redução de erosão, de perda de matéria orgânica e de perda de nutrientes.  

Posteriormente ao pastejo, o trigo duplo propósito, quando manejado 

adequadamente, ainda pode fornecer grãos de qualidade, que podem ser 

utilizados para alimentação humana ou compor rações para a complementação 

da alimentação animal. Por seu ciclo tardio, com espigamento em 110 dias e 

maturação 162 dias, garante elevada produção de forragem com grande oferta 

de pasto ou feno.  

As atividades de planejamento, delimitação e análise das características 

do espaço para a produção do trigo nas dependências da escola foram 

desenvolvidas a partir de pesquisa bibliográfica em livros disponíveis na 

biblioteca da escola e sites da internet, na leitura e discussão de artigos.  

 



 
 

 
 

Também foi realizada análise do solo, preparo do solo, plantio e 

acompanhamento do trigo, oferta de massa verde aos animais. 

           Foram realizadas, em três oportunidades, visitas a dois produtores da 

região para desta forma obtermos as informações necessárias para a 

implantação da lavoura experimental. Durante essas foram apresentados 

questionamentos através de questões exploratórias e dirigidas a pontos 

específicos quanto à escolha da variedade, preparo do solo, época de plantio, 

controle das variáveis que interferem na cultura do trigo e processo de colheita.  

A análise dos dados coletados através das visitas realizadas as 

propriedades nas diferentes etapas de produção do trigo duplo propósito, das 

respostas dadas aos questionamentos apresentados e do acompanhamento 

das atividades desenvolvidas na escola nos permitiu a elaboração de gráficos 

ilustrativos e, os dados obtidos a partir do controle de insumos e recursos, a 

construção de gráficos conforme figura 01.a, que mostra o aumento do nível de 

produção de leite e tabelas segundo figura 01.b, que apresenta o ganho de 

peso obtido pelas vacas colocadas na pastagem. 
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IGURA 01: Apresenta gráfico e tabela explicativa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos que a discussão do tema mostrou-se bastante oportuna 

visto que, além de fomentar aprendizagens significativas e fortalecedoras de 

conteúdos abordados em sala de aula, permitiu a produção de alimento de 

altos teores calóricos e proteicos e ainda contribuiu para aumento de peso e 

produção de leite.  

Além do acima exposto, o desenvolvimento desta intervenção  permitiu 

a discussão quanto à busca de alternativas para problemas enfrentados nas 

propriedades e também o fortalecimento dos vínculos entre os envolvidos. 
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AS INCERTEZAS DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 

Márcia Firme 

Prezados cirandeir@s, 

 

O ano de 2018 foi marcado por varias instabilidades, momentos que 

geraram tensão entre as pessoas, como a greve dos caminhoneiros, a 

campanha eleitoral, o resultado da eleição, entre outros, todos nos afetando de 

diversas formas. E foi refletindo sobre essa sensação de angustia que contarei 

a vocês situações que influenciam diretamente nossa profissão buscando 

compreendê-las da melhor forma possível. 

Nesse ano, sinto-me muito atribulada por estar participando como 

professora orientadora do Programa de Residência Pedagógica, que teve seu 

edital lançado em março de 2018 e desde então um caminho de incertezas e 

instabilidades é vivenciado a cada dia. E como nesse espaço de formação, 

proporcionado pelo Cirandar, temos a liberdade para escrever sobre a sala de 

aula, nossos dilemas e desafios e de ter aprendido com o tempo que o 

exercício da escrita nos faz pensar107, como nos enfatizava a professora Maria 

do Carmo. Assim,  escolhi as políticas públicas que perpassam, e em alguns 

momentos atropelam, nosso exercício de ser professor. Para esse relato, 

apresento, no período de minha formação e de docência com o intuito de 

aprender mais, um breve histórico sobre a influência das políticas 

públicas108entendidas “como textos e “coisas” (legislação e estratégias 

nacionais), mas também como processos discursivos que são complexamente 

configurados, contextualmente mediados e institucionalmente prestados”(p.13).   

                                                           
107 GALIAZZI, Maria do Carmo. Educar pela pesquisa: ambiente de formação de professores de ciências. Ijuí: Ed. 
Unijuí, 2003.  
108  BALL, Stephen J. ; MAGUIRE, Meg; BRAUN, Annette. Como as escolas fazem as políticas. Ponta Grossa: Editora 

UEPG, 2016. 
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A partir dessa decisão, de escrever sobre as políticas públicas, passo a 

me apresentar, para entenderem e conhecerem quem lhes escreve. Sou 

PROFESSORA desde 1996 na rede pública de ensino e desde lá, trabalhei 

com Ciências e Química na Educação Básica do ensino regular e da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) até dezembro de 2013, assumindo a docência 

na universidade com o Ensino de Química, Práticas Pedagógicas 

(Instrumentações para o Ensino) e nos Estágios Curriculares Supervisionados 

no campus Bagé da UNPAMPA. 

As políticas educacionais estiveram presentes durante o período da 

minha formação e da docência. Na graduação, a reformulação do curso,  entrei 

no curso novo e me formei no curso em extinção (o que alterava era o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), sua carga horária e seus componentes 

curriculares, segundo orientações do MEC. A alteração do PPC dos cursos de 

graduação tornou-se uma rotina nas universidades, exigem o envolvimento e 

compromisso dos professores com seus cursos e também mostram que nada 

está definido, mas em constante reconstrução.  

E após formada, trabalhando na escola segui participando de formações 

continuadas  e nos últimos anos,  participei do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência), programa que ancorou a pesquisa de 

mestrado109, também iniciado em 2009 juntamente com minha participação 

nesse Programa. No PIBID, participei como professora supervisora na FURG e 

posteriormente como coordenadora do subprojeto Química na Unipampa.  E 

outra política pública foi a Reforma Curricular do Ensino Médio no Rio Grande 

dos Sul, em 2012 a 2014, provocadora de diversos protestos dos professores 

da rede e que também norteou os estudos  de doutorado.110 

 

                                                           
109 FIRME, Márcia Von Frühauf. PORTFÓLIO COLETIVO: artefato do aprender a ser professor(a) em Roda de 
Formação em Rede 2011.Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química 
da Vida e Saúde, Universidade Federal do Rio Grande-FURG, Rio Grande/RS, 2011. 
110 FIRME, MÁRCIA VON FRÜHAUF; GALIAZZI, Maria do Carmo. Panorama das pesquisas sobre Seminário Integrado no Ensino 
Médio Politécnico. EDUCAÇÃO (SANTA MARIA. ONLINE) , v. 42, p. 333-346, 2017.  
5 Programa Residência Pedagógica, disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-
pedagogica (Acesso em 15/12/18). 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica


 
 

 
  

 

E atualmente, conforme dito anteriormente, aceitei o desafio, com um 

grupo de professores com quem trabalho, de participar do Programa 

Residência Pedagógica111, concordando que ainda haviam poucas discussões 

a respeito de como seria realizado, e com o intuito de estar por dentro da 

política  para fazer a diferença.  

Este Programa de duração de 18 meses, é uma das ações que integram 

a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a 

imersão do licenciando, a partir da segunda metade do curso, na escola de 

educação básica. A imersão deve contemplar atividades como a regência de 

sala de aula e intervenção pedagógica, acompanhadas por um professor da 

escola com experiência na área de ensino do licenciando e orientada por um 

docente da sua Instituição Formadora. Também apresenta como um dos seus 

objetivos, “promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos 

cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)” Refletindo sobre esse objetivo, 

surgem alguns questionamentos: O Programa contribuirá para a 

implementação da BNCC nas escolas públicas? Será este Programa uma 

incubadora de outras propostas que virão? Algumas já sinalizadas na Base 

Comum de Formação de Professores da Educação Básica112  apresentada no 

dia 13 de dezembro de 2018 pelo MEC que orientará a formação de 

professores em licenciaturas e cursos de pedagogia em todas as faculdades, 

universidades e instituições públicas e particulares de ensino do país.  

Somados aos questionamentos acima, algumas tensões acompanharam 

o inicio do Programa. A primeira tensão enfrentada por todos os professores 

orientadores do Programa foi o processo seletivo, conseguir a inscrição de pelo  

 

                                                           
 
112 TOKARNIA, Mariana. MEC lança Base Comum de Formação de Professores da Educação Básica. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-12/mec-lanca-base-comum-de-formacao-de-professores-da-
educacao-basica Acessado em 16 de dezembro de 2018. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-12/mec-lanca-base-comum-de-formacao-de-professores-da-educacao-basica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-12/mec-lanca-base-comum-de-formacao-de-professores-da-educacao-basica


 
 

 
 

 

menos 24113 candidatos a bolsistas residentes, pois só poderia participar os 

licenciandos que estivessem na metade do curso em diante (5º semestre). 

Para amenizar esse problema, na comissão de curso decidimos  que as 

Licenciaturas em Química e Física do campus Bagé trabalhariam juntos, em 

um mesmo núcleo e participando do Subprojeto Multidisciplinar  Biologia, 

Ciências, Física, Química e Matemática que abrange as licenciaturas, das 

áreas de Ciências Exatas e da Natureza da Unipampa.  

Nesse relato, o foco será o núcleo em que participo como professora 

orientadora juntamente com o professor de curso de Licenciatura em Física. 

Iniciamos participando da escrita do Projeto Institucional e após realizamos a 

seleção dos professores da Educação Básica (preceptores) das escolas 

públicas indicadas pelas Secretarias Estadual e Municipal de Educação 

seguido da seleção dos residentes. Os processos seletivos realizados 

ocorreram conforme orientação do edital 06/2018 da CAPES..  

A segunda tensão, foi se iniciaria ou não o Programa em agosto de 2018 

e se continuaria no próximo ano? Outro momento desafiador será o de cada 

residente desenvolver as 100 h de regência no próximo ano e se o preceptor, 

professor da escola, conseguirá acompanhar os dez residentes em suas 

respectivas aulas? 

Participam do Núcleo Química e Física do Programa Residência 

Pedagógica dois professores orientadores, quatro preceptores e 30 residentes. 

Estes estão distribuídos em quatro escolas: três estaduais de Ensino Médio e 

uma municipal de Ensino Fundamental. Ma das escolas estaduais fica a 60 Km 

de Bagé, na cidade vizinha de Aceguá. 

O Programa iniciou a primeira etapa em agosto de 2018 com a formação 

dos professores preceptores e dos residentes que conheceram os objetivos e 

atividades a serem desenvolvidas durante os 18 meses pelos participantes, 

estudo e discussão sobre a formação de professores, sobre planejamento e a 

                                                           
113 Número mínimo de bolsistas solicitado pelo Programa para cada subprojeto. 



 
 

 
BNCC. A segunda etapa, iniciada em outubro, foi de ambientação no contexto 

escolar, a partir da imersão dos residentes na escola-campo com observação  

da sala de aula e acompanhamento das práticas pedagógicas do/a professor/a 

preceptor/a e da gestão da escola; da leitura e discussão do Projeto Político 

Pedagógico; de entrevistas realizadas pelos residentes aos funcionários, 

alunos, professores, direção e comerciantes em torno da escola e/ou 

levantamento de informações sobre a escola divulgadas na mídia (no caso da 

escola Barão do Aceguá114) para conhecer a comunidade escolar. Alguns 

residentes acompanharam e auxiliaram em Feira de Ciências realizada nas 

escolas que estavam inseridos. No inicio dessa etapa os professores 

preceptores apresentaram seu Plano de Atividades, elaborado a partir do 

Projeto Institucional, e os residentes escreveram seus planos de atividades 

com objetivos e as ações para alcançá-los. 

A partir da metade de janeiro desse ano, iniciamos a terceira etapa em 

que organizaremos intervenções pedagógicas, planejamento coletivo e 

acompanhamento dos planos e das aulas individuais e/ou em dupla dos 

residentes. E em novembro de 2019, a última etapa que será a elaboração e 

organização do relatório final. 

Nesse momento, entre tantas tensões, percebo os desafios de elaborar 

e desenvolver um projeto que atenda uma política de formação de professores, 

assim como os professores das escolas, muitas vezes atropelados por 

demandas de projetos inseridos em sua escola, restando pouco tempo para 

refletir sobre as ações realizadas a partir desses projetos e seus resultados. 

Destaco também a importância da participação da escola de Aceguá, 

com um contexto bem diferenciado do que estamos acostumados, tem alunos 

que ajudam no trabalho rural em casa e percorrem grandes distâncias para 

assistirem aula. Acredito que será uma experiência fantástica para todos que 

estarão envolvidos, licenciandos, alunos da escola e professores. 

                                                           
114 Esta escola está localizada no município de Aceguá, a 60 Km de Bagé, não há previsão de recursos para o 
transporte dos bolsistas, que se torna mais honeroso para os residentes (licenciandos). A indicação de municípios 
próximos ao da sede da universidade pontuavam no credenciamento do Projeto Institucional e coube as secretarias 
estaduais e municipais de educação a indicação das escolas e assim, oportunizou às escolas de cidades próximas 
participarem do Programa.  

 



 
 

 
 

 

E assim, finalizo por enquanto esse relato, me questionando a respeito 

da importância dos desafios em nossa profissão e trazendo duas citações de 

um livro intitulado: “Como as escolas fazem suas políticas “ escrito por Ball, 

Maguire e Braun (2016) que me faz pensar na importância que temos como 

fazer a política acontecer. Pois, segundo esses autores “a política é feita pelos 

e para os professores, eles são atores e sujeitos, sujeitos e objetos da política”. 

Para esses mesmos autores, “a política não é “feita” em um ponto no 

tempo; em nossas escolas é sempre um processo de “tornar-se”, mudando de 

fora para dentro e de dentro para fora. É analisada e revista, bem como, por 

vezes, dispensada ou simplesmente esquecida” (p.15).  Nesse aspecto, tudo 

está em movimento e em constante transformação. 

 

Um forte abraço da Márcia Firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Discutindo e Analisando os trabalhos da Feira de Ciências com 

Futuros Professores de Física 

 

Márcia Maria Lucchese 

 

 

 Este relato descreve uma experiência da discussão e análise sobre as 

Feiras de Ciências que são realizadas nas escolas e na Universidade. Sou 

professora da Universidade Federal do Pampa do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências e do Curso de Licenciatura em Física e ministro 

componentes do Mestrado e deFísica para os cursos de engenharias e outras 

licenciaturas, neste semestre ministrei o componente de Instrumentação para o 

Ensino de Física I para o curso de Licenciatura em Física.  

 Minha formação é de Bacharel em Física, depois fiz mestrado e 

doutorado na área de física experimental, cursei alguns componentes na área 

de ensino, tanto na graduação quanto na pós, mas não tive as leituras e 

experiência que parecem me fazer falta na minha atuação hoje em dia. Tento 

aprender a respeito da realidade da escola básica ministrando componentes de 

Estágio na graduação e pós-graduação com as quais visualizo, in situ, a 

realidade da escola básica no Município de Bagé, infraestrutura, gestão, alunos 

e rotina escolar. Confesso que,muitas vezes, se torna difícil convencer os 

futuros professores a se manterem na profissão, mas tentamos incentivar que 

tenham coragem e sejam professores transformadores da realidade quando 

assumirem.  

 A experiência do estágio somada à experiência de ter ministrado a 

disciplina de instrumentação me ensinou que devo trabalhar melhor a 

organização do ensino com os alunos, trabalhando com intensidade o plano de 

ensino das aulas e no reforço do conteúdo com os discentes.  

 



 
 

 
  

 É a segunda vez que ministro este componente e o objetivo do 

componente é familiarizar o graduando com recursos práticos (experimentais e 

de demonstração) facilitadores da aprendizagem de Física no Ensino Básico, 

principalmente nas áreas da Mecânica, Termodinâmica, Oscilações e Ondas. 

Assim, o componente prevê que os discentes trabalhem com atividades 

experimentais com conteúdos de mecânica, termodinâmica, oscilações e 

ondas.  

 O porquê que as Feiras de Ciências vieram fazer parte deste relato,a 

turma deste semestre tinha 8 alunos, destes 6 faziam parte do PIBID e/ou 

auxiliaram na elaboração e execução das feiras de ciência no Campus Bagé e 

em Candiota. Como as feiras fazem parte das atividades experimentais das 

escolas parecia um bom momento para discutirmos quais os objetivos das 

feiras de ciências. 

 Partindo do texto do Prof. Paulo Ricardo da Silva Rosa (Rosa 2008), 

Organizando Feira de Ciências, discutiu-se o modelo proposto pelo Autor de 

quais são os objetivos, características, como deve ser o planejamento, a 

organização e o julgamento das feiras de ciências. Segundo o autor o 

planejamento das feiras deve estar junto do planejamento das atividades 

escolares e o resultado das atividades é que devem ser apresentados nas 

feiras, levando em conta a realidade e o protagonismo dos alunos nas ações.  

 Em vista disto decidimos, durante a aula, elaborar o: Questionário com 

os alunos da feira, Apêndice 1, para ser feito com os alunos do ensino médio 

durante a Feira de Ciências no Campus Bagé. Com o objetivo de identificar se, 

nas escolas participantes da Feira, os alunos do ensino médio estavam com 

trabalhos para a Feira ou com trabalhos resultado das atividades escolares. 

Parecia que já sabíamos a resposta, mas eu precisava mostrar aos alunos que 

uma opinião é uma opinião, se eles querem discutir dados precisamos gerar 

instrumentos. 

 Fora do horário de aula, durante a feira, os alunos de instrumentação 1 

realizaram os questionários com os apresentadores da feira do Ensino Médio e  

 



 
 

 
 

na aula seguinte de instrumentação eles trouxeram os seus resultados. Com 

posse dos resultados puderam inferir um perfil sobre como eram elaborados os  

trabalhos para a Feira de Ciências do Campus Bagé e, ao final da análise 

elaboraram um resumo de um trabalho que foi apresentado no Salão 

Internacional de Pesquisa, Ensino de Extensão (SIEPE- 

https://eventos.unipampa.edu.br/siepe/), um evento de trabalhos de iniciação 

científica que é realizado na Universidade. No trabalho publicado sob o título: 

“Investigação de Trabalhos de Feira de Ciências no Campus Bagé” os alunos 

concluíram que:  

 

 - Algumas escolas realizam atividades experimentais, porém, outras só 

fazem atividades para participar da Feira, o que, para os alunos 

pesquisadores justifica-se como essencial a existência da Feira;  

 - Existe uma participação colaborativa de alunos e professores na 

elaboração dos trabalhos para Feira e isto se mostra como um resultado 

positivo que incentiva a elaboração de trabalhos científicos, apesar da 

crise vivenciada pelo Ensino Público; 

- Os alunos pesquisadores conseguiram averiguar que os alunos, na 

maioria das vezes, encontram grandes dificuldades para praticar 

atividades práticas, sendo a maioria desses problemas relacionados a 

precariedade do ensino público ou do desinteresse por parte de alunos 

ou professores; 

- Como perspectiva futura do trabalho, os alunos propõe investigar o 

desenvolvimento do trabalho no decorrer do período que ele é realizado 

e, também, procurar saber se há relação entre o trabalho apresentado 

com o que está sendo trabalhado em sala de aula.  

 

 Discussões a respeito da alteração do modelo de Feira de Ciências 

para o próximo ano não foram realizadas, os alunos discutiram, em aula, que o 

mais adequado é que as atividades da Feira sejam realizadas como um  

 



 
 

 
 

trabalho planejado pelos professores em conjunto o conteúdo didático e que a 

Feira deve ser um resultado do trabalho e não um objetivo. E, neste caso eles  

não conseguiriam interferir pois teriam que estar dentro das escolas como 

professores.  

 Avaliando as minhas atividades didáticas, mesmo sem ser o objetivo 

principal do componente, acabei por trabalhar com os alunos uma pergunta de 

pesquisa, o processo de investigação a partir de um embasamento “teórico”, a 

elaboração de um questionário para que não se trabalhe com o empírico e, ao 

final, uma sistematização dos resultados para que se pudesse chegar a uma 

conclusão.  

 Mesmo sendo alunos do início do curso, acredito que tiveram um bom 

desempenho no desenvolvimento destas atividades, pois tiveram um trabalho 

submetido a avaliação e aceito em um evento. Mas o mais importante, para 

mim, como professora, foi plantar a semente das Feiras de Ciências não como 

um objeto de apresentação de trabalho elaborado com este fim, mas um 

resultado de um processo e trabalho planejado pelas escolas em colaboração 

com os outros colegas professores.  

 

 Referência: 

 

ROSA, P. da S. O Ensino Experimental. In: ROSA, P. da S (Ed.) 

Instrumentação para o Ensino de Ciências. UFMS, Campo Grande, 2008. 

p. 194-254. 

 



 
 

 
 

Apêndice 1 

 

Questionário com os alunos na Feira de ciências 

 

1. Como você ficou sabendo da Feira?_____________________________________ 

2. Quem teve a ideia do Projeto:  

Aluno (  ) Professor (  )  Nome:__________ Disciplina:________________________ 

3.Quanto tempo você vem preparando este Projeto? 

_________________________________ 

4. O que, exatamente, do Projeto você fez? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Você faz atividades científicas em sua Escola? (  ) Sim (  ) Não. Caso sim, desde 

quando? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. O Projeto que você está apresentando tem alguma relação com a realidade da 

Escola ou da Comunidade que você mora?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Caso você não seja premiado na Feira, você voltará a participar na Próxima 

Edição? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A interface curricular entre saberes e conhecimentos 

científicos no ensino de ciências em uma escola no campo 

 

Maria Aparecida Maia de Mello 

 

I APRESENTAÇÃO 

 

Primeiramente, apresento-me, me chamo Maria Aparecida, sou formada 

em Licenciatura plena em Ciências Biológicas pela PUCRS, Especialista em 

História e Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena pela UNIPAMPA. 

Atualmente curso o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pela 

UNIPAMPA. 

Na trajetória profissional ingressei no Magistério Público Municipal em 

Barra do Quaraí em 2012, sendo nomeada para lecionar aulas na disciplina de 

Ciências para os Anos Finais do Ensino Fundamental, na EMEF Manoel Imas 

dos Santos. 

Por meio desta carta busco reflexões sobre como ensinar ciências em 

uma escola no campo? De que maneira podemos dar sentido aos 

conhecimentos científicos considerando o contexto social que os alunos estão 

inseridos? 

Na minha trajetória profissional iniciei a regência de classe em uma 

escola no campo, entretanto fui percebendo aos poucos que o Projeto Político 

Pedagógico, currículo escolar e conteúdos programáticos se distanciavam do 

contexto social dos alunos e das alunas. 

Ao mesmo tempo, observava que a minha formação acadêmico-

profissional em licenciatura plana em Ciências Biológicas consolidava um 

conjunto de conteúdos que muitas vezes permaneciam na interface curricular 

entre saberes e conhecimentos científicos sem transcender para a realidade 

dos alunos e das alunas. 

 



 
 

 
 

Desta forma, a proposta de investigação na escola é: Como uma 

professora de uma escola no campo pode estabelecer significados sobre 

ensinar ciências? De que maneira podemos integrar os saberes de nossos 

alunos e alunas aos conhecimentos científicos? 

 

II EXPLORANDO A TEMÁTICA 

 

As escolas do campo apresentam suas singularidades conforme o seu 

contexto social, entretanto observamos que a organização escolar e calendário 

escolar ainda estão distantes da realidade. 

Se pararmos para pensar quando chega a época de férias dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais nossos alunos e nossas alunas também 

saem de férias em pleno segundo trimestre. Por que o calendário escolar não 

tem o recesso ou férias escolares adaptado a essa realidade? 

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica de 

2010 apontam, em sua Seção IV, artigo 35, que:  

 

Art. 35 Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação 

para a população rural está prevista com adequações necessárias às 

peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se 

orientações para três aspectos essenciais à organização da ação 

pedagógica:  

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos estudantes da zona rural;  

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;  

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 2010a, 

p. 12). 

 

Apesar de termos esse dispositivo legal, percebo que é pouco abordado 

na formação acadêmico-profissional as particularidades da escola do campo e 

como ensinar os componentes curriculares para essa comunidade escolar. 

 



 
 

 
 

De acordo com, Aires, Ferreira e Costa (2017, p.1132) as escolas do 

campo precisam de um olhar diferenciado em relação as singularidades do 

contexto social. 

 

Há, pois, a necessidade de que as escolas do campo em sua 

organização escolar integrem e respeitem as particularidades em 

seus contextos, isto é, há a necessidade de considerar a realidade e 

os interesses da comunidade em que a escola está inserida, levando 

em conta os tempos de plantar e colher, os costumes e tradições e 

toda a dinâmica social da comunidade(Aires, Ferreira e Costa 2017, 

p.1132). 

 

Deste modo, as propostas curriculares devem emergir das demandas da 

comunidade, sendo necessário repensar os elementos que compõem o 

currículo e forma como os conteúdos programáticos são desenvolvidos na 

escola. 

O Projeto Político Pedagógico é o fio condutor para as ações 

pedagógicas dentro da escola, sendo assim um elemento determinante para 

vincular a teoria e prática em consonância com os saberes do campo. 

 

III CONTEXTO DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA 

 

A EMEF Manoel Imas dos Santos fica localizada no Distrito de Guterres 

na zona rural do município de Barra do Quaraí. A escola na sua organização 

conta com uma turma de educação infantil e turmas de anos iniciais (1º ano ao 

5º ano) e anos finais (6º ano ao 9º ano), sendo turmas únicas no seu respectivo 

ano. 

A experiência do presente relato ocorreu na turma de 7º ano no 

componente curricular de ciências da natureza no qual ministro as aulas. 

No decorrer do ano letivo iniciei as observações em sala de aula 

analisando as relações que os alunos e as alunas faziam entre o conteúdo e  

 



 
 

 
 

suas vivências. De que forma os elementos de seus saberes se conectavam 

com o ensino de ciências. 

No desenvolvimento da unidade sobre fungos, realizamos a aula prática 

em dois momentos: 1º) Os alunos e as alunas trouxeram de casa alimentos 

que estavam em estado de decomposição: pão, fruta (Laranja, Carambola, 

Limão), folhas. Foram divididos em grupos para realizar as observações, 

registros, análise e discussões. 2º) No pátio da escola fomos analisando 

possíveis lugares que podemos encontrar fungos, visitamos lugares úmidos e 

sombrios, encontramos algumas espécies de fungos. Além disso, nos 

deparamos com uma Erva de passarinho (planta parasita) em uma Pitangueira, 

neste momento o aluno começou a relatar sobre a uso da planta para fazer chá 

para combater dor no estômago, que o pai dele usava. 

Desta forma, comecei a perceber que os saberes estavam permeando 

nossas aulas, neste momento percebi que o compartilhamento de ideias e 

vivências estavam ganhando sua voz, transitando na interface curricular. 

Deste modo, observo que é necessário buscarmos saber: Qual é o 

interesse dos alunos e das alunas em uma escola no campo? Nesta vivencia 

podemos perceber marcadamente a importância dos saberes populares e da 

transmissão destes ao longo das gerações. 

Na unidade do Reino Animal, inicialmente, no Filo Porifera começou a 

inquietude dos alunos e alunas em como iriam ter aulas práticas? Como iriam 

aprender sobre Esponjas se nunca viram esse ser vivo? Entretanto, para minha 

surpresa um aluno fala: “Professora, tem aquelas esponjas vegetais, sabe? 

Aquilo não serve para fazer uma aula prática disso, aí?” 

Quando o aluno levantou essa proposição imediatamente pensei: É isso! 

As esponjas vegetais são comuns na nossa região, e podemos utilizá-las 

devido as próprias aberturas que a espécie apresenta, simulando os poros da 

esponja. 

 

 

 



 
 

 
 

Assim, segui refletindo como não pensei nessa possibilidade de 

abordagem? Na busca de elementos que contextualizem as aulas de ciências 

ressurgem novamente os saberes! 

Quando iniciamos a trabalhar os FilosPlatyhelmintos e Nemathelmintos 

foi possível perceber a preocupação dos alunos e alunas com o processo de 

criação dos animais, porco e o gado. Além disso, surgiram relatos sobre as 

barragens das localidades da região que poderiam ser foco de contaminação 

de helmintos, também foi problematizada a questão do saneamento básico nas 

granjas onde eles moram. 

No Filo Mollusca, abordamos a problemática do Mexilhão-Dourado que 

infestou as águas dos rios Uruguai e Quaraí, trazendo prejuízos econômicos e 

ambientais para a região. Na oportunidade se destacou os danos causados as 

espécies nativas e também como os Mexilhões-Dourados se fixam nas 

tubulações prejudicando o abastecimento de água e de luz. Nesta aula, os 

alunos e alunas foram questionados sobre se houvesse uma enorme 

infestação de Mexilhões-Dourados na região toda a população ficasse sem luz 

como iriam sobreviver? 

Um aluno supreendentemente relatou que quando falta luz ele captura 

vagalumes e coloca em um vidro semi-aberto para iluminar. Outro relatou que 

salgaria toda a carne que tivesse para não estragar. Uma aluna iria usar velas 

ou lamparinas. Alguns fariam fogueiras para iluminar, usariam tochas.  

Enfim, os saberes permeiam o currículo escolar e cabe a nós enquanto 

professores e professoras repensar nossas práticas docentes e tornar o ensino 

de ciências contextualizado para que os alunos e as alunas consigam enxergar 

a aplicabilidade do conhecimento científico nas suas vidas. 

 

REFLETINDO SOBRE A EXPERIÊNCIA 

 

Diante das situações vivenciadas em sala aula fui gradativamente 

refletindo em como poderia abordar determinados temas, e percebi que é 

necessário conhecer o contexto social dos alunos e das alunas. 



 
 

 
 

Sendo assim, primordialmente desenvolver o sentimento de 

pertencimento ao local onde se trabalha e assim conseguir relacionar os 

componentes curriculares com os saberes da comunidade escolar. No decorrer 

da investigação foi possível compreender as leituras de mundo dos alunos e 

das alunas do 7º ano e como relacionam suas vivências com os conteúdos 

específicos.  

Por fim, considero que essa experiência contribui para provocar uma 

nova maneira de pensar sobre a minha prática docente, trilhando novos 

caminhos metodológicos e abordagens pedagógicas em sala de aula, 

integrando saberes e conhecimentos científicos. 
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A GEODIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Milene Ferreira Miletto (seduc.mfmiletto@gmail.com)  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se neste relato atividades desenvolvidas em turmas da disciplina 

de Ciências no sexto ano do Ensino Fundamental envolvendo estudos sobre 

Geociências e a Geodiversidade do município de Caçapava do Sul, analisando 

as contribuições que os estudos dessa temática, especialmente relacionada 

com a realidade local podem contribuir para o ensino de Ciências nessa etapa 

da escolarização. 

Conforme Borba et al (2016)  o conceito de Geodiversidade, no âmbito das 

geociências é relativamente recente, segundo a definição do Serviço Geológico 

Nacional (2018): 

 

Geodiversidade é a natureza abiótica (meio físico) constituído por uma 

variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão 

origem às paisagens, rochas, minerais, água, solos, desenvolvimento da 

vida na terra, tendo como valores a cultura, o estético, o econômico , o 

científico e educativo e o turismo. 

 

2. CONTEXTO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES  

 

As atividades aqui relatadas foram desenvolvidas durante o ano letivo de 

dois mil e dezoito, em uma turma de sexto ano do Ensino Fundamental em 

escola da rede municipal de Caçapava do Sul, RS. 

 

 



 
 

 
 

A turma possui vinte e três alunos matriculados, muitos dos quais 

provenientes de diversas localidades da zona rural, que vem para a escola no 

centro da cidade utilizando transporte escolar. A faixa etária dos estudantes 

compreende dos dez aos dezesseis anos, sendo a maioria egressos de outras 

escolas do município, bastante heterogêneos quanto à aprendizagem, alguns 

inclusive com dificuldades básicas de alfabetização e leitura, embora já 

frequentando as séries finais do Ensino Fundamental. Salienta-se que os 

estudantes participantes autorizaram a divulgação dos dados e utilização de 

imagens obtidas. 

A temática surgiu do interesse dos alunos e da professora, pois já vimos 

trabalhando em anos posteriores sobre as questões que envolvem a geologia 

diferenciada presente em nosso município que desde dois mil e quinze através 

da Lei 14.708 de 15/07/15 recebeu o título de capital gaúcha da 

Geodiversidade, sendo desenvolvidos em nosso município diversos projetos a 

partir dessa temática por estudantes e pesquisadores da Universidade Federal 

do Pampa (UNIPAMPA) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

A escolha do sexto ano para desenvolver as atividades deu-se pela 

convergência da temática com os conteúdos curriculares normalmente 

propostos para essa etapa, que abordam os aspectos estruturais do planeta 

Terra (hidrosfera, atmosfera e litosfera), e especialmente os conhecimentos 

sobre: tectônica de rochas, terremotos, vulcões, tipos de rochas (magmáticas, 

sedimentares e metamórficas), o ciclo das rochas, minerais e solos. Para tratar-

se a respeito desses assuntos somos privilegiados, pois estamos em um 

laboratório a céu aberto, no qual convivemos com diferentes tipos de paisagens 

e rochas e ambientes naturais. 

Parte desses conteúdos constam na grade curricular proposta pela 

Prefeitura Municipal até o ano letivo presente, para a disciplina de Geografia, 

por isso as atividades se deram em parceria com o docente dessa disciplina, 

de forma interdisciplinar, como não poderia deixar de ser ao se tratar de 

Geociências. 



 
 

 
 

Diversas foram as atividades realizadas no decorrer do ano letivo: a 

primeira delas foi a coleção de rochas, que os alunos recolheram durante todo 

o primeiro semestre, cada um trazendo as amostras de rochas que compõem a 

suas comunidades, contando onde haviam coletado, quem os ajudou, se as 

utilizavam nas suas propriedades, quais as características. As crianças se 

empolgaram muito nessa atividade, apaixonando- se por suas coleções. No 

final do semestre convidamos um professor da UNIPAMPA, do curso de 

Geologia e alguns estudantes (figura 1 e 2), a participarem de nossa aula, 

identificando e analisando as rochas e esclarecendo os alunos. 

 

Figura 1: Atividade com professor e alunos do curso de Geologia 

 

              Fonte: a autora 

 



 
 

 
 

                     Figura 2: Identificando as rochas colecionadas 

 

Fonte: a autora 

  

No decorrer do semestre, outras atividades envolvendo a temática foram 

desenvolvidas, concomitantes aos estudos sobre a Geologia do planeta Terra e 

de nossa região: 

 

- Leituras de textos informativos e buscas em sites da internet; 

- Documentários e animações sobre o ciclo das rochas; 

- Observação de rochas: magmáticas, metamórficas e sedimentares; 

- Organização das amostras trazidas pelos alunos para comporem o 

laboratório de Ciências da escola (que está em construção). 

 

Outro momento relevante foi a atividade realizada no âmbito do Projeto 

“Geoturismo e interpretação do patrimônio natural da campanha Gaúcha como 

um novo aporte ao desenvolvimento regional sustentável”, do qual somos 

colaboradores, na qual os estudantes dos sextos, sétimos e oitavos anos da 

escola, participaram de uma avaliação dos painéis interpretativos que serão 

colocados nos geomonumentos do município: Pedra do Segredo, Guaritas, 

Minas do Camaquã e junto à estátua do Megatério, exposta em frente ao 



 
 

 
campus da UNIPAMPA Caçapava do Sul. Além disso foi testada a linguagem 

dos textos para o “Jardim da Geodiversidade” a ser construído também no 

campus. Os alunos gostaram muito de poder participar e ajudar em algo que 

vai além da sala de aula e que estará à vista da comunidade, reforçando 

também a sensação de pertencimento dos envolvidos. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RELATO  

 

As atividades desenvolvidas no decorrer do ano letivo envolveram os 

estudantes, a professora de Ciências e outros colegas que se interessaram 

pela temática, motivando muito os participantes e sinalizando a relevância de 

trabalho pedagógico a partir da realidade local e regional, inclusive contribuindo 

para que os estudantes conheçam as universidades públicas e os cursos de 

graduação, promovendo um intercâmbio muito positivo entre o conhecimento 

trabalhado na academia e as salas de aula do Ensino Fundamental. 

Ao realizamos um momento de reflexão no qual cada aluno fez sua “auto 

avaliação” a respeito das atividades desenvolvidas, o que já é hábito mantido 

pela educadora e turma. Cada um pode fazer suas anotações sobre a 

participação, as aprendizagens desenvolvidas e como se sentiram ao participar 

da proposta, tais anotações foram posteriormente  analisadas e produziram 

dados para a análise do relato acima exposto. 



 
 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os alunos em suas produções escritas (ainda que simples, devido a sua 

faixa etária), registraram o quanto consideraram importante a participação nas 

atividades e o quanto gostaram da proposta, especialmente a coleção de 

rochas, e a aula com o professor da UNIPAMPA, principalmente quando da 

análise e classificação das rochas de suas comunidades, valorizando o saber 

que cada um trouxe de sua casa e de sua família, como sinalizado no registro 

de um dos alunos“ nem sempre a cidade tem tudo, tem coisas importantes lá 

fora”. Portanto, um dos pontos relevantes foi esse caráter de valorizar a 

comunidade e a vida do estudante e sua família, o que não tinha sido pensado 

no planejamento das atividades. 

Outro aspecto a salientar foram as diversas anotações sobre o quanto foi 

interessante e diferente terem participado da avaliação dos pôsteres e 

materiais, os alunos consideraram muito importante essa participação. 

Alguns escreveram que gostariam de conhecer a universidade, o que será 

providenciado para o próximo ano letivo, com uma possível visita nos 

laboratórios, dois alunos anotaram que no futuro gostariam de ser geólogos, 

uma profissão que não sabiam bem o que fazia. 

Ao final refletimos sobre a relevância e as possibilidades do trabalho 

pedagógico abrangendo a geodiversidade local do nosso município, de forma a 

valorizar o meio em que vivemos e nos rodeia , envolvendo os alunos da série 

relatada e de outras, de forma interdisciplinar, já planejando as atividades para 

os anos letivos vindouros. Ponderamos também a busca pela diversificação 

das atividades pedagógicas realizadas, sempre no sentido de superar as aulas 

tradicionais e conteudistas que muitas vezes são vazias de significado. 
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Aprender sobre avaliar ou avaliar para aprender 

 

Renata Hernandez Lindemann 

 

O título dessa narrativa de estudo se mostra um tanto confuso, assim 

como foi se constituindo e se consolidando esse meu movimento de me 

aventurar para aprender sobre avaliar. Bom sou professora por formação, 

graduada em Química Licenciatura Habilitação em Ciências desde 2002. Tive 

uma breve passagem pela escola básica em SC que me trouxe muitas 

aprendizagens e confesso que hoje muita saudade do movimento frenético das 

salas de aula do ensino fundamental séries finais. Nesta época já ficava 

incomodada com esse assunto. Desde 2010 atuo como professora universitária 

na graduação e pós-graduação envolvida especialmente com o campo do 

estágio curricular supervisionado.  

Como vivo intensamente as atividades acadêmicas, contar o que me 

move e o que fiz nesse movimento tem se mostrado um tanto desafiador. 

Cotidianamente vivo esse perseguir passos de autores, construir argumentos, 

mostrar evidências não que isso não seja importante e que isso não me 

instigue, mas optei aqui a realizar um exercício de me mostrar diferente. Quero 

fazer um exercício que embora me reconheça como uma professora que 

aprende a todo instante me deixe trilhar percursos de uma professora que se 

permite contar os desafios, as escolhas, as leituras e as aprendizagens, porém 

de forma mais livre de mostrar esse movimento. 

Então é preciso falar mais do titulo que anuncia minha expectativa de 

aprender e por que não dizer minha aventura de aprender em meio a tantos 

afazeres docentes. Que aqui não merecem espaço, pois todos já sabemos que 

a vida de professor é esse movimento intenso que nos mobiliza a fazer e a 

aprender. Anuncio minha inquietação em relação a avaliação e por conta disso 

preciso dizer que não só me inquieta como me mobiliza enquanto professora 

formadora e em formação. Me inquieta, pois, a busca por instrumentos que 

consigam de forma mais explicita possível orientar a aprendizagem será um  



 
 

 
 

desafio que tenho entendido necessário de ser estudado e investigado. Aqui já 

uma pausa, pois entendo avaliação como meio pelo qual podemos auxiliar no 

processo de aprender.  

Alguns questionamentos que há muito me perseguem é para que 

avaliar? O que é avaliar? Como avaliar? Quem avaliar? Quem produz o 

instrumento avaliativo? Quando avaliar? Por que avaliar? Alguns desses fui 

empiricamente encontrando respostas, neste relato busco os referenciais para 

aprofundar as escolhas e melhor compreender os achados.  

Nessas buscas reencontrei distintos enquadramentos como avaliação 

formativa, avaliação diagnóstica, avaliação comparativa e avaliação somativa. 

Nessas buscas conheci a produção de Jussara Hoffmann que vai falar sobre 

avaliação mediadora. Esta autora problematiza o por quê avaliar? Foco dos 

estudos desta autora que em sua obra via desenhando procedimentos 

avaliativos que nos fazem pensar sobre aspectos da “nota”. 

Por incrível que parece ao estar redigindo esta parte do meu relato, eis 

que surge uma mensagem de um aluno da pós-graduação, também professor 

de escola. Eu não resisti! Sei como é o corre-corre de final de ano dos 

profissionais da educação. Fui logo interrompendo minha escrita e dando a 

atenção que ele necessitava para esclarecer a respeito de sua AVALIAÇÃO. 

Falando ‘de sua avaliação em um componente que ministro com outras duas 

colegas professoras ele estava instigado se o conceito atribuído não teria sido 

sorte ou engano. Conversei com ele que o que era objetivo do componente foi 

sempre explicitado, ou seja, o que se buscava e o que esperava desse 

componente ele atingiu com êxito. E para isso nós fizemos uso de uma 

ferramenta que será foco desse relato no qual tenho investido mesmo que 

inicialmente esforços para melhor compreender. No fundo o professor 

mestrando se dá conta nessa conversa que fez uma opção em não trazer um 

dos elementos que explicitamos como importantes da última produção do 

componente e expressa que concorda com a avaliação. Mas para minha 

surpresa o foco da conversa era sobre outra avaliação de outro componente. 

Ele não estava convencido que poderia ser excelente em uma e correndo o  



 
 

 
 

risco de reprovar em outra. Expliquei novamente os objetivos do componente e 

a ferramenta utilizada para avaliar a qual foi amplamente discutida no contexto 

da sala de aula. 

E por esta interrupção no texto preciso dizer que essa experiência 

docente relatada acima deixou implícito o que usamos para guiar e orientar 

avaliação das produções dos alunos. Estamos experimentando as rubricas de 

avaliação. E você deve estar se perguntando afinal do que se trata? Que 

mágica pode ser esta!  

Não se trata de mágica. Compreendemos que se faz necessário em 

qualquer que sejam as avaliações explicitar o que e onde se espera que os 

estudantes cheguem. Explicitar de forma clara e objetiva para que o sujeito 

saiba o que é esperado que aprenda.  

Adoto essa prática em vários contextos. Por quê? Por conta de perceber 

que não só precisamos aprender como também precisamos perceber o que 

não aprendemos.  

Neste trabalho vou narrar seu emprego nos estágios supervisionados 

curriculares da Química Licenciatura no qual tenho, desde 2016, criado e 

recriado seu uso como ferramenta de avaliação. Quero melhor compreender 

teoricamente como e se as rubricas contribuem nessas mediações. Você deve 

estar curioso para ver uma rubrica. Por isso compartilho uma das primeiras que 

elaborei (Quadro 1).  Esta foi pensada e elaborada para avaliação e orientação 

da produção de estudantes em uma apresentação de seminário em dupla. A 

ideia foi que eles percebessem o que se espera de um seminário excelente, 

regular ou frágil. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

              Quadro 1: Rubrica para apresentação de Seminário 

 Excelente Regular Frágil 

Abertura Explicitou no início da 

apresentação o foco 

temático e os 

responsáveis pela 

atividade 

Explicitou de forma 

parcial a temática e 

os responsáveis 

A dupla se esqueceu 

de fazer a 

explicitação do tema 

e dos responsáveis 

pelo seminário. 

Conceituação do 

assunto 

Explicitou e discutiu Explicitou e leu Não apresentou 

Contextualização da 

temática 

Explicitou e discutiu Explicitou e discutiu 

parcialmente 

Não fez 

Aplicabilidade da 

temática no contexto 

educacional do livro 

didático 

Trouxe elementos 

dos livros para serem 

apreciados pelos 

demais 

Trouxe elementos 

apenas de um livro 

didático de uma 

única área 

Não trouxe 

Aplicabilidade da 

temática no contexto 

educacional dos 

documentos oficiais 

Trouxe elementos 

dos documentos 

oficiais para o debate 

ou explicitaram que 

não foram 

localizadas estas 

informações 

 Não apresentaram 

Referências  Indicada tanto nos 

slides quanto na 

listagem final 

Parcialmente 

informada nos slides 

ou na listagem final 

Não informada nas 

referências nem nos 

demais slides 

Fechamento A dupla realizou  A dupla tentou 

realizar 

A dupla não fez 

Slides e demais 

recursos 

Contém partes 

mínimas 

recomendadas 

Criatividade no uso 

do recurso 

Seleção de 

informações e 

imagens adequadas 

Não apresenta todas 

as partes 

recomendadas 

Pouco exploradas as 

informações e 

imagens  

 



 
 

 

 

 

Outro movimento que fiz foi no contexto dos estágios, neste espaço 

discutia com os alunos aspectos que são importantes para uma aula eles 

elencavam e nós juntos elaborávamos a rubrica como a que apresento a 

seguir. Evidente que na experiência de estágio I o nível do vocabulário é 

distinto do estágio IV. Nos estágios trabalhamos com o planejamento e 

execução de micro ensino que são aulas de tempo reduzido que precisam 

dentre tantos aspectos abordar o ensino e um conceito utilizando distintas 

estratégias. A rubrica apresentada no Quadro 2 produzi com os estudantes e 

utilizei no Estágio Supervisionado IV, sendo discutida item a item e elaborado 

os descritores coletivamente. 

Tempo Soube distribuir as 

informações 

relevantes no tempo 

previsto para a 

atividade. A dupla 

dividiu o tempo de 

forma igualitária. 

 A dupla não se 

dividiu de forma 

igualitária. Não 

souberam distribuir 

as informações no 

tempo previsto. 

Finalizaram a 

apresentação fora do 

tempo previsto. 



 
 

 
 

                                   Quadro 2: Rubrica Micro Ensino 

 

Elemento Excelente Mediano Insuficiente 

Linguagem Rica em conceitos, clara, 

“ausência” de gírias e vícios de 

linguagem, usa exemplos, 

esclarecedora 

Não atende 2 

dos itens 

anteriores 

Não atende 3 ou mais 

itens anteriores 

Postura Aberta ao diálogo, atenta a 

dificuldade dos alunos, 

movimentação 

Adequada. 

Não atende a 1 

dos itens 

anteriores 

Não atende 2 ou mais 

itens 

Planejament

o 

Entrega do plano, coerência, 

boa distribuição, previsão de 

interação. 

Não atende 2 

dos itens 

anteriores 

Não atende a 3 ou mais 

Conteúdo Domínio, forma como explica 

(clareza), contextualização. 

Não atende 1 Não atende 2 ou mais 

Avaliação da 

aprendizage

m 

Há estratégias de avaliação da 

aprendizagem. 

---- Não se preocupou 

Aula Distribuição adequada do tempo 

(abertura, desenvolvimento e 

fechamento); objetivos 

coerentes e atingíveis, 

abordagem metodológica 

adequada. 

Não atende um 

dos itens, ou 

atende 

parcialmente os 

itens anteriores. 

Não atende pelos 

menos 2 itens 

TIC Trouxe TIC, TIC busca 

favorecer aprendizagem. 

Apenas trouxe 

TIC 

Não teve esta 

preocupação 

 

A partir destas produções busco e neste espaço apresento alguns 

teóricos que me apresentaram para iniciar o aprofundamento do que estamos 

empregando como ferramenta de avaliação. Alguns autores empregam no 

sentido de classificar produções e comportamentos outros como uma forma de 

feedback.  Neste trabalho o teórico que gostaria de me desafiar a estudar é 

Stevens, Dannelle D.; Levi, Antonia. Introduction to rubrics: na assessment 

tool to save grading time, convery effective feedback, and promote  



 
 

 
 

student learning. Stylus Publishing, LLC, 2005. Diante a necessidade de uma 

leitura mais aprofundada optei para neste artigo apostar em teóricos nacionais 

especialmente em Freire e Jussara Hoffmann, ficando para estudos posteriores 

o autor mencionado acima assim como o artigo de King, J.; Mckegg, K.; 

Oakden, J., Wehipeihana, N. Evaluative Rubrics: a method for surfacing values 

and improving the credibility of evaluation. Journal of Multidisciplinary 

Evaluation. V.9. Issue 21, 2013. 

Para Hoffmann (2010) a avaliação necessita ser compreendida como 

uma reflexão “transformadora da ação” essa deve ser dinâmica e superar a 

dimensão classificatória. Nesse sentido a autora destaca que para a avaliação 

construtiva há duas premissas: confiança no aluno construir suas verdades e 

valorização de manifestações e interesses. Hoffmann (2010, p. 58) discute o 

erro em uma perspectiva construtivista, e destaca princípios, tais como: 

 

oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias; 

[...] ao invés do certo/errado e da atribuição de pontos, fazer 

comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as 

dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem 

melhores soluções; transformação registros de avaliação em 

anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu 

processo de construção de conhecimento. 

 

 

É interessante observar que a autora indica possibilidades de superação 

de uma avaliação que impeça o sujeito de perceber suas fragilidades e 

subsídios para superar suas dificuldades. Nesse sentido é que tenho me 

desafiado a olhar para a avaliação, indicando o que se espera e dando retorno 

aos estudantes sobre que aspectos podem melhorar. Embora como pode-se 

observar no Quadro 1 e 2 exista explicitamente um classificação essa busca 

por meio dos descritores sinalizar as aprendizagens percebidas diante as 

atividades formativas. 

 



 
 

 
 

 

A dimensão de reflexão sobre a prática desenvolvida na formação de 

professores tem sido fundamentada em Freire (2000), que na atual conjuntura 

social em que vivemos me permito não sintetizá-lo, mas trazê-lo para o texto na 

forma como explicitou a cerca do saber. 

 

O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 

“desarmada” indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber 

de experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que 

caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. [...] é 

fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente 

dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados 

intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas pelo contrário, o 

pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo 

próprio aprendiz em comunhão com o professor formador. [...] O que 

se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da 

reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como 

tal, se vá tornando crítica. (FREIRE, 2000, p.43) 

 

Na busca de contemplar na formação de professores espaços que o 

sujeito em formação se perceba sujeito da aprendizagem busca o que Freire 

(2000) enfatiza como despertar a “curiosidade epistemológica” essa 

curiosidade que permite o sujeito ir a busca de saber mais e ser mais, no 

sentido de olhar para si e perceber em que pode melhorar, o que pode 

aprender para ser melhor professor. A rigorosidade metódica é algo que 

necessita maior discussão tanto na formação inicial de professores nos cursos 

de formação quanto na própria universidade. A busca dessa rigorosidade no 

âmbito da avaliação me fez buscar subsídios, instrumentos que fossem 

dialógicos a respeito das práticas no contexto dos estágios. Diante dessa 

procura encontrei as rubricas como possibilidade de ferramenta associada ao 

meu método avaliativo e encontre em Biagiotto (2005, p.3-4) algumas 

características essa ferramenta avaliativa, tais como:  



 
 

 
 

- facilidade – com as rubricas torna-se fácil avaliar trabalhos 

complexos; - objetividade – pelas rubricas conseguimos avaliar de 

uma forma objetiva, acabando com toda aquela aura de subjetividade 

que os professores gostam de imprimir à avaliação; - granularidade – 

a rubrica deve possuir a granularidade adequada, pois se for fina, ou 

seja, se possuir a quantidade de níveis adequada, sempre ajuda na 

hora de determinar um grau. [...]; - gradativa – elas são explicitações 

graduais de desempenho que se espera de um aluno em relação a 

uma tarefa individual, em grupo, ou em relação a um curso como um 

todo; - transparência – as rubricas conseguem tornar o processo de 

avaliação tão transparente a ponto de permitir ao aluno o controle do 

seu aprendizado; - herança – a rubrica deve herdar as características 

da avaliação escolhida.  

 

 

 

A sala de aula que resolvi narrar... 

Dito isto se faz necessário narrar a sala de aula de estágio que se busca 

compreender por meio do olhar sobre uma ferramenta avaliativa as rubricas de 

avaliação. Como sinalizado anteriormente a sala de aula que me desafio é a de 

estágio supervisionado curricular IV. Especialmente a experiência de produção 

de rubricas de avaliação que buscam na minha prática problematizar a 

avaliação bem como o que é uma boa aula de educação básica.  

 

O componente de estágio curricular supervisionado da Química 

Licenciatura possui 420 horas, ofertados a partir da segunda metade do curso 

e é de caráter obrigatório. Nestes componentes assim como nos demais, 

iniciamos cada semestre conversando sobre o componente com os estudantes, 

elencando aspetos como ementa, objetivos dos componentes, conteúdos, 

metodologia de ensino, avaliação do processo de ensino aprendizagem, 

atividades de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino e 

Aprendizagem, conteúdo programático, atendimento dos alunos dentre tantos 

aspectos as referências básicas e complementares.  



 
 

 
 

Uma das atividades que temos mantido neste componente destaca-se 

os micro ensinos que são aulas com o tempo reduzido, aproximadamente 20 

minutos, e que precisam abordar os conteúdos, usar recursos, estratégias etc. 

Com o intuito de discutir o que é aula e o que pode se configurar uma boa aula 

tenho como prática lançar os alunos nessa discussão. A partir da discussão 

elencamos que aspectos são importantes. Os alunos destacam: entonação da 

voz, postura, explicação do conteúdo/domínio entre outros presentes no 

Quadro 2. 

Com estas informações coletivamente produzimos a rubrica que orientou 

a elaboração dos micros, auto avaliação e avaliação. Os descritores assim 

como a escala (excelente, mediano e insuficiente).  

Um exemplo de rubrica produzida no estágio para o micro ensino foi 

apresentada anteriormente (Quadro 2). E é sobre essa atividade que 

continuarei aprofundando o estudo teórico, em 2019, para compreender seu 

potencial formativo e mediador. Desde a produção coletiva que problematiza a 

aula até seu emprego que guia a elaboração, auto avaliação e avaliação da 

experiência prática. Até então esta tem se mostrado muito pertinente ao tipo de 

avaliação eu desenvolvo que é formativa e pressupõe a reflexão crítica do 

estudante sobre sua prática. 

Permito-me, mesmo que sendo uma forma nada convencional de 

concluir esse artigo trazendo as palavras de Freire (2000) que expressão as 

razões pelas quais escolhi ser professora.  

 

Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da 

liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a 

licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou 

esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer 

forma de discriminação, contra a dominação econômica dos 

indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem  

capitalista vigente que inventou esta aberração: a miséria na fartura. 

Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 

Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou 

professor a favor da boniteza da minha própria prática, boniteza que 



 
 

 
dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por 

este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as 

quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já ser 

o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mas não 

desiste. Boniteza que se esvai de minha prática se, cheio de mim 

mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de admirar. 

(FREIRE, 2000, p. 115-116). 
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