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PREFÁCIO 

Edward Frederico Castro Pessano 
Ailton Jesus Dinardi 

A ciência é uma arte humana, que permite a expansão do conheci-

mento a partir da busca pela melhor resposta em um determinado 

momento da história da civilização humana. 

Buscar e fortalecer a ciência é uma essência do espírito humano, 

característica indissociável da nossa espécie, pois evidencia nosso po-

tencial de evolução social e biológico. 

Destaca-se contudo que a evolução social, carregada e impulsio-

nada pelas suas demais nuances como a tecnologia nas diferentes áreas 

do conhecimento, é um ato acompanhado e diretamente proporcional à 

nossa responsabilidade, ou pelo menos, deveria ser. 

Neste sentido, nossas ações e responsabilidades enquanto seres 

humanos, que buscam conhecimento e expandem sua tecnologia, ne-

cessariamente precisam acompanhar e primar pela manutenção do 

equilíbrio natural com os demais seres, que conosco convivem. Essa é a 

nossa principal responsabilidade durante a trajetória evolutiva, especi-

almente por sermos diferentes dos demais, dotados de inteligência e 

racionalidade.  

Neste contexto surge o encontro da ciência com a nossa consciên-

cia, que deve primar pelo desenvolvimento de forma progressista, mas 

responsável. 

O Grupo de Pesquisa em Ambiente, Educação, Cienciometria e En-

sino de Ciências, conhecido como ComCiência, tem origem a partir de 
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outros dois grupos de pesquisa, o Gensq e o Nupilabru, os quais com-

partilham o mesmo objetivo, mas que atuam em áreas diferentes. Sendo 

assim, o  ComCiência foi originalmente criado em 2018, como uma pro-

posta de encontros, cuja diversidade e a pluralidade das pessoas e das 

ideias, se torna uma realidade dentro do mundo acadêmico. 

O ComCiência nasce com o intuito de acolher indivíduos em dife-

rentes momentos de sua formação, proporcionando de forma 

transdisciplinar, acesso ao conhecimento associado ao ensino de ciên-

cias. 

 Pois desta forma, a partir da socialização e compartilhamento de 

(in)formações alicerçadas na ciência, acreditamos que os participantes 

possam encontrar sua trajetória, desenvolvendo-se como seres huma-

nos que percebem a sua necessidade de evolução e de convivência 

harmônica com todas as espécies. 

Portanto caro leitor, a presente produção é apenas uma mostra dos 

trabalhos, das ações e do conhecimento produzido ao longo deste curto 

período.  

Acreditamos que os trabalhos aqui disponíveis possam colaborar 

também com a sua trajetória. 

Desejamos uma boa leitura. 

Um fraterno abraço 

 

 



1  
DIMENSÃO ESTÉTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
APONTAMENTOS DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Fernando Icaro Jorge Cunha 1 
Luiza Frigo Pinto 2 
Ailton Jesus Dinardi 3 

1. INTRODUÇÃO  

Embora o movimento ambientalista data do pós-guerra, a crise ambiental 

não possui uma data, ou um local onde se iniciou. Para alguns autores a crise 

ambiental tem sua origem no modelo judaico-cristão de ver o mundo, para ou-

tros a Revolução Industrial foi o estopim para um processo produtivo que 

conduziu a sociedade a um modelo de consumo sem a necessidade aparente, o 

chamado consumismo. Outros registram o movimento pacifista, movimento  

hippies, que tinham como símbolo a não-violência e repúdio à Guerra do Vietnã 

reivindicando mais liberdade, igualdade de direitos, defesa dos animais e do 

meio ambiente, o fim da guerra e a luta contra as armas, como importantes 

fatos que contribuíram com o nascimento do ambientalismo.   

Porém, para McCormick (1992), o movimento ambientalista não teve um 

começo claro. Não houve um acontecimento isolado que inflamasse um movi-

mento de massas. E Carvalho (2001) faz uma importante ressalva, ao dizer que 

devemos ver esse conjunto heterogêneo de fatos, não como um registro natu-

ralmente encadeados, mas, sobretudo, como construção de uma memória 

seletiva. 

 
1 Universidade Federal do Pampa – Unipampa -  http://lattes.cnpq.br/149558185211586 
2 Universidade Federal do Pampa – Unipampa - http://lattes.cnpq.br/1603162976456576  
3 Universidade Federal do Pampa – Unipampa - http://lattes.cnpq.br/0473681435809042  

http://lattes.cnpq.br/149558185211586
http://lattes.cnpq.br/1603162976456576
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No Brasil, em 30 de outubro de 1973 foi criada a Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (SEMA), que estava ligada ao Ministério do Interior. Em 1977, 

pelas mãos do saudoso Prof. Paulo Nogueira Neto (1922-2019) a SEMA constitui 

um grupo de trabalho para elaboração de um documento de Educação Ambien-

tal para definir seu papel no contexto brasileiro, ou seja, devemos fazer esse 

registro para mostrar que a inicialmente, a Educação Ambiental no Brasil, ofi-

cialmente falando, não se fez pelas mãos da educação, e talvez este seja um dos 

motivos que ainda hoje temos dificuldade de entender a sua pluralidade e in-

terdisciplinaridade no processo educacional (ELIA, 2006). 

Isso posto, antes de iniciar um registro sobre a dimensão estética da Edu-

cação Ambiental, faz-se necessário também, apontar alguns encaminhamentos 

que dizem respeito ao tema. 

Começaremos com a tentativa de esclarecer a condição da Educação Am-

biental, como encaminhamentos da sociedade na busca por um certo equilíbrio 

na nossa relação entre humanos e também com o ambiente que nos serve de 

suporte  e que podemos chamar aqui de Campo Social.  Segundo Bourdieu (2001, 

2004) apud  Layrargues e Lima (2014) um Campo Social é um espaço relativa-

mente autônomo de forças e posições sociais, dotado de regras próprias e 

dedicado à produção e reprodução de bens culturais, representações e formas 

de perceber a realidade. Reúne um conjunto de indivíduos e instituições que 

estabelecem entre si relações de poder e concorrência pela hegemonia simbó-

lica e material desse universo, fundada na conquista e domínio do capital 

simbólico legitimado e reconhecido por todos os que dele participam 

Com relação a essa concorrência pela hegemonia da Educação Ambiental, 

Sauvé (2005, p. 17) registra a seguinte preocupação: 

Quando se aborda o campo da educação ambiental, podemos nos dar conta 

de que apesar de sua preocupação comum com o meio ambiente e do reco-

nhecimento do papel central da educação para a melhoria da relação com 

este último, os diferentes autores (pesquisadores, professores, pedagogos, 

animadores, associações, organismos, etc.) adotam diferentes discursos 
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sobre a EA e propõem diversas maneiras de conceber e de praticar a ação 

educativa neste campo. Cada um predica sua própria visão e viu-se, inclu-

sive, formarem-se “igrejinhas” pedagógicas que propõem a maneira 

“correta” de educar, “o melhor” programa, o método “adequado”. 

Segundo Layrargues e Lima (2014, p. 24), compreender a diferenci-

ação interna de um Campo Social responde, ao menos, a dois objetivos: 

um de ordem analítica e outro de ordem política, sendo que analitica-

mente: 

[...], trata-se de discriminar, classificar e interpretar fenômenos ou proces-

sos que são diferentes entre si, mas devido a certas semelhanças ou 

elementos comuns tendem a ser confundidos como uma totalidade homo-

gênea – o que é algo recorrente na Educação Ambiental. Assim, a 

diferenciação pode produzir um conhecimento mais fiel à realidade do ob-

jeto ou processo observado. Além disso, a tarefa analítica contribui para o 

aprofundamento da autorreflexividade do campo da Educação Ambiental. 

Porém, os autores ressaltam que no processo de diferenciação das 

correntes político-pedagógicas na Educação Ambiental, há duas inter-

pretações, sendo que a  primeira julga que os riscos da análise são 

maiores que os ganhos, porque entende que as tipologias simplificam a 

realidade, perdem de vista seu dinamismo e induzem a um estranha-

mento entre os atores sociais que compartilham o campo. Porém a 

segunda julga que os benefícios da análise superam esse risco: não se 

trataria aqui de um esforço gratuito de abstração, mas de uma interpre-

tação da realidade que traz resultados positivos. 

Ou seja, de forma muito particular, os autores deste documento, 

entendem que as tipologias, as igrejinhas, as correntes, as macroten-

dências, as categorias criadas no intuito de demonstrar a 

heterogeneidade do campo ambiental, precisam ser muito bem 
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estudadas e as colocações muito bem articuladas, para que não se pro-

duza os tais estranhamentos, retrocessos e rotulações a quem adentra 

as discussões e se colocam à disposição para o enfrentamento da cha-

mada crise ambiental. 

Devemos também registrar que a condução para a escrita deste ca-

pítulo, foi baseada na carência de produções científico-literárias acerca 

do tema, corroborando com os dizeres de Dolci e Molon (2015, p. 66) que 

registram “[...] a necessidade acadêmica e a carência de divulgação do 

conceito estético-ambiental de modo explícito nos conduziram a esta 

pesquisa”. 

Sendo assim, a Educação Estético-Ambiental (EEA) poderá vir a ser 

um movimento que trate de forma conciliatória as diferentes vertentes 

que foram surgindo ao longo do tempo, para que assim, possamos pro-

mover de fato uma Educação Ambiental processual e que ao longo deste 

processo se traduza em uma formação crítica emancipatória.  Diante 

deste cenário, este artigo tem como objetivo analisar e  discorrer refle-

xões sobre a  Educação Ambiental Estética, através de uma revisão 

sistemática. 

2. FUNDAMENTOS DA DIMENSÃO ESTÉTICO-AMBIENTAL 

Com relação a Educação Ambiental Estética ou Educação Estética 

Ambiental, segundo Dolci e Molon (2015), as definições para os conceitos 

de Educação Ambiental e Educação Estética são amplamente apresenta-

das na literatura científica na área de Educação, porém, percebe-se que 

os conceitos de Educação Ambiental e de Educação Estética são aborda-

dos isoladamente pelos teóricos que são referência nestes campos do 

conhecimento, ou seja, a definição de um conceito não recorre ao outro.  
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As autoras, com o propósito de conhecer e aprofundar os saberes 

sobre a temática Educação Estético-Ambiental, realizaram em 2012, 

uma pesquisa bibliográfica informando o descritor “Educação Estético-

Ambiental” e retornaram vinte e cinco títulos. Ao concluírem os resul-

tados, ratificam: 

[...]  a definição conceitual para o termo Educação Estético-Ambiental não 

foi encontrada, de modo objetivo, em qualquer trabalho do corpus analisado. 

Entretanto, em diversos momentos os autores estabelecem uma relação 

complementar entre Educação Estética e Educação Ambiental, entrela-

çando os conceitos destes campos do conhecimento (DOLCI; MOLON, 2015, 

p. 71). 

Porém, Silveira et al. (2020, p. 33) registram que: “Entende-se por 

Educação Estético-Ambiental (EEA) o conjunto de práticas, saberes, co-

nhecimentos e metodologias de caráter pedagógico, destinadas a 

enriquecer o relacionamento emocional das pessoas com o nosso meio 

ambiente”, ou seja, os autores buscam preencher uma lacuna até então 

indefinida. 

Segundo Mota et al. (2018, p. 208): 

Em meio a uma brutalidade maciça e dominadora imposta pelo sujeito ho-

mem sobre a natureza, é indispensável que o ser humano consiga 

(re)estabelecer um sentido de pertencimento ao lugar em que vive para que 

haja uma quebra de paradigma socioambiental dominante. 

E Marin e Oliveira (2005, p. 209)  registram que a  experiência es-

tética funda novos valores. Ela abre perspectivas autônomas e pode 

levar o ser humano a se emancipar daqueles valores que, pela razão ou 

pela heteronomia de um imaginário social, são-lhe incutidos como ne-

cessidades. Quem vivencia o fenômeno da experiência estética tem 
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diante de si um mundo muito mais amplo e flexível que aquele dese-

nhado pelas sociedades de consumo.  

A EEA é considerada uma opção filosófica e pedagógica essencial 

para o enfrentamento à crise socioambiental de nossos dias, na medida 

em que é sobre a base emocional desenvolvida pelo indivíduo em relação 

à realidade circundante onde também se desenvolvem fundamental-

mente, as atitudes, posturas e princípios com relação às pessoas e 

demais seres vivos, fenômenos e também objetos (SILVEIRA et al., 2020, 

p. 33). 

Para Rorato (2020, p. 39) implementar a EEA como proposta peda-

gógica constitui-se: 

[...] um processo de muitos desafios, repleto de reflexões.ações e novas re-

flexões em diálogo com diversos saberes num contexto histórico e social de 

(des/re)construção permanente, processo este ancorado na problematiza-

ção do concreto vivido como forma de busca para novos caminhos mais 

democráticos para todos(as). 

Silveira (2015, p. 49) nos brinda com um olhar, com um acreditar 

do que seria a Educação Ambiental e que no nosso entendimento, muito 

bem poderia ser a pauta da educação sem seus adjetivos. O autor nos diz 

assim:  

[...] defendemos uma Educação Ambiental que contribua na construção de 

um processo de superação das circunstâncias adversas ao desenvolvimento 

integral do ser humano, as quais têm suas raízes na estrutura e na lógica 

desumanizante da sociedade vigente. 

O mesmo autor, um pouco antes registra que “nós seres humanos, 

precisamos alcançar um determinado nível de satisfação de nossas ne-

cessidades mais imediatas, para então ‘exercitar’ a sensibilidade 
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estética”. Citando Montero et al. (1987, p. 101) o autor denuncia que o 

“homem cuja vida se desenvolve em uma constante luta para subsistir e 

com um futuro incerto não pode aperceber-se da beleza que lhe rodeia 

e sentir um prazer desinteressado ante ela, e muito menos sente a ne-

cessidade de criá-la”. 

Parafraseando respectivamente Mészáros (2006) e Cardoso (2020), 

o homem carente, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para 

o mais belo espetáculo; quem tem fome, tem pressa, ou seja, não des-

pertaremos a humanidade para uma nova sensibilidade humana para 

com a natureza, sem antes resolvermos questões relacionados aos di-

reitos sociais e econômicas, democráticos e emancipatórios, advindos 

do atual modelo capitalista.  

3. APONTAMENTOS METODOLÓGICOS  

Este estudo é uma revisão sistemática, que busca evidenciar os 

fundamentos da Educação Ambiental Estética na literatura. Emprega-

mos aspectos qualitativos, pois o enfoque é delineado em valores, que 

não podem ser quantificados. De acordo com Severino (2013, p. 188) 

acerca da temática da pesquisa qualitativa, esta “[...] deve ser realmente 

uma problemática vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer res-

peito. Não, obviamente, num nível puramente sentimental, mas no nível 

da avaliação da relevância e da significação dos problemas abordados 

para o próprio pesquisador, em vista de sua relação com o universo que 

o envolve”. O trecho citado, infere a escolha do tema pelos autores, em 

função da abrangência da Educação Ambiental Estética como uma ten-

dência que não critica nenhum outro molde epistemológico. 
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A busca dos artigos ocorreu no dia 06 de dezembro de 2021, através 

da plataforma Scientific Electronic Library Online (SciELO). Na pes-

quisa, utilizamos como descritores “Educação Ambiental AND Estética”, 

que resultou em sete artigos encontrados inicialmente. Destes, selecio-

namos cinco artigos, que se enquadram com os critérios metodológicos 

de abordagens no cenário educacional na Educação Ambiental, apra-

zando os valores da dimensão estético-ambiental. Logo, a análise 

sistemática dos artigos ocorre com base na leitura inicial do resumo, 

partindo para a metodologia, culminando com as considerações finais. 

Figura 1 - Fluxograma metodológico 

 
Fonte: Os autores, 2021. 

Os resultados e a discussão busca analisar amplamente a visão dos 

autores dos 5 artigos que formaram o corpus desta pesquisa.  

4. RESULTADOS  

Partindo da análise bibliográfica, listamos as sínteses de todos os 

estudos, a fim de compreender o sentido da Educação Ambiental Esté-

tica. Os artigos selecionados, formaram a composição do quadro 1. A 

https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
https://www.scielo.br/
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escolha por sistematizar mensurando o resumo, a metodologia e as con-

siderações finais, surge a partir dos objetivos traçados, ou seja,  refletir 

sobre a estruturação dos estudos, o desenvolvimento e as contribuições 

destes como um todo no que tange à Educação Ambiental Estética. 

 

Quadro 1 - Trabalhos selecionados para revisão 

Título Autores Revista Ano 

Walking ethnography e entrevistas 
na análise de experiências estéticas 

no Cerrado 

IARED, Valéria Ghisloti; 
OLIVEIRA, Haydée Torres 

de 

Educação e Pesquisa 2018 

Etnografia de caminhada para a 
compreensão das interações 

corporais e multisensoriais na 
Educação Ambiental 

IARED, Valéria Ghisloti; 
OLIVEIRA, Haydée Torres 

de 

Ambiente e Sociedade 2017 

Educação ambiental e as dimensões 
cognitiva e afetiva do trabalho com 

valores: produzindo sentidos 

DEGASPERI, Thais 
Cristiane; BONOTTO, 
Dalva Maria Bianchini 

Ciência e Educação 2017 

A arte do encontro: a Educação 
Estética Ambiental atuando com o 

Teatro do Oprimido 

SILVEIRA, Eduardo Educação em Revista 2009 

A natureza e o lugar habitado como 
âmbitos da experiência estética: 

novos entendimentos da relação ser 
humano - ambiente 

MARIN, Andréia 
Aparecida; KASPER, Kátia 

Maria 

Educação em Revista 2009 

Fonte: Os autores, 2021. 

 

As palavras-chave dos artigos selecionados foram utilizadas para 

confecção de uma nuvem de palavras (Figura 2), onde o termo educação 

aparece sempre em destaque. 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2017000300097&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2017000300097&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2017000300097&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2017000300097&lang=pt
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Figura 2 - Nuvem de palavras-chave dos artigos selecionados. 

 
Fonte: Os autores, 2021. 

 

O estudo de Iared e Oliveira (2018) apresenta duas metodologias 

distintas para responder o seguinte problema: quais as naturezas das 

experiências estéticas no Cerrado de um grupo de participantes com 

histórico de vínculo emotivo com esse local? As entrevistas possibilita-

ram uma sondagem das memórias de infância destas dezessete pessoas, 

bem como, a metodologia inovadora “walking ethnography”, que em sua 

tradução apresenta etnografia ambulante. Logo, os participantes foram 

caminhando pelos ambientes estético-ambientais do cerrado e descre-

vendo suas percepções através de anotações. As escritas adotaram um 

modelo ecopoético, mensurando a satisfação dos participantes frente às 

belezas naturais na oportunidade de dialogar com a natureza. 
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Vale então, retomar o corpo do artigo para analisar os relatos de 

Ana e Cassandra, aprazados por Iared e Oliveira (2018, p. 10): 

Ana andava tocando as folhas e os troncos ao mesmo tempo em que conver-

sava comigo e com Betina. Às vezes, ela avistava algo na mata e nos chamava 

para compartilhar a descoberta. Em uma dessas observações, Ana encon-

trou uma abelha que ela nunca tinha visto antes. Um brilho no olhar 

mostrava o encanto pelas cores da abelha!  

Cassandra avistou uma flor aberta que até então ela só tinha encontrado 

fechada. Ela ficou maravilhada com o fato da flor, quando fechada, ser ver-

melha e quando aberta, ser branca e vermelha, comentando sobre a 

delicadeza das flores no Cerrado ao compará-las com rendas. O encanto era 

tamanho que ela gostaria de plantar algumas espécies de Cerrado no seu 

quintal! Em um determinado trecho, nós comemos uma fruta típica do Cer-

rado e, desde então, Cassandra passou a procurar por outros sabores do 

Cerrado. 

As pesquisadoras apontaram a eficiência de articular distintas me-

todologias de coleta e análise de dados no desenvolvimento da pesquisa. 

Mensuram que estas possibilidades ampliam as lentes da realidade na 

resposta da questão de pesquisa, valorizando os múltiplos olhares. 

“Dessa maneira, sentimentos e emoções puderam ser representados de 

outra maneira, contribuindo para a compreensão do fenômeno. Reco-

mendamos que novos estudos explorem essas e outras formas de 

representação da vivência para que possamos seguir refletindo sobre o 

campo de pesquisa baseado na abordagem interpretativa” (IARED; 

OLIVEIRA, 2018, p. 14). Portanto, estes estudos possibilitam a dissemi-

nação de uma Educação Ambiental que valoriza os valores estéticos, 

éticos, morais e políticos. A satisfação dos participantes através dos 
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relatos, apontam a alegria em discutir e relatar as experiências obtidas 

ao desenvolvimento da caminhada (walking ethnography). 

O segundo artigo analisado é uma revisão bibliográfica de Iared e 

Oliveira (2017), que abordou a análise de 22 artigos acerca das práticas 

metodológicas com ênfase na Educação Ambiental que atribui valores 

ecoestéticos. O produto da revisão dialoga diretamente com a necessi-

dade de oportunizar uma Educação Ambiental realista, que valoriza o 

contexto sociocultural dos indivíduos. As autoras fazem uma crítica ao 

modelo social antropocêntrico, e afirmam “nosso argumento é de que a 

ontologia proposta nesse artigo, indissociação entre mente, corpo e 

mundo, tem alto potencial transformador e de ruptura de paradigmas 

arraigados em sociedades antropocêntricas” (IARED; OLIVEIRA, 2017, p. 

107). 

Acerca da superação de dicotomias e articulações urbanismo e ru-

ralismo: 

[...] percebemos que tanto a conservação de áreas naturais como a gestão de 

áreas verdes urbanas são potencialidades para práticas em educação ambi-

ental que podem caminhar simultaneamente para que ocorram 

experiências na/com/como natureza. Entendemos que a pesquisa em edu-

cação ambiental pode contribuir com práticas pedagógicas e curriculares 

que se preocupam com a superação de dicotomias (cultura – natureza, su-

jeito – objeto, corpo – mente, razão – emoção) (IARED; OLIVEIRA, 2017, p. 

106). 

Oferecer uma Educação Ambiental individualizada em meio rural 

ou urbano, pode alcançar resultados incríveis. Iared e Oliveira (2017) nos 

promovem um repensar sobre a importância de dialogar entre os dife-

rentes espaços. Por sua vez, vale ratificar que “os professores, mesmo 

de escolas em contextos de paisagens culturais diferentes, conseguem 
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explorar os elementos presentes na paisagem, sejam eles de escolas com 

paisagem rural ou urbana” (SANTOS; BONINI; SARTORELLO, 2017, p. 

98). Os autores relatam que quando os profissionais da educação exer-

cem o fenômeno de subsidiar as interações entre o paisagismo 

ambiental rural e urbano, alcançam êxitos em práticas pedagógicas am-

bientais, além do desenvolvimento da percepção e conscientização 

ambiental por meio das discussões que pautam as problemáticas regio-

nais. 

Degasperi e Bonotto (2017) utilizam os relatos e atividades de alu-

nos sob mediação de uma professora que empregou métodos de ensino 

a partir da dinâmica ambiental com aspectos cognitivos, afetivos e es-

téticos. As pesquisadoras relatam que o vislumbre da Educação 

Ambiental, possibilita que os indivíduos possam retomar a projeção e 

interação ser humano/natureza/ambiente. Além disso, estes resgates 

são essenciais em tempos de crise para minimizar os impactos ambien-

tais, através da construção de valores e sentidos que contribuem para o 

desenvolvimento sociedade/natureza. O método das autoras no desen-

volvimento desta pesquisa, resultou na aplicação e análise de dois 

episódios de ensino. 

[...] ambos são referentes ao trabalho de uma professora de ensino funda-

mental, que se encontrava no contexto de um programa de formação 

continuada. Um deles trata do trabalho com valores mais ligado à dimensão 

afetiva e à apreciação estética da natureza (Episódio 1). O outro evidencia o 

trabalho com valores mais ligado à dimensão cognitiva e a um procedi-

mento específico para seu trabalho, a discussão de um dilema (Episódio 2) 

(DEGASPERI; BONOTTO, 2017, p. 630).   

As autoras destacam que os episódios utilizados como recursos 

para mediação da Educação Ambiental, foram baseados em moldes de 
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discursos e ideologias presentes na realidade do educando para propi-

ciar a configuração de valores e sentidos reais. Diante destes episódios, 

emergiram “novos discursos que podem colaborar para trazer uma 

transformação do quadro de crise instaurado, bem como na produção 

de uma outra relação entre sociedade e natureza (DEGASPERI; 

BONOTTO, 2017, p. 640). 

Silveira (2009) contextualiza no início de seu resumo, o compro-

misso da Educação Ambiental em promover o desenvolvimento da 

relação ser humano e natureza, criticando a educação centralizada em 

racionalidade técnico-científica, positivismo e antropocentrismo. A 

partir da potencialidade da Educação Ambiental Estética como promo-

tora dos valores afetivos, sociais e interações poéticas, o autor propõe 

através da arte “O teatro do oprimido” como estratégia de entrelaça-

mento orgânico entre homem e ambiente, valorizando suas dimensões 

estéticas. 

O caminho proposto pela educação estética ambiental, como visto, se inicia 

com a reinserção do sujeito no mundo vivido e chega à gênese do agir ético, 

ponto em que surge a criticidade. No momento em que o sujeito torna-se 

livre e autônomo, visualizando, porém, sua relação com o outro e com o 

mundo, abre-se espaço para que possa identificar e agir contra atitudes que 

enrijeçam sua subjetividade e limitem seus modos de viver. O teatro do 

oprimido, como já evidenciado, também apresenta, como analisado, forte 

viés crítico de identificação às situações reprodutivistas da sociedade, tanto 

em sua fundamentação teórica quanto prática, embasada sempre no reco-

nhecimento das situações limitantes das vivências dos sujeitos (SILVEIRA, 

2009, p. 388). 

Posto isso, acerca do sucesso entre EA e o teatro do oprimido; 
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[...] podemos pontuar que as ações de educação estética ambiental, desen-

volvidas conjuntamente com os jogos, exercícios e construções do teatro do 

oprimido, permitem contextualizar e materializar as discussões acerca dos 

limites da educação vigente, especialmente as relacionadas às limitações 

impostas à criação de novas subjetividades e ao engessamento dos modos 

de viver dos sujeitos (SILVEIRA, 2009, p. 391-392). 

O teatro do oprimido (TO), portanto, é um método elaborado por 

Augusto Boal, que visa inserir propostas artísticas que evidenciam situ-

ações de opressão. Lemes e Campos (2015), destacam a importância 

deste método para elevar o pensamento crítico para o público-alvo (pla-

teia) que precisa ser diretamente confrontado com o conhecimento. 

“Deste modo, podemos concluir dizendo que TO como educação social, 

não só é possível como já se faz realidade, com a presença das ações pro-

pagadas por Augusto Boal e seu Instituto pelo Brasil ao realizar oficinas 

e formar multiplicadores neste tipo de técnicas teatrais” (LEMES; 

CAMPOS, 2015, p. 16). 

Marin e Kasper (2009), desenvolveram uma revisão bibliográfica 

com ênfase na Educação Ambiental, fenomenologia e filosofia estética, 

na busca de averiguar as percepções de sensibilidade e estética constru-

ída entre o ser humano e a natureza.  

Conforme destacam as autoras: 

[...] a ineficácia de uma educação ambiental que continue a falar predomi-

nantemente pela lógica da razão numa mudança das formas de relação ser 

humano-ambiente, sem passar pela ressignificação desse encontro do su-

jeito com o mundo. Essa superação só será possível, a nosso ver, mediante 

a consideração de que toda educação ambiental é, necessariamente, educa-

ção estética (MARIN; KASPER, 2009, p. 281).  
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Segundo Gonçalves et al (2020, p. 246) “à Educação Estético-Ambi-

ental tem por objetivo buscar educar no sentido da solidariedade, da 

colaboração, da tolerância, da integração, da valorização da diversidade 

biológica e cultural”, ou seja, ao fugir da lógica da competição, da mais 

valia, da busca incessante do ter e não do ser, a EEA luta pelo enrique-

cimento de posturas e atitudes de aproximação com os outros seres 

humanos e não humanos deste planeta. 

As considerações finais do artigo descrevem a importância da Edu-

cação Ambiental sensibilizadora, como instrumento de ressignificação 

da vida, em direção ao discurso ambientalista ancorado em vivências 

significativas. Neste viés, a estética surge como geradora de sentidos e 

possibilidades, atribuindo novas subjetividades, reflexões e sentidos. 

Estas nuances, atenuam-se com a manutenção de laços afetivos entre o 

romance com a natureza. 

5. DISCUSSÃO  

Identificamos a Educação Ambiental Estética como uma tendência 

que se coloca enquanto educação processo, delineada pela originalidade 

estética dos valores individuais e coletivos na construção social. 

Gerent (2011) discorre acerca dos desequilíbrios, crises e catástro-

fes ambientais, como fruto da ação desordenada do ser humano sobre a 

natureza, exploração ilimitada das riquezas e recursos naturais. Tudo 

isso, foi intensificado com o advento do capitalismo e da industrializa-

ção, dotando a natureza como um bem sem dono, que serviria de dejetos 

industriais, versando ainda mais os conceitos antropocêntricos. Se-

gundo Silveira (2015, p. 112) enquanto processo de mudanças e de 

emancipação social “[...] não existem alternativas: devemos nos 
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empenhar na construção do processo de ruptura com a estrutura e a 

lógica desumanizante do capitalismo (bem como, por extensão, a cons-

trução de uma outra sociedade). Precisamos estar pautados, portanto, 

pela valorização da condição humana. 

 A desconstrução do antropocentrismo, ocorre gradativamente e, 

para além desta conscientização inicial em função das crises, intensifi-

camos a relação ser humano e natureza expressa em todos os 

manuscritos da revisão. Contudo, a “visão antropocêntrica está ultra-

passada, surgindo nova relação entre ser humano e natureza, 

entendendo aquela sua atuação e responsabilidade diante de outros se-

res, vivos ou não” (GERENT, 2011, p. 23). 

Com a clarividência da escassez de elementos naturais, estes passaram a ser 

considerados res omnium, ou seja, pertencentes a todos. Esta mudança de 

paradigma é expressiva no sentido de que considerar os elementos naturais 

coisa de ninguém implicava a permissão para explorá-los de maneira ilimi-

tada e exaustiva e a liberdade para poluir o ar, a água e o solo, para que a 

produção econômica pudesse aumentar. Contudo, com a percepção da es-

cassez dos recursos naturais e a ameaça que isso causa ao processo 

industrial e com os desastres ambientais afetando a sadia qualidade de vida, 

o homem deparou-se com a necessidade de proteger os elementos naturais 

partindo da ideia de que eles pertencem a todas as pessoas, motivo pelo qual 

todos têm responsabilidade por sua tutela (GERENT, 2011, p. 25). 

Enquanto ascensão de pensamento emancipatório, “a Educação Es-

tética é vista como uma necessidade na vida humana, uma vez que é 

preciso perceber a natureza, vê-la com um olhar de quem está contem-

plando, encantar-se com as coisas simples e valorizar as relações entre 

as pessoas” (DOLCI; MOLON, 2018, p. 797). As autoras remetem nossas 

percepções acerca deste tópico em todos os artigos, atribuindo a atração 
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que a natureza exerce sobre os seres humanos, e como ocorre as trocas 

de afetos, emoções e sentimentos nesta inter-relação, estas ocorrências 

caracterizam o efeito da natureza sobre o ser humano e vice versa, que 

se inicia pela dimensão estética da natureza. 

Porém Silveira (2015, p. 113) ressalta:  

[...] nossos esforços educativos não devem perder de vista a valorização das 

pessoas enquanto seres humanos, dotados de sensibilidade e raciocínio, 

com capacidades criativas, críticas e intelectuais, enquanto sujeitos sociais 

imersos no processo histórico. Todas as pessoas podem, assim, contribuir 

para a manutenção ou para a mudança do estado das coisas, em maior ou 

menor grau. 

Para Layrargues e Lima (2014, P. 35) “as forças críticas conquista-

ram um espaço significativo no interior do campo, mas essas forças são 

constantemente erodidas pelo pragmatismo dominante que tende a 

converter e a deslocar as intenções educativas ao sentido pragmático do 

mercado”. E para finalizar, Brandão (2007)  nos coloca que a razão  de 

existência da Educação Ambiental reside justamente na proposta de, 

mesmo que as circunstâncias atuais sejam altamente desfavoráveis, 

educar nossos semelhantes para a defesa da vida humana e não humana. 

Neste ínterim entendemos que a EEA poderá ser o caminho e o ins-

trumento sensibilizador que ao buscar pela emancipação social poderá 

nas discussões e reflexões sob diferentes olhares, fazer com que, en-

quanto humanidade, possamos voltar a ter uma relação mais harmônica 

e sensível com nossos semelhantes e com esta casa chamada Terra.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como toda mudança de paradigma, entendemos que a EEA carece 

ainda de mais pesquisas, de mais debates e encontros, que consiga con-

gregar e promover discussões sobre a importância do estético e do 

sensível como ferramenta de transgressão das condições desumanizan-

tes alicerçadas no atual modelo socioeconômico. 

Dos 5 artigos que fizeram parte desta análise, podemos registrar 

aqui que dos 7 (sete) autores, 6 (seis) são mulheres, ou seja, pode ser que 

a EEA seja melhor compreendida pelo olhar feminino, ou seja, nos dize-

res de Sauvé (2005), a corrente ambiental feminista promove um 

enfoque são mais intuitivo, afetivo, simbólico, espiritual ou artístico das 

realidades do meio ambiente, aspectos estes, igualmente valorizados. 

Entendemos que esta escrita cumpriu com seus objetivos de anali-

sar e discorrer reflexões sobre a Educação Ambiental Estética, mas que 

este tema, devido a sua importância carece de mais discussões e regis-

tros para que possamos enquanto humanidade, buscar pela criticidade 

e empoderamento na busca de um ambiente mais saudável para todos. 
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2  
BIOMA PAMPA: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES EM 
DIFERENTES MOMENTOS FORMATIVOS 

Allyson Henrique Souza Feiffer 1 
Débora Velasque de Souza 2 
Luiza Frigo Pinto 3 
Maurício Cendón do Nascimento Ávila 4  
Ailton Jesus Dinardi 5 

1 INTRODUÇÃO 

O Bioma Pampa encontra-se situado no extremo sul do Brasil, ocu-

pando uma área de aproximadamente 178.000 km2 que corresponde a 

cerca de 63% do território do Rio Grande do Sul e apenas 2% do território 

nacional (IBGE, 2004). Composto predominantemente por vegetação 

herbácea e arbustiva, com relevo plano e suavemente ondulado e dife-

rentes tipos de solo, o Pampa apresenta um variado conjunto de outros 

ecossistemas, como áreas de banhado e alagados, matas ciliares às mar-

gens dos cursos d'água e regiões de dunas ao longo da costa (BURGER, 

2000; IBGE, 2004). 

Apesar da aparente simplicidade, o Pampa apresenta uma diversi-

dade florística raramente encontrada em outros biomas campestres do 

planeta, com cerca de 2150 espécies vegetais (BENCKE, 2016). Segundo 

Fontana e Reed (2019), esse bioma possui mais diversidade de espécies 

 
1 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/4037783254521058 
2 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/5563928173168725 
3 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/1603162976456576 
4 Universidade Federal do Rio Grande do Sul - http://lattes.cnpq.br/6105605621015745 
5 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/0473681435809042 

http://lattes.cnpq.br/0473681435809042
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de plantas por m2 do que outros biomas como Amazônia e Mata Atlân-

tica. Com relação à fauna, são registradas para o Pampa pelo menos 480 

espécies de aves, mais de 180 espécies de mamíferos, 97 répteis, 66 an-

fíbios e 50 espécies de peixes (FONTANA; BENCKE, 2015; LUZA; 

GONÇALVES; BOLZAN; HARTZ, 2015; BENCKE, 2016). 

Compreendendo que a escola é o espaço ideal para a formação de 

cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades socioambien-

tais, para que assim possam realizar julgamentos e tomar decisões 

fundamentadas na busca da preservação dos ecossistemas existentes no 

Pampa (ZAKRZEVSKI; PARIS; DECIAN, 2020). Nesta perspectiva, torna-

se importante que o conhecimento sobre o Bioma Pampa esteja presente 

nas discussões realizadas em sala de aula, para que assim os estudantes 

entendam a importância da manutenção desse bioma para a sobrevi-

vência das espécies que nele habitam. 

Quanto à Educação Básica, os desafios relacionados à regionaliza-

ção das temáticas ambientais, perpassam por inúmeros fatores que 

comprometem a qualidade dos conhecimentos acerca dos biomas bra-

sileiros. Aspectos como ausência de programas efetivos voltados à 

formação continuada dos professores, falta de recursos financeiros e 

pedagógicos, além disso, destaca-se que, em alguns casos, os livros di-

dáticos apresentam poucas informações sobre o Bioma Pampa, em 

comparação a biomas como Mata Atlântica e  Amazônia (CASTRO et al., 

2019). A fragilidade encontrada nos livros didáticos compromete o en-

tendimento do professor para abordagem das características dos 

biomas, e assim, constituem fatores que sensibilizam as práticas dire-

cionados ao ambiente local e aos biomas brasileiros (SILVA; ALMEIDA, 

2018). 
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Fato ainda mais grave é apresentado por  Machado e Meirelles 

(2020), ao registrarem que a partir da análise das reformas ocorridas no 

âmbito da educação e do processo da implantação da Base Nacional Co-

mum Curricular - BNCC, é possível observar que o ensino de ciências e 

biologia vem sendo apresentado de maneira insatisfatória, com a cria-

ção de instrumentos que avaliam o desempenho dos jovens em testes 

padronizados e a priorização das disciplinas de português e matemática, 

induzindo ou reforçando nos jovens o imaginário de que são mais im-

portantes no contexto escolar do que a de ciências. 

Com relação à abordagem dos conceitos de ecossistemas e biomas 

é interessante mostrar que tanto na BNCC quanto no Referencial Cur-

ricular Gaúcho - RCG, os ecossistemas são trabalhados de forma 

superficial e sem o devido aprofundamento. Nesse sentido, a contextu-

alização de algumas temáticas em sala de aula, precisam partir do 

interesse do professor, pois apenas com a BNCC e o RCG, não vislumbra-

se alternativas sólidas para a discussão sobre as temáticas ecossistemas 

e biomas no ponto de vista educacional. 

No entanto, a BNCC e o RCG sugerem aos educadores desenvolver 

ações relacionadas à realidade da criança ou adolescente, permitindo a 

possibilidade de se trabalhar questões ambientais locais (BRASIL, 2018; 

RIO GRANDE DO SUL, 2018). Dessa forma, há uma alternativa para a 

aproximação do educando com o contexto da sua própria realidade, pro-

piciando a visualização de problemas reais do cotidiano e, 

consequentemente, a busca por alternativas para a resolução dessas 

problemáticas, importante para o desenvolvimento socioambiental e 

político do indivíduo. 

Corroborando com as ideias expostas, Castro (2018), Pinto (2019) e 

Ávila (2020), mencionam em seus estudos sobre o bioma Pampa, que os 
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estudantes de diferentes etapas formativas possuem percepções inade-

quadas e fragmentadas sobre o meio em que vivem, não atingindo a 

capacidade de ensino expressa por documentos como a BNCC, e desta-

cam a urgência dos estudantes conhecerem o seu bioma local. 

No que concerne ao Ensino Superior, tal processo também é re-

pleto de desafios e precariedades que contribuem para a escassez de 

práticas e estudos relacionados aos biomas brasileiros. Souza (2016, p. 

135) pontua que “a ambientalização das universidades públicas tem se 

dado de forma lenta e pouco satisfatória, [...] ficando os sistemas de ges-

tão ambiental e os programas de educação ambiental pouco 

expressivos”. 

O Ensino Superior que em tese poderia se configurar como lócus 

privilegiado para a implantação de políticas de conhecimento para a 

construção de uma nova racionalidade ambiental (LEFF, 2004), dadas as 

suas características formativas que se assentam na articulação da tríade 

ensino, pesquisa e extensão, também ainda não foi capaz de impulsionar 

reflexões consequentes em termos de organização de propostas curri-

culares comprometidas com a busca de constituição de um 

conhecimento gerador de mudanças na racionalidade instrumental que 

ainda orienta e organiza as práticas didático pedagógicas hegemônicas, 

incapaz de abdicar do formalismo burocrático que as erige e sustenta 

(SILVA, 2013, p. 24).  

Estudar sobre as temáticas biomas e ecossistemas torna-se algo 

extremamente importante para as discussão dos aspectos biológicos, 

ambientais, sociais e econômicos, pois, assim poderemos buscar e iden-

tificar as principais características socioambientais que demarcam as  

região e biomas que compõem esse país. 
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Diante deste cenário, muitas vezes  desencadeado  pela negligência  

para com  o  meio ambiente,  os indivíduos  estão  voltando  sua atenção 

para essa temática e entendendo ser  preciso estimular  a  consciência  

ambiental. Segundo os autores Gorni et al. (2016, p. 9) “A   consciência   

ambiental   pode   ser definida  como  a intenção  de  um  indivíduo  em 

se posicionar frente aos assuntos relativos  ao  meio  ambiente  de  uma  

maneira favorável ou desfavorável.” Sendo assim, este capítulo tem 

como objetivo verificar as percepções de estudantes e professores sobre 

o bioma Pampa ao longo do seu processo formativo, através da análise 

das dissertações e teses de um Programa de Pós-Graduação em Educa-

ção em Ciências.  

2 METODOLOGIA 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa explorató-

ria, de abordagem qualitativa, realizada através de levantamento 

bibliográfico. Segundo Silveira e Córdova (2009), a pesquisa exploratória 

tem por objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o pro-

blema de pesquisa, tornando-o mais explícito ou auxiliando na 

construção de hipóteses. Conforme as mesmas autoras, a caracterização 

da abordagem qualitativa se dá através da:  

[...] objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, com-

preender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e 

o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados 

pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis (SILVERA; CÓRDOVA, 

2009, p. 32). 
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Adotou-se como amostra as Teses e Dissertações produzidas pelo 

Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, do tipo Associa-

ção Ampla e que envolve a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

UFRGS, Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Universidade Fe-

deral do Rio Grande - FURG e Universidade Federal do Pampa, 

UNIPAMPA. Foi realizada uma busca nos repositórios das quatro uni-

versidades, filtrando a busca pelo descritor "Bioma Pampa", sendo 

consideradas as Teses e Dissertações que apresentassem o termo em 

seus títulos e/ou resumos. 

Após a coleta, realizou-se uma leitura flutuante dos objetivos ge-

rais, específicos, resultados, discussões e considerações finais de cada 

documento. Procurou-se pelos objetivos específicos e dados que con-

templassem a análise ou investigação de percepções sobre o Bioma 

Pampa de diferentes populações e momentos formativos. Assim, as dis-

sertações foram organizadas na sequência dos níveis de ensino e 

receberam os códigos D1, D2, D3 e D4, de modo a facilitar a identificação, 

conforme o Quadro 1 abaixo. 

 

Quadro 1: Organização das dissertações pesquisadas por sequência de 

níveis de ensino, título e objetivos específicos. 

DISSERTAÇÃO TÍTULO OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

D1 
 (PINTO, 2019) 

O Bioma Pampa nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental: Aborda-
gens e Percepções 

● Analisar as percepções ambientais dos estu-
dantes concluintes dos anos iniciais do 
ensino fundamental sobre o conhecimento do 
tema bioma Pampa. 

D2  
(SOUZA, 2021) 

Biomas brasileiros: um olhar so-
bre o ensino, aprendizagem e a 
pesquisa desta temática 

● Analisar as compreensões de estudantes do 
ensino fundamental acerca da temática Bio-
mas Brasileiros (Bioma Pampa), como 
instrumento corroborativo à reflexão sobre o 
problema de ensino e aprendizagem. 
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D3  
(CASTRO, 2018) 

O bioma Pampa como temática de 
investigação no ensino básico no 
município de Uruguaiana-RS 

● Verificar a percepção ambiental dos estudan-
tes finalistas do ensino fundamental sobre o 
tema bioma Pampa; 

● Verificar a percepção ambiental dos estudan-
tes finalistas do ensino médio sobre o tema 
bioma Pampa. 

 

D4  
(ÁVILA, 2020) 

Uma Investigação sobre a temá-
tica Bioma Pampa no Curso de 
Ciências da Natureza da Univer-
sidade Federal do Pampa, em 
Uruguaiana, RS 

● Avaliar os conhecimentos prévios dos acadê-
micos ingressantes sobre o Bioma  Pampa;  

● Avaliar os conhecimentos dos acadêmicos 
concluintes sobre o Bioma Pampa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após a leitura e organização das dissertações, utilizou-se a Análise 

de Conteúdo (BARDIN, 2016) para a criação de categorias temáticas. 

Conforme Bardin (2016), a Análise de Conteúdo pode ser definida como 

técnicas de análise para obter indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção das  men-

sagens através de métodos de dedução frequencial ou análise por 

categorias temáticas, sendo que grande parte dos procedimentos de 

análise se organiza ao redor do  processo de categorização. 

A partir da análise e do agrupamento das dissertações por seme-

lhança, emergiram três categorias temáticas relacionadas aos sujeitos 

das pesquisas e objetivos específicos, sendo elas: Percepções de Bioma 

Pampa no Ensino Fundamental, que compreende os objetivos específi-

cos de D1 e D2 e o primeiro objetivo de D3; Percepções de Bioma Pampa 

no Ensino Médio, que compreende o segundo objetivo específico de D3 

e; Percepções de Bioma Pampa no Ensino Superior, que compreende os 

objetivos específicos de D4. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A busca nos repositórios das universidades selecionadas resultou 

em três dissertações publicadas no período de 2018 a 2020, porém, como 

os autores deste capítulo fazem parte do Programa de Pós-graduação 

em Educação em Ciências, acrescentaram a esta amostra a dissertação 

intitulada Biomas brasileiros: um olhar sobre o ensino, aprendizagem e 

a pesquisa desta temática (Souza, 2021), que já foi defendida e enviada à 

biblioteca da Universidade Federal do Pampa, mas que ainda não encon-

tra-se no repositório institucional. 

3.1 PERCEPÇÕES DE BIOMA PAMPA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Essa categoria compreende as dissertações D1, D2 e o primeiro ob-

jetivo específico de D3. Os sujeitos dessas pesquisas correspondem a 84 

estudantes do 5º ano, 32 estudantes do 6º ano e 130 estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental - EF e 19 professores dos Anos Iniciais do EF de 

escolas urbanas, centrais e periféricas, e escolas rurais dos municípios 

de Uruguaiana, Alegrete e Jaguari, no estado do Rio Grande do Sul, con-

forme ilustrado no quadro 2. 

Quadro 2: Relação dos locais de coleta, sujeitos das pesquisas e 

 tamanho da amostra das dissertações investigadas. 

DISSERTAÇÃO LOCAL SUJEITOS DA PESQUISA AMOSTRA 

D1 EA - Escola Urbana - Jaguari 5º ano - Ensino Fundamental 25 

Professores do Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais 

7 

EB - Escola Rural - Jaguari 5º ano - Ensino Fundamental 16 
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Professores do Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais 

5 

EC - Escola Urbana - Uru-
guaiana 

5º ano - Ensino Fundamental 43 

Professores do Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais 

7 

D2 Escola Rural - Alegrete 6º ano - Ensino Fundamental 15 

9º ano - Ensino Fundamental  10 

Escola Urbana - Alegrete 6º ano - Ensino Fundamental 17 

9º ano - Ensino Fundamental  19 

D3 E1 - Escola Periférica - Uru-
guaiana 

9º ano - Ensino Fundamental 40  

E2 - Escola Rural - Uruguai-
ana 

9º ano - Ensino Fundamental 30 

E3 - Escola Central - Uru-
guaiana 

9º ano - Ensino Fundamental 31 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As pesquisas aqui descritas foram realizadas entre os anos de 2016 

e 2019 e para a coleta dos dados os autores utilizaram questionários es-

truturados, com questões objetivas (D2, 6º ano do EF) e questionários 

semiestruturados, com questões objetivas e descritivas (D1, D3 e D2, 9º 

ano do EF), além de representação gráfica do ambiente através de dese-

nhos realizados pelos sujeitos (D1, 5º ano do EF). 

Com relação aos estudantes do 5º ano do EF dos municípios de Ja-

guari e Uruguaiana, o questionário aplicado investigou a percepção dos 

estudantes sobre assuntos ambientais do RS, o conhecimento do Pampa 

e os animais e plantas que compõem o bioma. Segundo Pinto (2019), a 

análise das respostas demonstrou que embora se trabalhe com as 



42  •  Educação em Ciências 

características ambientais do RS, os estudantes não conseguem estabe-

lecer conexões com o bioma Pampa, não reconhecendo o ambiente que 

vivem. Por outro lado, pode-se inferir que talvez este tema pode não ter 

sido desenvolvido pelos professores ou até mesmo, tenha utilizado ou-

tro termo para sua definição. 

No que diz respeito aos alunos do 6º ano do EF do município de 

Alegrete, em D2, o questionário aplicado apresentava somente questões 

objetivas que abordavam saberes sobre os biomas brasileiros e questões 

sobre espécies nativas e exóticas do Pampa. Neste estudo, os educandos 

deveriam reconhecer e localizar os biomas brasileiros, identificar a 

fauna e flora do Pampa e classificá-las em nativa ou exótica. Como re-

sultado, 58,8% dos alunos da Escola Urbana conseguiram reconhecer o 

bioma Pampa, contra 20% dos alunos da Escola Rural. A porcentagem de 

acertos foi semelhante com relação à identificação e classificação das 

espécies animais e vegetais do bioma. 

Ainda em D2, também foram pesquisados alunos do 9º do EF do 

município de Alegrete, a partir de questões objetivas e dissertativas, so-

bre os biomas brasileiros e espécies nativas e exóticas do Pampa. Os 

resultados indicam que os biomas são pouco conhecidos geografica-

mente, sendo que os educandos da Escola Urbana atingiram 50% de 

acertos, contra 41,7% da Escola Rural. Quanto aos conhecimentos sobre 

o bioma Pampa, a autora registrou em ambas as escolas elevado índice 

de abstenção, quando a questão é deixada em branco, seguido de res-

postas classificadas como inadequadas, quando os elementos citados 

não possuem sentido ou ligação com o tema. 

Estudantes do 9º do EF também foram analisados em D3, no muni-

cípio de Uruguaiana, através da aplicação de questionário 

semiestruturado com objetivo de avaliar o conhecimento dos sujeitos 
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acerca do bioma Pampa e suas questões ambientais. Quando questiona-

dos se sabiam o que era o Pampa, a maioria dos investigados afirmou 

não conhecer sobre o tema. Aqueles que responderam que sabiam, ao 

serem direcionados para a questão discursiva onde deveriam descrever 

esse conhecimento, não conseguiram formular resposta de forma satis-

fatória, apresentando índices significativos de abstenção e respostas 

consideradas fragmentadas, quando os elementos citados nas respostas 

não apresentaram conexão ou foram muito amplos, ou adequadas par-

cialmente, quando os estudantes citaram alguns elementos que 

apresentam relação com o pampa. 

PERCEPÇÕES DE BIOMA PAMPA NO ENSINO MÉDIO 

Essa categoria compreende o segundo objetivo específico de D3. 

Esse recorte da pesquisa de Castro (2019) foi realizado entre os anos de 

2016 e 2017, tendo o foco voltado para 47 estudantes do Ensino Médio, 

de Escolas Urbanas e Rurais do município de Uruguaiana, RS, conforme 

o quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3: 

Relação dos locais de coleta, sujeitos da pesquisa e tamanho da amostra de D3. 

DISSERTAÇÃO LOCAL SUJEITOS DA PESQUISA AMOSTRA 

D3 E1 - Escola Periférica - Uruguai-
ana 

3º ano - Ensino Médio 11 

E2 - Escola Rural - Uruguaiana 3º ano - Ensino Médio 23 

E3 - Escola Central - Uruguaiana 3º ano - Ensino Médio 13 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



44  •  Educação em Ciências 

O autor utilizou como instrumento de coleta formulário semies-

truturado constituído por duas seções, a primeira referente ao perfil 

(idade e gênero) e a segunda dividida em dois blocos composto de seis 

questões principais fechadas desdobradas em quatorze sub questões 

abertas, com o objetivo de acessar os conhecimentos desse público sobre 

biomas, em específico o Bioma Pampa e suas questões ambientais. 

Em relação ao tema, quando questionados sobre o Bioma Pampa, 

apenas 37% do total de estudantes afirmaram ter conhecimento sobre 

essa temática. Ao serem direcionados para a questão dissertativa, na 

qual deveriam descrever esse conhecimento, a maioria das respostas fo-

ram classificadas como adequadas parcialmente (E1 - 50%, E2 - 33% e E3 

- 40%), onde os estudantes citaram elementos que apresentam relação 

com o pampa, e fragmentadas (E1 - 50%, E2 - 34% e E3 - 20%), quando os 

elementos citados nas respostas não apresentaram conexão ou foram 

muito amplos. 

3.2 PERCEPÇÕES DE PAMPA NO ENSINO SUPERIOR 

A última categoria corresponde à dissertação D4, realizada entre 

os anos de 2018 e 2019 e tendo como sujeitos da pesquisa 40 acadêmicos 

ingressantes e 11 acadêmicos finalistas do curso de Licenciatura em Ci-

ências da Natureza - CN da Unipampa de Uruguaiana, RS. Com objetivo 

de investigar o conhecimento destes indivíduos sobre o Bioma Pampa 

ao longo do percurso formativo, conforme quadro 4. O autor utilizou 

questionário semiestruturado para a coleta de dados e categorias pré-

definidas para a classificação e análise das respostas. 
 

Quadro 4:Relação dos locais de coleta, sujeitos da pesquisa e tamanho da amostra de D4. 
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DISSERTAÇÃO LOCAL SUJEITOS DA PESQUISA AMOSTRA 

D4 Curso de Licenciatura em Ciên-
cias da Natureza - CN da 
Unipampa de Uruguaiana, RS 

Acadêmicos Ingressantes 40 

Acadêmicos Finalistas 11 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Assim como observado anteriormente em D2 e D3, quando questi-

onados sobre seus conhecimentos acerca do Pampa, as respostas dos 

acadêmicos se concentraram nas categorias fragmentada (69% dos in-

gressantes e 37% dos concluintes), quando o estudante cita elemento 

sem conexão com o tema ou muito vago, seguida de abstenções (23% dos 

ingressantes e 18% dos concluintes), quando a questão não é respondida, 

e parcialmente adequadas (08% dos ingressantes e 37% dos concluintes), 

quando a resposta apresenta alguns elementos relacionados à temática, 

mas sem contextualização da resposta. 

Apesar de uma diferença ligeiramente positiva para o grupo dos 

concluintes do curso de Licenciatura em CN, em relação aos ingressan-

tes, em termos gerais os resultados se assemelham aos descritos em D1, 

D2 e D3, nas quais o conhecimento sobre o Pampa por parte dos dife-

rentes públicos pesquisados se apresenta fragmentado ou inadequado, 

com abstenção significativa das respostas e apontado para um ensino 

descontextualizado do tema nos diferentes níveis educacionais.   

3.3 OLHARES, CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS SOBRE O ENSINO E 

APRENDIZAGEM DO BIOMA PAMPA 

As quatro dissertações analisadas em conjunto, são importantes 

ferramentas de estudo para quem almeja entender o processo de ensino 

e aprendizagem sobre o tema Bioma Pampa, pois oferece um panorama 
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muito amplo  sobre o tema, ao focar seus estudos em diferentes mo-

mentos do processo educacional, ou seja, os registros versam sobre o 

Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), Ensino Médio e Ensino 

Superior (Ciências da Natureza - Licenciatura).  

Ao final das referidas dissertações temos as “Considerações Fi-

nais”, ou seja, as conclusões das pesquisas, indicando que não existe um 

fim para as discussões, mas que são importantes reflexões de um(a) pes-

quisador(a) que passou um considerável tempo, seguindo de forma 

inconteste seus objetivos, com um rigor metodológico e que após apre-

sentar e discutir seus resultados, olha para o todo, para o produto da 

pesquisa e com conhecimento de causa, se sente na condição de redigir 

suas percepções e de fazer seus encaminhamentos. Sobre essas consi-

derações e encaminhamentos, infelizmente as pesquisas apontam que 

precisamos avançar, visto que os resultados apontam para um círculo 

quase que vicioso sobre o tema Bioma Pampa e que as  fragilidades de 

conhecimentos vão se apresentando ao longo da formação. 

Em Pinto (2019, p. 100) que focou seus estudos nos estudantes fina-

listas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) há o seguinte registro: 

[...] pode-se sugerir que os estudantes finalistas da última etapa dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, apresentaram percepções fragmentadas e 

distorcidas entre o ambiente natural, o bioma pampa e o conteúdo científico 

esperado, mesmo que o estudo do ecossistema local esteja respaldado nos 

documentos oficiais. 

A mesma autora aponta para a naturalização da conversão dos 

campos nativos para a agricultura, ao registrar que “O desconheci-

mento do conteúdo pode ser percebido também, quando citaram o 

cultivo de monoculturas e de espécies exóticas como plantas e animais 
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da região do Pampa, demonstrando à falta de discernimento, definição 

e exemplificação dos termos [...]” (PINTO, 2019, p. 100). 

Os dados obtidos por Pinto (2019) são corroborados por De Souza 

(2021, p. 56 ):  

[...] é perceptível que existem fragilidades no processo de ensino e aprendi-

zagem acerca da temática Bioma Pampa, uma vez que os educandos 

demonstraram possuir poucos conhecimentos de seu contexto local, o que 

retrata a descontextualização deste conteúdo. É possível observar que os 

educandos iniciam e terminam os anos finais do ensino fundamental com 

dificuldades em reconhecer o ambiente natural em que vivem, demons-

trando a indispensabilidade de abordar este assunto de forma 

contextualizada e significativa, para que ao final da escolarização, estes 

possam refletir sobre a interação entre os conhecimentos científicos e seu 

dia a dia.  

Faz-se necessário o registro, que o foco dos estudos de Souza (2021) 

foram as percepções de estudantes do 6º ano e 9º ano do Ensino Fun-

damental, ou seja, dos ingressantes e finalistas deste segundo ciclo.  

Sobre essas ditas “fragilidades”, Castro (2018, p. 96) que também 

focou sua pesquisa no 9º ano do ensino fundamental, as chamam de 

inadequadas e/ou fragmentadas e faz um importante alerta: 

Os resultados permitem inferir que os estudantes do ensino fundamental 

possuem percepções inadequadas e/ou fragmentadas a respeito do bioma 

Pampa, contudo ressaltamos que essa etapa do ensino é a base para o de-

senvolvimento das capacidades que serão trabalhadas no ensino médio, sem 

isso as etapas subsequentes poderão ter repercussão para a formação dos 

futuros cidadãos e na sociedade. 

E Castro (2018, p. 68), ao estender seu olhar para o 3º ano do Ensino 

Médio, continua suas reflexões e preocupações ao dizer:  
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Quando os estudantes não conseguem descrever a respeito dos temas abor-

dados em sala de aula e quando não conseguem relacionar temas como os 

abordados nesta pesquisa com fatos do cotidiano, são indícios muito claros 

de que o processo pedagógico não foi completo e consequentemente não 

atingiu o que estabelecem os PCNs a respeito da formação dos educandos. É 

possível observar que o bioma Pampa é ainda pouco discutido no contexto 

escolar, tanto que não houve diferenciação entre as unidades escolares pes-

quisadas, mesmo sendo o ambiente natural que propicia o desenvolvimento 

da região, que atua de forma direta e indireta, na formação da sociedade e 

que principalmente vem apresentando sérios impactos ambientais oriundo 

da exploração de seus recursos naturais.  

Ao acessar os registros de Ávila (2020) chegamos ao que podemos 

chamar de final de um ciclo de observações, visto que o referido autor 

se debruçou sobre o olhar dos licenciandos (ingressantes e finalistas) do 

Curso de Ciências da Natureza (CN). Segundo o autor, “Apesar da avali-

ação positiva dos investigados sobre a abordagem da temática pelo 

curso de CN, fica claro, com base nos resultados, que esta não se deu de 

forma significativa ou de modo que despertasse nos acadêmicos a iden-

tificação com o bioma” (ÁVILA, 2020, p. 83), seus resultados permitem 

apontar que: 

[...] os acadêmicos do curso de licenciatura em CN da Unipampa Uruguaiana 

participantes da pesquisa possuem percepções inadequadas e fragmentadas 

do bioma Pampa, constituindo essa etapa da formação de suma importância 

para o ensino básico, uma vez que o objetivo do curso é a formação inicial 

de profissionais docentes que atuarão futuramente em sala de aula nas 

áreas das ciências naturais (ÁVILA, 2020, p. 83 ). 

Quanto aos encaminhamentos para a superação deste cenário edu-

cacional, Pinto (2019), aponta como causa  inúmeros fatores, mas 

ressalta que no ensino fundamental, anos iniciais,   uma possível 



Articulações exitosas em ensino, aprendizagem e contribuições didático-pedagógicas  •  49 

dificuldade, está  em abordar os conteúdos do ensino de Ciências aos 

anos iniciais pelos professores, os quais são muitas vezes polivalentes 

ou generalistas. Ou seja, segundo a autora, os professores dos anos ini-

ciais, apresentam uma formação inicial incompleta, e como 

consequência um ensino de Ciências descontextualizado das questões 

CTSA, ocasionando o desconhecimento da importância dos ecossiste-

mas locais para a manutenção da biodiversidade. Apontando nesse 

sentido, a necessidade de uma formação continuada que contribua para 

o ensino de Ciências, bem como o uso de temáticas ambientais na edu-

cação infantil, que poderá ser uma ferramenta que favoreça o ensino e 

a aprendizagem. 

Para Souza (2021, p. 57)  cabe à escola, como um espaço de formação 

de agentes sociais, críticos e reflexivos, desenvolver nos educandos a 

consciência ambiental e o sentimento de pertencer.  

Castro (2018)  sugere que estudos como estes devem ser realizados 

em todas as etapas do ensino básico, inclusive com os educadores para 

que seja possível identificar as prováveis falhas no desenvolvimento dos 

temas ambientais. Este olhar também é corroborado por Ávila (2020, 

p.83), ao dizer que: 

Uma vez que o desenvolvimento do tema fica a cargo do professor e sua 

prática docente em aula, seria de extrema valia investigar as percepções dos 

professores sobre o Pampa e de como eles se utilizam da temática como al-

ternativa para a contextualização no ensino de ciências. 

Ao analisar as considerações finais das quatro dissertações, 

pode-se inferir que mudanças e ajustes fazem-se necessárias, se quiser-

mos de fato contextualizar o ensino, dando a este a significância tão 

necessária para uma formação que permita a consciência ambiental, o 
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pertencimento e o combate a destruição deste tão importante bioma 

brasileiro. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim como as dissertações, fazemos questão de registrar que este 

trabalho não teve o objetivo de apontar que escolas ou professores são 

responsáveis pelos resultados insatisfatórios dos estudantes, mas efe-

tuar um diagnóstico sobre a percepção do bioma Pampa pelos 

estudantes, tendo em vista a sua importância nos processos ambientais, 

econômicos e sociais. 

Faz-se necessário registrar que o questionário semiestruturado foi 

o instrumento para a coleta de dados das quatro dissertações. Apesar 

de ser considerado um democratizador da pesquisa, o questionário 

apresenta algumas limitações, como por exemplo, impedir que o pes-

quisador auxilie o informante, quando este não entende corretamente 

as instruções ou perguntas e/ou impedir o conhecimento das circuns-

tâncias em que foi respondido, o que pode ser importante na avaliação 

da qualidade das respostas. 

Quanto a inserção do estudo do meio ambiente nos currículos da 

educação básica e superior, talvez seja necessário subverter as norma-

tivas educacionais, e de forma colaborativa e contextualizada trazer 

para os currículos a importância do estudo e das discussões sobre a pre-

servação do Bioma Pampa e dos demais biomas brasileiros, em um 

exercício de base, de percepções locais, regionais, que tragam significa-

dos ao processo formativo dos nossos estudantes.  
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3  
(NEURO)CIÊNCIA CONTEMPLATIVA - O ALVORECER 
DE UMA NOVA CIÊNCIA E SUAS POSSÍVEIS 
CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 

Rui Seabra Machado 1 
Maria Clara Ferreira Machado 2 

1. INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma sociedade onde os compromissos estão au-

mentando, se acelerando a cada dia. As vinte e quatro horas do dia, para 

muitos, não parecem suficientes para cumprir todas as tarefas que ne-

cessitam levar a cabo. Um dos fatores que promove essa sobrecarga é o 

excesso de positividade (HAN, 2017). Segundo Han (2017), vivemos em 

um tempo onde os indivíduos perderam a capacidade de negar essa so-

brecarga, a própria exploração. Isso aconteceu porque perdemos a nossa 

concentração devido às diversas estratégias para promover a distração 

em nossa sociedade (HAN, 2017). 

Outro efeito da aceleração, a qual necessita do combustível da 

distração, está relacionado com o sequestro atencional e emocional das 

pessoas. Esse processo de distração se dá também pela avalanche de es-

tímulos, a que esses indivíduos são submetidos. E uma das principais 

fontes desses estímulos distratores são as mídias, especialmente as mí-

dias digitais, servindo assim como meios de controle social (HAN, 2018).  

 
1 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/9043121750298634 
2 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/1950848390247079 
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Mesmo nesse cenário de aceleração, a humanidade possui um 

grande trunfo que é nossa incrível capacidade criativa. Nossa criativi-

dade nos permite encontrar não só soluções para nossos problemas, 

mas principalmente nos concede uma maior compreensão sobre o sen-

tido da vida. E esse processo se robustece quando através dele visitamos 

e bebemos de fontes tradicionais, resgatando saberes milenares, sendo 

respeitosamente integrados e valorizados. 

Então, se por um lado esse sequestro atencional desencadeia o 

início da ruminação psicológica estartando estados psicológicos de an-

siedade. Por outro lado, práticas contemplativas têm mostrado sua 

extraordinária capacidade de auxiliar os indivíduos no desenvolvi-

mento da atenção, da calma, etc (GOLEMAN; DAVIDSON, 2017). Além 

disso, as práticas contemplativas também são antídoto natural à bana-

lização da distração, sendo promotoras naturais do bem-estar, da calma 

mental e da paz interior (GOLEMAN; DAVIDSON, 2017). 

Mas, como essas informações foram descobertas? Pela Ciência 

Contemplativa, área de estudo que investiga as práticas contemplativas 

(meditação, mindfulness, Tai Chi Chuan, etc) através do método cientí-

fico. Nela, estuda-se os efeitos tanto fisiológicos, quanto psicológicos 

desses exercícios nos indivíduos. Nesta perspectiva, existe a neurociên-

cia contemplativa como um ramo da ciência contemplativa, que se 

dedica a investigar os efeitos dessas práticas no sistema nervoso. 

Através destas pesquisas científicas, já é sabido que essas práticas 

contemplativas são eficientes para auxiliar seus praticantes na produ-

ção do bem-estar, da percepção da tranquilidade, da calma, etc (CHEN; 

SHERMAN, 2002; MACHADO; MELLO-CARPES, 2018). Além de auxiliar 
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na estabilização de parâmetros fisiológicos como a pressão arterial, os 

níveis de glicose no sangue, etc (AN et al., 2021; SKORANSKI et al., 2018). 

Porém, quais seriam os impactos da introdução sistemática destas 

práticas contemplativas nas escolas? Quais seriam os benefícios? Neste 

texto, que não tem a pretensão de exaurir o tema, iniciaremos uma re-

flexão sobre este  campo, aprofundando-a e buscando possíveis 

direcionamentos que poderão nos aproximar dessas respostas. Por isso, 

o objetivo deste ensaio é de refletir sobre como a ciência contemplativa 

pode auxiliar a educação em buscar atingir seus propósitos básicos no 

desenvolvimento do potencial humano compassivo e altruísta. 

2. BREVE HISTÓRICO - QUANDO ELA SURGIU E COM QUE OBJETIVO? 

Se entendemos a contemplação como parte inerente do processo 

cognitivo humano, poderemos perceber que ela está inserida em toda 

estrutura de desenvolvimento filosófico e cultural de todas as grandes 

civilizações. Para entender a contemplação, podemos estudar sua eti-

mologia:   

O termo latino contemplatio, que deu origem à palavra “contemplação”, cor-

responde à palavra grega theoria. Ambas referem-se a uma total lealdade 

para com revelar, esclarecer e tornar manifesta a natureza da realidade. O 

objetivo central delas é a busca da verdade e nada menos que a verdade 

(WALLACE, 2009, p. 90). 

Entretanto, mesmo que na história da humanidade exista pressu-

postos que amparem uma investigação científica a partir da ótica 

contemplativa, o paradigma da modernidade colocou a “ciência” de 

forma mais centrada nos fenômenos externos e não nos internos 

(WALLACE, 2009). 
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Por isso, com a modernidade, a contemplação, que é um dos aspec-

tos fundamentais para o desenvolvimento da reflexão profunda, foi 

sendo suprimida dos espaços educativos e de pesquisa. Para exemplifi-

carmos a relação da contemplação com a reflexão, podemos fazer a 

seguinte analogia: para a construção de um prédio, quanto mais alto e 

sofisticado seja seu projeto arquitetônico, maior, mais profunda e sólida 

será a sua fundação. Da mesma maneira, para a elaboração de altas re-

flexões, que consigam concatenar e articular  diversas ideias, teorias, 

dados, etc, o indivíduo deverá possuir uma extraordinária capacidade 

contemplativa.  

Infelizmente, em nossa sociedade acelerada, a capacidade contem-

plativa foi discriminada. Tudo que tem sabor de contemplação é taxado 

como velho, como ultrapassado, como tradicional (HAN, 2017).  Então, 

como propor o desenvolvimento da acurácia mental dos indivíduos? E 

neste processo desenvolver e aprofundar a percepção de bem-estar, de 

calma mental, de equilíbrio interior e da ética? Uma possibilidade seria 

através de estudos de como a nossa mente funciona, como ela estabelece 

conexões gerando entendimento e coerência sobre os dados coletados 

pelos sentidos, em um contexto de equilíbrio interior (GYATSO, 2016). 

E por conta das lacunas do pensamento moderno e de possíveis 

rupturas neste paradigma dominante, (re)surge o campo da ciência con-

templativa. Este busca priorizar cada vez mais as contribuições 

científicas para o desenvolvimento integral humano. Esse argumento é 

corroborado por Boaventura de Souza Santos (2009, p. 86), quando 

afirma que: “A ciência do paradigma emergente é mais contemplativa 

do que ativa. A qualidade do conhecimento afere-se menos pelo que ele 
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controla ou faz funcionar no mundo exterior do que pela satisfação pes-

soal que dá a quem a ele acede e o partilha.” 

E além disso, um dos objetivos chave é aprender com as práticas 

contemplativas e meditativas, através de suas versões secularizadas e 

laicas, que tanto aliviam o sofrimento como colaboram no cultivo das 

qualidades humanas, tais como compaixão, altruísmo, empatia, etc 

(ROESER; ZELAZO, 2012). 

Este (re)surgimento da ciência contemplativa como uma amálgama 

coerente de numerosos campos acadêmicos, como a neurociência cog-

nitiva, psicologia do desenvolvimento, fenomenologia, psicologia, 

revela um interesse renovado pelos papéis da cultura, aprendizagem e 

relações sociais no desenvolvimento de toda a vida (ROESER; ZELAZO, 

2012).  

Dessa forma, a ciência contemplativa é um esforço transdisciplinar 

para obter uma nova compreensão da integração mente-corpo à luz dos 

insights inspirados pelas tradições contemplativas, baseadas nas filoso-

fias indo-tibetana, chinesa, vietnamita, etc. Essas novas perspectivas 

investigam a auto-transformação e a transformação social, através das 

práticas como a atenção plena, a meditação, o Yoga e o Tai Chi Chuan 

(CHEN; SHERMAN, 2002; ROESER; ZELAZO, 2012) . 

2.1 ENTENDENDO A CONEXÃO CORPO-MENTE - A NEUROCIÊNCIA 

CONTEMPLATIVA 

A neurociência contemplativa é um subconjunto de estudos, que 

tratam especificamente com relação ao efeito das práticas contempla-

tivas sobre o cérebro, cognição e emoção. Mesmo que o termo 

“neurociência contemplativa” seja relativamente recente, o estudo 
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neurocientífico das práticas contemplativas tem sido conduzido há 

mais de 50 anos (CHATERDON, 2017). Sendo que o principal objetivo dos 

estudos neurológicos realizados até o momento, está relacionado a en-

tender os benefícios proporcionados pelas práticas meditativas 

(CHATERDON, 2017). 

Ademais, o entendimento sobre o cérebro no campo da neurociên-

cia contemplativa, é que este trata-se de um órgão inerentemente 

adaptativo, plástico, evoluindo conforme as mudanças provocadas pelo 

ambiente e pelas experiências (ROESER; ZELAZO, 2012). Esta visão am-

plamente difundida no campo da ciência cognitiva, que abraçou a ideia 

da neuroplasticidade como uma propriedade fundamental do cérebro 

(CHATERDON, 2017). 

Com relação às contribuições da neurociência contemplativa além 

de sua possível interface com a educação, serão expostas na seção: 3. 

Benefícios da Ciência Contemplativa. 

2.2 PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NO CAMPO 

Como o campo da ciência contemplativa abrange diferentes áreas 

do conhecimento, as pesquisadoras e pesquisadores desta área possuem 

diferentes formações acadêmicas e campos de atuação, introduzindo 

assim a característica transdisciplinar nesses estudos. Além disso, a ci-

ência contemplativa busca entender os campos teóricos em que se 

fundamentam as práticas contemplativas e meditativas. Para isso, é ne-

cessário uma familiaridade com a filosofia, antropologia e sociologia a 

fim de se aproximar das culturas e tradições de povos orientais (india-

nos, tibetanos, chineses, japoneses, coreanos, etc). Essas sociedades 

praticam e preservam esses saberes contemplativos pelos últimos 2.500 
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anos, considerando os ensinamentos filosóficos baseados na doutrina 

budista entregues por Sidarta Gautama, o Buddha histórico, o Buddha 

Shakyaumuni (GOUVEIA, 2016). 

Neste contexto histórico e cultural, existiram centros de estudos e 

práticas contemplativas, como a Universidade de Nalanda na Índia. E 

depois da destruição deste importante centro, os tratados filosóficos de 

seus grandes professores como Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu, Chan-

drakirti, Shantideva, entre outros, chegaram ao Ocidente a partir da 

diáspora tibetana com o exílio de milhares de tibetanos e tibetanas, após 

a invasão chinesa em 1959 (GYATSO, 2015). 

Um dos maiores responsáveis em trazer esse conhecimento mile-

nar para o Ocidente, fomentando o diálogo da filosofia praticada e 

exercitada pelos acadêmicos de Nalanda é a Sua Santidade, o 14º Dalai 

Lama, Tenzin Gyatso. E através da inspiração do Dalai Lama, uma gera-

ção de cientistas, psicólogos e educadores buscam viabilizar 

aproximações da ciência moderna com os pressupostos filosóficos de 

Nalanda. 

2.2.1 FRANCISCO VARELA E RICHARD DAVIDSON 

Dentre as figuras da ciência contemplativa, uma das mais proemi-

nentes é Francisco J. Varela García (1946-2001) neurobiólogo e filósofo 

chileno. Antes das suas contribuições na área da neurociência contem-

plativa, Varela, como biólogo, tinha focado suas investigações 

principalmente sobre o tema  consciência. E a partir da década de 1970, 

ele começa a colaborar com o renomado neurofisiologista Humberto 

Maturana.  
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Conjuntamente, Varela e Maturana desenvolveram a teoria da Au-

topoiese, ou Biologia do Conhecer, na qual eles ofereceram uma 

definição sobre os seres vivos, dando uma explicação sobre a sua natu-

reza complexa. De acordo com esse conceito, um ser vivo é uma entidade 

fechada capaz de gerar seus próprios componentes (MATURANA 

ROMESIN; VARELA GARCÍA, 1997; PALACIOS; BACIGALUPO, 2003). 

Entre os anos de exílio nos Estados Unidos, por conta da ditadura 

militar chilena, Varela acaba se aproximando e se envolvendo profun-

damente com a prática e a filosofia budista. Deste ponto em diante, a 

obra de Varela transforma-se radicalmente já que o Budismo o ajudou a 

estruturar seu próprio pensamento (PALACIOS; BACIGALUPO, 2003). 

Tão profundo era o envolvimento de Varela com a filosofia budista, que 

nos anos 1990, o próprio Dalai Lama pediu a ele que reunisse cientistas 

de diferentes áreas, para discutir a ligação entre a filosofia e a prática 

budista com a ciência moderna (PALACIOS; BACIGALUPO, 2003). Nesse 

período, surge o Mind & Life Institute (em português, o Instituto Mente 

& Vida) para reunir esse grupo de acadêmicos, que estariam dialogando 

com o líder budista. 

Em 1992, durante os diálogos promovidos pela Mind & Life, um neu-

rocientista é desafiado pelo Dalai Lama, que disse: “porque você não 

utiliza as ferramentas da neurociência moderna para estudar a genti-

leza e a compaixão?” (DAVIDSON, 2018, p. 1). Esse neurocientista é o 

professor estadunidense Richard J. Davidson (1951-), fundador e diretor 

do Center for Healthy Minds (em português, Centro para Mente Saudá-

veis) vinculado à Universidade Wisconsin-Madison. O professor 

Davidson é reconhecido internacionalmente por seu trabalho inovador 
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estudando as práticas contemplativas e seus impactos no cérebro 

(DAVIDSON, 2022). 

Desde o primeiro encontro em 1992, o professor Davidson e seus 

colaboradores buscam desenvolver projetos de pesquisa para desvendar 

e investigar os benefícios oriundos das práticas contemplativas, de tra-

dições filosóficas orientais. Utilizando as ferramentas da ciência 

moderna, e mais especificamente da neurociência, como o eletroence-

falograma e a ressonância magnética, eles começaram a encontrar 

algumas pistas sobre como alguns processos biológicos podem ser im-

pactados pela transformação da mente (DAVIDSON, 2018, 2022). 

2.2.2 CONEXÃO ORIENTE-OCIDENTE NO CAMPO DA FILOSOFIA ORIENTAL: 

THUPTEN JINPA, JOAN HALIFAX E JOHN DUNNE 

Como já comentamos anteriormente, o campo da ciência contem-

plativa é transdisciplinar. Este abrange diferentes áreas e intervenções, 

não ficando restrito às pesquisas realizadas em laboratórios. E uma área 

vital para o desenvolvimento deste novo campo do conhecimento é a 

filosofia e as ciências sociais. Afinal, como boa parte das tradições con-

templativas possuem um arcabouço ancestral em culturas orientais, se 

faz necessário a contribuição das ciências humanas e sociais para con-

textualizar as práticas contemplativas fora do seu ambiente cultural 

comum. 

Para isso, filósofos e antropólogos colaboraram principalmente em 

fornecer o contexto filosófico e cultural das práticas contemplativas. 

Além disso, a tradução não só dos textos de tratados filosóficos é indis-

pensável para ligar o Oriente ao Ocidente, como também para realizar a 

transposição contextual para os tempos contemporâneos. 
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Neste panorama, uma das figuras que se destaca nessa ponte entre 

Ocidente e Oriente é o professor tibetano Thupten Jinpa (1958-), ex-

monge que possui o título de Geshe Lharam, equivalente a um Douto-

rado em Filosofia e Psicologia Budista. Além disso, possui formação 

acadêmica pela Universidade de Cambridge, tendo bacharelado em filo-

sofia e doutorado em estudos religiosos. Como o principal tradutor para 

o inglês de S. S. O Dalai Lama desde 1985, Jinpa tem colaborado na tra-

dução de vários livros sobre tratados filosóficos em tibetano 

(COMPASSION, 2022). Por conta da sua formação como monge e da sua 

formação acadêmica, Jinpa tem contribuído amplamente na tradução 

intercultural para a compreensão dos conceitos filosóficos, que alicer-

çam as práticas contemplativas.  

Um outro professor, que auxilia neste diálogo é o professor esta-

dunidense Dr. John D. Dunne (1961-) do Center for Healthy Minds, da 

Universidade de Wisconsin-Madison (DUNNE, 2022). O trabalho do pro-

fessor Dunne contribui para o entendimento, reconhecimento e resgate 

de como as abordagens mais contemporâneas de práticas contemplati-

vas possuem, na verdade, raízes em estilos de práticas mais 

tradicionais.  

Desta forma se enfatiza a importância de compreender a funda-

mentação filosófica dessas práticas, contextualizando-as com as suas 

origens, permitindo uma abordagem mais contemporânea. Com isso, o 

professor Dunne contribui para que sejam evitadas apropriações cultu-

rais neste campo. Por exemplo, uma grande parte dos pesquisadores 

desconhecem as fontes e as origens do programa Mindfulness-Based 

Stress Reduction - MBSR (em tradução livre ao português, Redução de 

Estresse baseado em Atenção Plena) elaborado pelo médico 



Articulações exitosas em ensino, aprendizagem e contribuições didático-pedagógicas  •  65 

estadunidense Jon Kabat-Zinn. Sendo um das principais referências, 

que embasa a maioria dos programas de atenção plena utilizados em 

clínicas de saúde e propostas educacionais (DUNNE, 2015). 

No caso do MBSR, múltiplas tradições contemplativas foram fontes 

importantes para o desenvolvimento deste protocolo. Mas o próprio Ka-

bat-Zinn (2011), destaca a influência da corrente filosófica do zen 

budismo em seu trabalho. Sobretudo, o estilo simples e claro do profes-

sor vietnamita zen budista Thich Nhat Hanh através do seu livro The 

Miracle of Mindfulness (em tradução livre ao português, O Milagre da 

Atenção Plena). 

Inclusive uma das alunas de Thich Nhat Hanh, a antropóloga esta-

dunidense e monja zen Joan Halifax (1942-) colabora ativamente com o 

diálogo das práticas contemplativas e a ciência moderna ocidental. Por 

conta do seu pioneirismo no campo de cuidados paliativos, Halifax con-

segue estabelecer uma práxis entre a filosofia oriental e a prática 

cotidiana como nenhuma outra pessoa. Além disso, com uma formação 

acadêmica na área de antropologia médica, ela pode amparar as tradi-

ções contemplativas e o cultivo da compaixão numa perspectiva laica e 

secular (HALIFAX, 2011). 

3. BENEFÍCIOS DA CIÊNCIA CONTEMPLATIVA 

As descobertas da Ciência Contemplativa, principalmente na área 

da neurociência, fizeram grandes contribuições para (re)pensar a qua-

lidade de vida. Assim, acabou-se por validar o que a literatura filosófica 

oriental já sabia, que as práticas contemplativas podem aumentar o 

bem-estar e reduzir o estresse psicológico.  
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Para avaliar o bem-estar e o estresse tem se utilizado um “psico-

biomarcador”: o comprimento dos telômeros (EPEL, 2009). Recente-

mente, atribuiu-se que o comprimento reduzido dos telômeros e da 

telomerase (enzima celular responsável pelo comprimento e manuten-

ção dos telômeros) predizem uma série de riscos à saúde e doenças 

(EPEL et al., 2004). E novas descobertas sugerem que eles podem ser re-

gulados em parte pelo bem-estar e pelo estresse psicológico (EPEL, 

2009). 

Um estudo pioneiro de Tonya Jacobs et al. (2011), buscou relacionar 

a atividade da telomerase e o treinamento em práticas meditativas. A 

partir dessa investigação, descobriu-se que após um treinamento inten-

sivo de meditação, os participantes do estudo tiveram uma atividade de 

telomerase significativamente maior do que o grupo controle. Assim, as 

práticas meditativas conseguiram proporcionar um aumento na ativi-

dade de telomerase das células imunes (JACOBS et al., 2011). 

Mas, você pode estar curiosa ou curioso porque telômeros maiores 

são melhores para nós? Então, os telômeros tem uma participação 

muito importante no processo de divisão celular. Todo tecido necessita 

se regenerar e os telômeros guiam esse processo. Se o comprimento do 

telômero for longo, esse processo ocorre corretamente. E caso sejam 

curtos, esta divisão pode ser comprometida. Isso pode levar a riscos de 

saúde e doenças, como o câncer (BLACKBURN, 2000). Por isso que as 

evidências encontradas por Tonya Jacobs et al. (2011) são tão importan-

tes. Por terem conseguido relacionar as práticas contemplativas com 

uma maior atividade da telomerase, enzima fundamental para a manu-

tenção de telômeros longos. 
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Outra descoberta muito significativa foram os resultados encon-

trados por Sara Lazar et al. (2005), a respeito das mudanças morfológicas 

ocorridas no cérebro. Através de imagens de ressonância magnética, de-

tectou-se que, regiões do cérebro associadas à atenção eram mais 

espessas nos praticantes de meditação do que os não praticantes. Inclu-

sive, os dados indicam que a prática regular de meditação pode retardar 

a perda da massa neural do córtex frontal, relacionado com o avanço da 

idade (LAZAR et al., 2005). 

3.1 AS PRÁTICAS CONTEMPLATIVAS NA GERAÇÃO DO BEM-ESTAR 

As práticas contemplativas, como o Tai Chi Chuan e as atividades 

de atenção plena (mindfulness), colaboram para a promoção de estados 

de bem-estar. Ademais, o Tai Chi Chuan é considerado um efetivo redu-

tor de estresse. Sendo uma solução viável para relaxamento e combater 

a ansiedade e depressão (CHEN; SHERMAN, 2002) .  

Além disso, os benefícios promovidos pela prática do Tai Chi Chuan 

são inúmeros, tendo efeitos imediatos e duradouros como resultado da 

prática. Entre alguns dos aspectos destacamos: flexibilidade, equilíbrio, 

memória, concentração, calma, relaxamento e bom humor (LU, 2008; 

MACHADO; MELLO-CARPES, 2018). 

Assim como o Tai Chi Chuan, as atividades de atenção plena base-

adas nos protocolos do MBSR promovem resultados positivos na saúde 

e mudanças neurobiológicas. Principalmente nas áreas relacionadas 

com a reatividade do estresse (BOSTIC et al., 2015). Também, o treina-

mento mental propiciado pelas práticas contemplativas contribui na 

regulação da atenção, e na manutenção do foco (LUTZ et al., 2009). 
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4. A CIÊNCIA CONTEMPLATIVA NA ESCOLA 

Ao nos apropriar das contribuições da ciência e neurociência con-

templativa, vamos percebendo como essas podem contribuir numa nova 

proposta de educação. Vale ressaltar aqui, que não propomos a introdu-

ção das práticas contemplativas no ambiente escolar, apenas como 

técnicas promotoras da saúde.  

O nosso principal objetivo é fortalecer os aspectos educacionais 

destas práticas contemplativas. Destacando suas propriedades ontoló-

gicas e intrinsecamente humanas, fundamentais para auxiliar no 

desenvolvimento integral humano.   

Afinal, essas técnicas foram desenvolvidas a milhares de anos e são 

transmitidas até os nossos dias, com o objetivo de auxiliar os seres hu-

manos a serem mais humanos. E as origens, objetivos e princípios foram 

e são totalmente pedagógicos e educacionais. 

Nessa perspectiva, perguntamos se a implantação carinhosamente 

pedagogiada das práticas contemplativas auxiliaria na conquista das as-

pirações de Freire. Principalmente, quando ele afirma quanto mais 

“solidariedade exista entre o educador e educandos no “trato” deste es-

paço, tanto mais possibilidades de aprendizagem democrática se abrem 

na escola.” (FREIRE, 2006, p. 50). 

Afinal, é o próprio Freire no diz que em “[...] primeiro lugar, porém, 

é preciso que a educação dê carne e espírito ao modelo de ser humano 

virtuoso que, então, instaurará uma sociedade justa e bela. Nada poderá 

ser feito antes que uma geração inteira de gente boa e justa assuma a 

tarefa de criar a sociedade ideal.” (FREIRE, 1989, p. 18). Com isso, nós 

perguntamos: seriam as práticas contemplativas uma das opções para 

empreender essas mudanças? Entendemos que sim, e essa parece ser a 
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causa ontológica destas técnicas, principalmente quando estão funda-

mentadas em aportes filosóficos de povos tradicionais, como o vasto 

campo filosófico indo-tibetano. 

E qual seria o ganho para a nossa sociedade se as nossas crianças 

pudessem ter acesso a essas técnicas contemplativas na escola em suas 

versões laicas?  

Neste ponto de nossas reflexões, gostaríamos de trazer alguns re-

sultados surpreendentes dos estudos de Halim e colaboradores. Eles 

encontraram evidências que bebês pré-verbais de 6 a 10 meses demons-

tram, de maneira inata, comportamento compassivo (HAMLIN; WYNN; 

BLOOM, 2007). Esses achados reforçam a ideia de que a natureza hu-

mana em seu fundamento biológico é compassiva. Nossa biologia 

evoluiu para a manifestação deste comportamento, sendo essencial 

para a nossa sobrevivência como espécie.  

Além dos achados de Halim et al., destacamos também o trabalho 

de Warneken e Tomasello. Eles queriam investigar se crianças de 18 me-

ses poderiam expressar comportamento genuinamente altruísta. Em 

suas pesquisas, eles não só encontraram evidências de que as crianças 

são naturalmente altruístas. Como também identificaram que elas agi-

ram desta maneira sem receberem um pedido explícito de ajuda, 

quando uma pessoa era incapaz de atingir seu objetivo. Vale destacar 

que essas crianças nunca foram recompensadas ou elogiadas pela ex-

pressão do comportamento altruísta. Elas ajudaram porque era de sua 

natureza inata (WARNEKEN; TOMASELLO, 2009). 

Acreditamos que esse pequeno recorte dos estudos relacionados à 

temática de ciência contemplativa trazem evidências científicas robus-

tas de suas contribuições para o desenvolvimento das capacidades 



70  •  Educação em Ciências 

humanas inatas. Cabe agora à Educação se apropriar dessas informa-

ções e auxiliar a que as pessoas possam se transformar, e assim 

transformar a nossa sociedade (FREIRE, 2006). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Se por um lado temos evidências que nascemos com estruturas 

neurais aptas para desenvolver o comportamento compassivo. Por ou-

tro, essas estruturas não recebem os estímulos para tanto. Isso poderia 

explicar a dificuldade que os jovens e adultos de nossa sociedade têm 

em sentir e expressar um comportamento compassivo por si mesmo, 

para com os outros e também para com o ambiente. 

Por outro lado, a própria neurociência contemplativa afirma que 

todas e todos, independente da idade, do gênero, da cor, todos temos o 

potencial para expressar as habilidades fundamentalmente humanas 

como o amor, a compaixão, o altruísmo, a solidariedade, etc.  

Se nós podemos florescer nesse sentido, o que dizer das nossas cri-

anças? De nossa parte, acreditamos que num futuro próximo as famílias 

e as escolas cumprirão um importantíssimo papel em estimular amoro-

samente as crianças através de práticas contemplativas corretamente 

pedagogiadas para que elas possam viver plenamente em suas potenci-

alidades humanas. 

Acreditamos que desta maneira, os ideais dos grandes educadores 

do passado como Paulo Freire que reforçam a necessidade da solidarie-

dade, da humanidade poderão ser atingidos de maneira muito natural, 

humana no seio das nossas escolas e das nossas famílias. 
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Entendemos que uma sociedade mais fraterna, justa, equânime, 

igualitária, passa por essa conquista individual. A conquista de aprender 

a amar, aprender a ser feliz, aprender a estar em paz. 

Então, vem com a gente? 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, do Con-

selho Nacional de Educação (CNE), as propostas curriculares do Ensino 

Fundamental devem apontar uma formação comum e indispensável do 

educando e ainda apontam, dentre os princípios, outras três categorias, 

além das habilidades de leitura, escrita e cálculo: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios bási-

cos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – a compreensão 

do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; III – a aquisição de conhe-

cimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores como 

instrumentos para uma visão crítica do mundo; IV – o fortalecimento dos 
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vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recí-

proca em que se assenta a vida social (BRASIL, 2010-I, p. 2). 

Diante deste olhar mais plural, a Alfabetização Científica (AC) é 

considerada como um consenso na promoção de uma educação crítica e 

cidadã e, nos dizeres de Chassot (2003), deve ocorrer como um processo 

contínuo ao longo da Educação Básica, que visa possibilitar aos estudan-

tes uma formação científica que tenha como propósito os tornar 

capacitados a compreender o funcionamento do mundo tecnológico que 

os rodeia.  

Assim, defende-se que os princípios balizadores para o Ensino 

Fundamental vão além das habilidades de leitura e escrita e transcor-

rem conceitos sociais, científicos e humanos. A democratização 

curricular, com várias disciplinas distribuídas de forma mais igualitária 

em carga horária e grau de importância, é uma proposta que vai ao en-

contro de uma formação global e da possibilidade do desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares no favorecimento dessa, em que a Alfabe-

tização Científica possa contribuir com essa formação almejada. 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo analisar o pro-

cesso e os fatores que influenciam a Alfabetização Científica (AC) nas 

práticas pedagógicas de professores de Ciências da Natureza no Ensino 

Fundamental. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura, através 

da análise de 16 artigos selecionados e categorizados a partir da Análise 

Textual Discursiva (ATD).  

2. METODOLOGIA  

A metodologia de pesquisa se baseia na revisão de Literatura 

(PRODANOV; FREITAS, 2013), por meio de uma abordagem qualitativa 
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(GIL, 2002), sendo que os artigos foram selecionados no Portal Capes e 

no Google Acadêmico, atendendo ao objetivo que o estudo propõe. Fo-

ram analisadas publicações dos últimos 5 anos (2015-2020), gerando 

como resultado preliminar um total de 169 periódicos para AC.  

Após a seleção, procedeu-se à leitura do título e do resumo dos ar-

tigos, tendo como critério de inclusão as publicações relacionadas ao 

Ensino de Ciências no Ensino Fundamental nos últimos cinco anos e, 

como critérios de exclusão, estudos de revisão de literatura em outros 

níveis de ensino (superior, médio e técnico). Dessa forma, foram seleci-

onados 16 (dezesseis) artigos, sendo que 11 foram encontrados no portal 

Capes e 6 (seis) no Google Acadêmico.  

Após essa etapa, realizou-se a leitura e a análise das considerações 

finais dos documentos selecionados, sendo que esses “extratos” foram 

analisados através da Análise Textual Discursiva - ATD (MORAES; 

GALIAZZI, 2011), em que os textos passaram pelas etapas de unitariza-

ção, categorização e a construção de metatextos analíticos. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A expressão “Alfabetização Científica” (AC), oriunda do inglês sci-

entific literacy, é apresentada pelo pesquisador Paul Hurd, em seu livro 

“Science Literacy: Its Meaning for American Schools”, publicado em 1958.  

As diversas traduções e interpretações por parte de alguns estudiosos, 

acerca de uma conceituação para a AC, contribuíram para que a mesma 

incorporasse distintos sentidos e significados. Devido a essa pluralidade 

de significados, os termos “Letramento Científico” ou “Enculturação Ci-

entífica” são utilizados com os mesmos objetivos da “Alfabetização 

Científica”, no que se refere ao ensino de Ciências para a formação de 
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cidadãos críticos e atuantes na sociedade (SASSERON; CARVALHO, 

2011). 

Para acompanhar o objetivo a que se propõe esse estudo, apresen-

tar-se-á algumas definições do termo AC, partindo da perspectiva de 

que: 

[...] a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de 

técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos cons-

cientes. [...]implica numa autoformação de que possa resultar uma postura 

interferente do homem sobre seu contexto (FREIRE, 1980, p.111). 

Para Chassot (2000, p. 19), a AC é “o conjunto de conhecimentos que 

facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde 

vivem”. O autor ressalta que, além da leitura de mundo, os alfabetizados 

cientificamente devem se preocupar com a necessidade de transformá-

lo em um lugar melhor e enfatiza que a AC pode promover alternativas 

para uma educação mais comprometida com essas transformações. De-

fende que a ciência é uma linguagem, assim “ser alfabetizado 

cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. 

É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo” 

(CHASSOT, 2003, p.91). 

Krasilchik e Marandino (2004, p. 26) apresentam o conceito de AC 

como a “capacidade de ler, compreender e expressar opiniões sobre ci-

ência e tecnologia”. Cachapuz et al. (2011) discutem o conceito AC 

voltado à necessidade de uma educação científica para todos os cida-

dãos, através de um ensino que ultrapasse a transmissão de 

conhecimentos científicos e que promova a participação dos sujeitos na 

tomada de decisões. 

Sob a ótica da AC como objetivo educacional, implica a 
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implementação de um projeto de sociedade que favoreça a participação 

social, a inclusão, a democratização dos bens culturais, a ampliação do 

conhecimento de mundo, levando o indivíduo a transformar a sua rea-

lidade social (MARQUES; MARANDINO, 2018). 

Sasseron e Carvalho (2011, p.61) consideram que “a alfabetização 

deve desenvolver em uma pessoa a capacidade de organizar seu pensa-

mento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma 

consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca”. 

É notório que a conceituação de AC é diversificada; contudo, os 

principais estudos conduzem para o entendimento de três aspectos es-

tipulados por Sasseron e Carvalho (2008, p. 335): 

[...] a compreensão básica de termos e conceitos científicos fundamentais, a 

compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que cir-

cundam sua prática e o entendimento das relações existentes entre ciência, 

tecnologia, sociedade e meio ambiente. 

Assim, pela perspectiva de Sasseron e Carvalho (2011), assumiu-se 

para esse estudo a ideia de AC como a possibilidade de proporcionar ao 

indivíduo o conhecimento do mundo, através de conceitos científicos e 

tecnológicos necessários para a sua vida cotidiana. 

Com relação às orientações para o desenvolvimento da AC nos do-

cumentos oficiais, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não 

foram encontrados resultados. Documentos como as Diretrizes Curri-

culares Nacionais Gerais da Educação Básica – DCN – (BRASIL, 2013) e 

Direitos de Aprendizagem (BRASIL, 2012) mostram-se com textos am-

bíguos, que ora indicam um trabalho de formação cidadã, de divisão 

democrática das disciplinas, de respeito ao meio ambiente, de inserção 

da abordagem CTSA de forma interdisciplinar e de reconhecimento das 
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crianças como seres sociais, ora sugerem priorização e foco na leitura e 

escrita da língua materna. 

É abordado na BNCC (BRASIL, 2018) a importância da formação em 

Ciências e tecnologias, porém sem se deter ao conceito CTSA, como tam-

bém sem trazer a questão interdisciplinar como foco. A apresentação 

dos componentes curriculares (disciplinas) encontra-se de forma anti-

democrática, valorizando mais as orientações para a Língua Portuguesa. 

No apontamento, também surge ambiguidade no texto, uma vez que, ao 

mesmo tempo em que propõe a formação crítica e integral dos alunos, 

ainda propõe o foco na leitura e escrita da língua materna. 

Diante desse cenário, faz-se necessário e urgente abrir espaços de 

discussão sobre a inserção da AC no processo de formação e que com-

pete ao corpo docente refletir sobre a sua importância como 

mecanismos de empoderamento e superação, visto que a participação 

efetiva na sociedade se dará em muito pelos significados e compreen-

sões sobre o mundo, em seus aspectos culturais, sociais e cognitivos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Após a seleção dos artigos, via critérios de inclusão e exclusão, estes 

são os títulos dos 16 (dezesseis) artigos que foram selecionados para compor 

o corpus de análise via ATD e que receberam, para facilitar a composição 

das unidades de significados, um código alfabético (Quadro 1).  

 

Quadro 1: Sequenciamento dos artigos através de códigos. 

Códigos Artigos Selecionados (títulos) 

A Os professores dos anos iniciais e o ensino de Ciências: uma relação de empenho e 
desafios no contexto da implantação de Expectativas de Aprendizagem para 
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Ciências. 

B Alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental: o que dizem os 
documentos oficiais 

C Compreensões de professoras dos anos iniciais sobre os objetivos do ensino de 
ciências, da alfabetização científica e tecnológica e das relações entre CTS no ensino 
fundamental 

D A compreensão dos professores sobre a Alfabetização Científica: perspectivas e 
realidade para o Ensino de Ciências 

E A queda dos corpos para além do que se vê: Contribuições das imagens 
Estroboscópicas e da Videoanálise para a Alfabetização 

F Alfabetização Científica, ensino por investigação e argumentação: Relações entre 
ciências da Natureza e escola. 

G Alfabetização científico-tecnológica por meio de letras de músicas: entendendo 
visões de ciência de Thomas Kuhn e Paul Feyerabend nas metáforas de Raul Seixas 

H Algumas facetas da pesquisa na escola 

I Cultura Midiática e Alfabetização Científica: Contribuições para o processo ensino-
aprendizagem 

J Proposta de sequência de ensino investigativa para o 1º ano do ensino fundamental 

K  Experimentações e práticas investigativas: reflexões sobre o ensino de ciências nos 
anos finais do ensino fundamental 

L Indicadores de Alfabetização Científica: um estudo em espaços não formais da 
cidade de Toledo, PR 

M A compreensão dos professores sobre a alfabetização científica: perspectivas e 
realidade do ensino de ciências 

N Possíveis confluências entre alfabetização científica e ação dialógica nos processos 
de formação do sujeito 

O Potencialidades do filme de ficção Avatar para a alfabetização científica dos sujeitos 
no contexto da educação básica 

P Atividades investigativas e indicadores de alfabetização científica em alunos dos 
anos iniciais do ensino fundamental 
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A análise dos dados ocorreu através da Análise Textual Discursiva 

(ATD) de Moraes e Galiazzi (2006). A ATD pode ser organizada a partir 

de três etapas: Unitarização - inicialmente recorre ao que se convenci-

onou chamar de desmontagem dos textos, em que o pesquisador busca 

unidades significativas. Categorização – na qual se estabelece relações 

entre as unidades, podendo ser subdivididas em inicial, intermediária e 

final, reunindo conjuntos de registros próximos em cada categoria cri-

ada. Por fim, a partir das categorias finais como resultado do processo, 

cria-se os chamados Metatextos - objetivando organizar e apresentar 

uma nova compreensão, sob o olhar e a inferência do pesquisador. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2007), de uma maneira geral, ao tratar 

o processo de categorização, costuma-se apresentar dois modos de con-

duzi-lo. O primeiro trabalha com categorias a priori, trazidas para a 

pesquisa antes da análise propriamente dita e o segundo ocupa-se com 

categorias emergentes, ou seja, as categorias construídas a partir dos 

dados. Segundo ainda os autores: 

No processo de categorização a priori ou fechado, as categorias são prede-

terminadas, ou seja, fornecidas de antemão. A origem das categorias nesse 

caso será geralmente alguma teoria em que se fundamenta a pesquisa, com 

as categorias sendo deduzidas dessa teoria (MORAES; GALIAZZI, 2007, p .87). 

Para a organização das categorias, a priori foram estabelecidas as 

categorias iniciais, ou seja, à medida que se avançava na leitura das 

considerações finais dos artigos, visualizava-se, em função das caracte-

rísticas e encaminhamentos dos registros, a possibilidade de criação 

dessas categorias. Sendo assim, após a leitura dos artigos, organizou-se 

inicialmente 9 (nove) categorias iniciais. 

Essas categorias foram sendo trabalhadas e analisadas, buscando 
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por regiões de congruências e que se transformaram em 3(três) catego-

rias finais, ou seja, emergiram a posteriori (Quadro 2). A Categoria Final 1 

- Processo de ensino e aprendizagem em Ciências, contou com 13 unidades 

de significados e se originou das categorias iniciais: Definição de sala de 

aula e escola e Perfil ou postura dos alunos com relação ao ensino e apren-

dizagem de Ciências.  A Categoria Final 2 - A Alfabetização Científica no 

contexto escolar (71 unidades de significados), teve origem nas catego-

rias: Definição de AC, Propostas de ensino e Contextualização, Avaliação 

Externa (PISA) e Formas de promover a AC e a Categoria Final 3 - Necessi-

dade de Formação Docente (34 unidades de significados), teve origem nas 

categorias iniciais Necessidade de formação, Crítica ao modelo estabele-

cido e Crítica aos documentos oficiais. 

 

Quadro 2: Organização das Categorias Iniciais e Finais para a ATD. 

CATEGORIAS INICIAIS(*) UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

 CATEGORIAS 
FINAIS 

UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

Definição de sala de aula e escola (8) 1 1.Processo de ensino 
e aprendizagem em 
Ciências 

13 

Perfil ou postura dos alunos com relação 
ao   ensino e aprendizagem de Ciências (2) 

12 

Definição de AC (1) 7 2.A Alfabetização Ci-
entífica no contexto 
escolar 

71 

Propostas de ensino e Contextualização 
(3) 

47 

Avaliação Externa (PISA) (7) 1 

Formas de promover a AC (9) 16 

Necessidade de formação (4) 12 3.Necessidade de 
Formação Docente 

34 

Crítica ao modelo estabelecido (5) 20 

Crítica aos documentos oficiais (6) 2 

(*) numeração das categorias iniciais. 
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No processo de construção, sempre se procurou identificar os fa-

tores que influenciam no desenvolvimento da AC no Ensino de Ciências 

no Ensino Fundamental. Para a organização das unidades de significa-

dos, os chamados “excertos”, adicionou-se às letras indicativas dos 

artigos (códigos) uma numeração sequencial (1 a 9) para indicar a ori-

gem a partir das categorias iniciais, e uma numeração composta de dois 

algarismos para indicar a unidade de significado como, por exemplo, 

A103, que remete ao artigo A, à categoria inicial 1(um) e à unidade de 

significado 3 (três).  

4.1 CATEGORIA 1: PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS  

Enquanto processo de ensino e aprendizagem, destaca-se o excerto 

“valendo-nos da percepção da sala de aula de ciências da natureza como um 

espaço escolar e da concepção da escola como local de encontro de culturas” 

(F801), ou seja, deve-se levar em conta a questão dos pressupostos que 

os estudantes trazem para o ambiente escolar, pois só assim o ensino de 

maneira geral e a  AC, de forma específica, serão de fato algo prazeroso 

e com significados.  Segundo Tardif (2002, p.228) “[...] são os professores 

os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares 

[...]”; sendo assim, repousa sobre o planejamento a necessidade de usar 

dos conhecimentos prévios para que se possa dar início a qualquer que 

seja a temática a ser estudada. 

Ainda sobre a função primária da escola, a mesma “deve projetar 

suas ações no sentido de formar cidadãos críticos e com habilidades ineren-

tes à sociedade intensiva do conhecimento, buscando adotar novas maneiras 

de ensinar, que leve em consideração o conhecimento próprio do aluno” 

(I201), ou seja, a escola deve ser múltipla, heterogênea, pois é assim que 
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a sociedade se apresenta. Na escola, encontra-se variados tipos de vi-

vências que enriquecem o conhecimento, fazendo com que a 

comunidade escolar possa apreender, aprender e compartilhar infor-

mações de modo que todos possam contribuir com a aprendizagem uns 

dos outros. 

Segundo Freire (1995), o conhecimento emerge apenas através da 

invenção e da reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua 

e esperançosa investigação que os seres humanos buscam no mundo, 

com o mundo e uns com os outros. Sendo assim, o conhecimento tam-

bém é realizado através de trocas pessoais realizadas tanto no meio em 

que vivem como no contexto escolar.  

No que diz respeito ao perfil e postura dos alunos, encontrou-se o 

seguinte registro: “acreditamos que as Ciências são estimuladoras de uma 

formação de cidadãos críticos e conscientes nos âmbitos social, histórico e 

de convívio com outros seres” (B201). “Conhecer sobre as ciências da natu-

reza pode contribuir para que os estudantes desenvolvam não apenas 

entendimento sobre os conceitos, mas também, e sobretudo, habilidades cog-

nitivas para a investigação de problemas que surjam em seu entorno” (F202). 

Observando essas escritas, ressalta-se a importância da Ciência e de seu 

papel na vida dos estudantes como uma possibilidade para que os mes-

mos possam compreender e despertar ainda o gosto pela Ciência para 

que, através do entendimento do papel da mesma, possam inferir de 

forma significativa em sociedade e também possam compreendê-la, a 

fim de transformar positivamente o seu meio. Esses registros vêm ao 

encontro de Pizzarro e Junior (2016, p. 212), que  apontam: 

[...] a ação em sociedade como elemento indissociável do aprender Ciências 

e multiplicar esse aprendizado de maneira crítica, valorizando os saberes 
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adquiridos na escola e na sua vida cotidiana, participando com consciência 

e coerência da vida em sociedade e dando sentido às Ciências aprendidas na 

escola para a vida em sociedade, em relação ao meio ambiente, à saúde, ao 

bem-estar, entre outros, gerando impactos tecnológicos e possíveis desdo-

bramentos da ação humana em sociedade. 

Ou seja, não se pode segregar conhecimentos advindos das experi-

ências vividas pelos estudantes, se de fato almeja-se um ensino de 

Ciências que contemple a AC. 

4.2 CATEGORIA 2: A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Com relação a AC no contexto escolar, o processo de unitarização 

aponta que “professoras com muitos anos de experiência apresentaram vi-

sões sobre a Alfabetização Científica mais modernas e” (A101) “que 

professoras com pouco tempo de formação apresentaram visões superfici-

ais” (A101). “O termo Alfabetização Científica e tecnologia não é familiar a 

elas” (C101). 

Apesar disso, ficou muito claro nas leituras e reflexões sobre o con-

teúdo dos artigos que é importante que o Ensino de Ciências possibilite 

uma maior compreensão do mundo físico e natural aos estudantes e que 

as práticas educativas possam desenvolver um processo de ensino e 

aprendizagem que esteja relacionado ao cotidiano dos educandos e das 

demandas sociais e tecnológicas do contexto em que estão inseridos, 

pois “o trabalho escolar em torno de uma abordagem CTSA” (B301) possi-

bilita a aproximação dos educandos com a realidade em que vivem. 

Pode-se perceber, através da análise dos artigos selecionados, que 

muitas são as possibilidades de um trabalho que possibilite o desenvol-

vimento da Alfabetização Científica em sala de aula desde os Anos 
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Iniciais, sendo necessário que os docentes se utilizem de recursos e me-

todologias diferenciadas, pois há “necessidade da utilização de práticas 

pedagógicas que incentivem a participação ativa dos alunos no processo de 

ensino e aprendizagem” (Q301). 

De acordo com Sasseron e Carvalho (2011), o termo Alfabetização 

Científica designa as ideias para um planejamento de ensino que per-

mita aos alunos 

[...] interagir com uma nova cultura, uma nova forma de ver o mundo e seus 

acontecimentos, podendo modificá-los e a si próprio através da prática 

consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e 

conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer 

científico. (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 61) 

Pode-se inferir também que o desenvolvimento da Alfabetização 

Científica contribui para que o educando “compreenda melhor o mundo 

no qual está inserido, pois os conteúdos desenvolvidos em Ciências Naturais 

fazem parte do seu cotidiano;” (C301) e, portanto, é necessário que o pro-

fessor possa “compreender as relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade” (C303) , a fim de que os educandos possam “tomar as melhores 

decisões no contexto social no qual estão inseridos, isto é, usarem esse co-

nhecimento na prática social.” (C307) 

Algumas propostas metodológicas emergiram através da análise 

dos artigos, sendo elas relacionadas à investigação, ao uso de recursos 

como vídeos e músicas, à elaboração de tabelas e,  em sua maioria, foram 

as atividades práticas consideradas como sendo de suma importância 

para o Ensino de Ciências, porém sem deixar de atribuir igual impor-

tância ao estudo dos conceitos, pois “o conteúdo epistemológico pode ser 

valorizado e proporcionar uma visão mais ampla e mais adequada do 
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conhecimento científico, contribuir para o entendimento da produção e evo-

lução da Ciência, mitigar as imagens estereotipadas sobre a figura dos 

cientistas e favorecer, assim, a ACT dos estudantes” (G901). 

Destacou-se a utilização de vídeos como “ferramentas com potencial 

para um ensino por investigação” (E302), pois “os recursos de vídeo têm po-

tencial para envolver os alunos na solução do problema proposto”. (E302) 

Infere-se que as atividades práticas também são bastante utiliza-

das e importantes para o desenvolvimento da Alfabetização Científica, 

pois “fomenta uma aprendizagem entre pares e a construção do conheci-

mento científico” (E305). Assim, “as habilidades empregadas pelos alunos 

em suas comunicações orais são ferramentas necessárias para o envolvi-

mento com a cultura científica e com o processo de Alfabetização Científica” 

(J903). 

Destaca-se também o trabalho com letras de músicas como ferra-

mentas importantes para a construção do conhecimento científico, 

assim como a construção das tabelas e gráficos, pois possibilita a aná-

lise, a compreensão, a interpretação e o registro dos fenômenos 

observados. 

O trabalho em grupo constitui-se também em uma importante fer-

ramenta para a construção do conhecimento científico, à medida que 

favorece a “discussão entre colegas, que podem apresentar suas ideias, le-

vantar hipóteses, testá-las livremente” (J307). 

Diante de tantas possibilidades de desenvolvimento da AC, através 

do uso de recursos diferenciados, é necessário que o professor, através 

de suas práticas pedagógicas, seja o mediador na construção do conhe-

cimento científico pelos estudantes, buscando envolvê-los em suas 

propostas por meio de um planejamento que contemple o 
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desenvolvimento da Alfabetização Científica, a fim de que o conheci-

mento científico construído em sala de aula possa ser utilizado nas 

práticas sociais dos educandos. 

4.3 CATEGORIA 3: NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DOCENTE 

Com relação à necessidade de formação docente, o motivo apre-

sentado para que se tenha sempre um processo formativo: “O 

conhecimento científico é vivo, mutável, influente e influenciável, crítico, so-

cial, clássico e moderno; enfim, é constantemente atualizado, rompido, 

aprimorado”(A405). Nesse sentido, ressalta-se a necessidade e a impor-

tância da formação docente e de “políticas públicas que atendam aos 

cursos de formação de professores” (B401). 

Os professores “reconhecem a necessidade de se atualizarem quanto 

aos novos desafios e objetivos presentes no Ensino de Ciências” (D401) e as 

“mudanças que os indivíduos alfabetizados cientificamente podem promo-

ver na sociedade” (D403). Porém, “temos muitos conhecimentos produzidos 

e que podem ainda não terem alcançado a escola” (A505). 

“A sociedade em geral apresenta diferentes cobranças e responsabili-

dades do professor, mas os mesmos não são retribuídos com condições e 

recursos adequados para ensinar e aprender” (D503). Além disso, docu-

mentos como as DCN (BRASIL, 2013) e a BNCC (BRASIL, 2018) 

apresentam os componentes curriculares de “forma antidemocrática, 

priorizando-se as orientações para Língua Portuguesa” (B602), ou seja, 

ocorre o direcionamento para o desenvolvimento prioritário de compe-

tências e habilidades em Língua Portuguesa e Matemática, “colocando 

as demais áreas em segundo plano em termos de “urgência” na formação 

docente” (A501). Assim, a Alfabetização Científica é prejudicada pelo pouco 
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tempo que os professores têm disponível para trabalhar conteúdos de Ciên-

cias em um currículo inspirado nos documentos oficiais” (B502). 

Diante do exposto nos artigos selecionados, “pode-se constatar 

muitas lacunas inerentes à inserção e compreensão da abordagem da Alfa-

betização Científica nas práticas pedagógicas, bem como na formação 

permanente de professores” (D501), assim como constatou-se também que 

os “educadores anseiam por uma parceria de formação continuada especi-

alizada e qualificada para tornar seu fazer em Ciências melhor, mais 

coerente e aprofundado” (A401).  

De acordo com Nóvoa (2019, p.9), “[...] a formação nunca está pronta 

e acabada, é um processo que continua ao longo da vida”, ou seja, deve 

acontecer de forma contínua e permanente, pois não há uma receita 

pronta para que os sujeitos envolvidos com o processo de ensino e 

aprendizagem de Ciências encontrem o melhor caminho para a AC; po-

rém, faz-se necessário que não se perca de vista que se trata de uma 

questão urgente, multifacetada em seu processo de equalização e que só 

o tensionamento da sociedade fará com que a AC seja de fato realidade 

e não apenas um discurso. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao constituir as categorias finais em processos de ensino e apren-

dizagem em ciências, a AC no contexto escolar e a necessidade de 

formação docente, pretende-se criar a possibilidade de entendimento 

dos fatores envolvidos com a AC e que precisam ser levados em consi-

deração no momento de decidir por ajustes curriculares para se avançar 

qualitativamente no ensino de ciências. 

O uso da ATD para a análise dos dados qualitativos se mostrou 



90  •  Educação em Ciências 

como uma importante ferramenta ao possibilitar a produção de meta-

textos com novas compreensões e inferências sobre os fenômenos, 

olhares e registros relacionados à AC. 

Ao finalizar esse artigo, faz-se necessário o registro de que a busca 

pelo entendimento da AC não termina nesta escrita, mas que olhar para 

o estado da arte sobre o tema mostra-se metodologicamente como um 

importante início para quem pretende se aventurar pelo campo da AC, 

de suas fragilidades e potencialidades enquanto processo de formação 

no ensino de ciências. 
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1 INTRODUÇÃO 

A profissão docente é uma atividade muito complexa e requer pro-

fissionais preparados para a função, no entanto, a busca por uma 

licenciatura ainda está impregnada de crenças populares. Um estudo 

realizado por Gatti et al. (2019), mostra que muitos estudantes quando 

optam por se tornarem professores, estão se referindo ao curso de li-

cenciatura, não necessariamente ao ofício de professor, visto que a 

escolha pela licenciatura, não necessariamente implica na escolha pelo 

magistério. 

 
1 Prefeitura Municipal de Itaqui -  http://lattes.cnpq.br/7630049196771770 
2 Universidade Federal do Pampa -  http://lattes.cnpq.br/4578163028362070 
3 Universidade Federal do Pampa -  http://lattes.cnpq.br/1097036834367524 
4 Prefeitura Municipal de Itaqui -  http://lattes.cnpq.br/3998164375227602 
5 Universidade Federal do Pampa -  http://lattes.cnpq.br/1603162976456576 
6 Universidade Federal do Rio Grande do Sul -  http://lattes.cnpq.br/6105605621015745 
7 Universidade Federal do Pampa -  http://lattes.cnpq.br/6034018165316125 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B12326063543D85974DB3ACEB0D4E290
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Outro dado preocupante refere-se à opção por esta escolha, que 

está relacionada a uma certa vocação, o que relaciona a profissão à ideia 

de missão, compromisso e dedicação, o que leva à desvalorização da pro-

fissão, podendo “contribuir para neutralizar a crescente importância 

que vem sendo atribuída aos saberes especializados, enquanto procura 

resgatar o mundo dos afetos mais do que os aspectos associados às tec-

nicalidades da profissão” (GATTI et al., 2019, p. 152). 

Mudar esta realidade é apenas uma das grandes barreiras impostas 

aos profissionais que se dedicam à formação de professores. Muitos es-

tudos criticam os programas de formação inicial de professores, pois ao 

contrário do que se pensa, ela se inicia muito antes do acadêmico aden-

trar em um curso de licenciatura, visto que todos possuem experiências 

advindas dos anos escolares, as quais deixam marcas na percepção do 

que é ser docente. 

Partindo do pressuposto de que nossa formação se inicia muito an-

tes da dita “formação inicial”, Diniz-Pereira (2008), propõe uma 

redefinição do termo para “acadêmico-profissional”. O autor justifica 

sua posição no fato desta primeira não retratar a realidade brasileira, 

onde grande parte dos professores já são profissionais da educação, 

mesmo antes de terem uma formação acadêmica.  

Ainda hoje, como já apontava Diniz-Pereira (2010), a maioria dos 

cursos de formação de professores no Brasil são desenvolvidos baseados 

em um modelo de racionalidade técnica, ou seja, que pressupõe a supe-

rioridade do conhecimento teórico sobre os saberes práticos. Nesse 

modelo, o Estágio Supervisionado, visto como espaço pouco prestigiado 

nos currículos, aparece tardiamente e com concepção e aplicação dos 

conteúdos, supostamente aprendidos através de componentes 
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curriculares, conteúdos específicos ou pedagógicos Diniz-Pereira 

(2008), o que parece pouco eficaz quando queremos formar professores 

críticos capazes de refletir sobre sua própria prática, e assim buscar so-

luções para os problemas impostos diariamente na profissão.  

Precisamos assumir um modelo de formação de professores que 

busquem olhar para a formação como um contínuum8 entre a formação 

inicial e a continuada, que conceba o professor como construtor de seus 

saberes, e perceber a prática como espaço privilegiado para a práxis9 

docente. Para isso, a relação entre a formação inicial e a continuada de 

professores precisaria ser mais estreita, dando mais ênfase ao desen-

volvimento profissional, cabendo esse papel, de certa forma, à 

Universidade Imbernón (2016). 

A universidade precisa se comprometer e assumir um papel fun-

damental no desenvolvimento docente, tanto dos profissionais em 

formação, como dos professores da Educação Básica, junto às escolas, 

devendo superar a “subordinação à produção do conhecimento pedagó-

gico, a separação entre teoria e prática, o isolamento profissional, a 

marginalização dos problemas morais, éticos, sociais e políticos da edu-

cação” (IMBERNÓN, 2016, p. 136), construindo assim um paralelo entre 

os saberes teóricos discutidos na universidade e os saberes docentes 

construídos na profissão.  

Dessa forma, será possível favorecer a construção de um conheci-

mento colaborativo, gerado no ambiente universitário e escolar, com 

 
8 As bases teóricas da pesquisa centram-se na concepção de Tardif (2002) de que a formação docente supõe 
um continuum, onde, durante a carreira docente, fases do trabalho devem alternar com fases de formação 
contínua. 
9 Referimo-nos a práxis na concepção de Vázquez (2011, p. 398) “(...) como atividade material humana transfor-
madora do mundo e do próprio homem”. 
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um saber especializado, unindo teoria e prática em momentos de trocas 

de experiências, contribuindo para o desenvolvimento profissional do-

cente. 

Imbernón (2004) revela a complexidade desse processo, tendo em 

vista fatores interligados que determinam ou impedem o desenvolvi-

mento profissional do professor. Para o autor, trata-se de um processo 

multifacetário composto pela formação, hierarquia, clima de trabalho, 

cultura organizacional, interações entre os pares, com alunos, comuni-

dade e equipes diretivas, dentre outros.  

Para que esta mudança ocorra, várias ações de desenvolvimento 

profissional vêm sendo desenvolvidas por pesquisadores como Nóvoa 

(1995a, 1995b, 1997, 2011, 2017), Marcelo García (1999, 2009), Vaillant e 

Marcelo (2012, 2015), Huberman (1995), Mizukami e Reali (2009) Mizu-

kami e Gatti (2013) e Romanowski (2010). Intencionamos neste texto 

discutir e problematizar as oportunidades de desenvolvimento profis-

sional ofertada aos acadêmicos de um curso de Licenciatura em 

Matemática da Unipampa e aos professores de Matemática da Educação 

Básica a partir da análise de uma ação formativa de cunho acadêmico-

profissional realizada no primeiro semestre de 2019. 

Discutimos assim, uma proposta que concebe a formação de pro-

fessores num contínuum e que busca na componente de Estágio 

Supervisionado uma possibilidade de ser uma ação mobilizadora de pro-

cessos de reflexão sobre a prática advinda da análise da escola. 

2 CONTEXTO DA PESQUISA E MÉTODO DO ESTUDO 

Esta investigação configura-se como uma pesquisa qualitativa, do 

tipo estudo de caso, que conforme Iervolino e Pelicioni (2001, p.116) 
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possibilita “[...] ao investigador verificar como as pessoas avaliam uma 

experiência, ideia ou evento; como definem um problema e quais opini-

ões, sentimentos e significados encontram- se associados a 

determinados fenômenos”. A partir deste estudo buscou-se compreen-

der as potencialidades e limitações de uma formação acadêmico-

profissional, tendo o componente de Estágio Supervisionado em Ensino 

de Matemática II, um espaço para reflexão entre os acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Matemática e os professores do Ensino Básico. 

O estudo de caso foi realizado por meio de uma ação formativa aca-

dêmico-profissional em formato de roda de conversa. A escolha da roda 

de conversa como proposta metodológica para esta ação, por “permitir 

que os participantes expressem, concomitantemente, suas impressões, 

conceitos, opiniões e concepções sobre o tema proposto, assim como 

permite trabalhar reflexivamente as manifestações apresentadas pelo 

grupo”(HENARES DE MELO; CRUZ, 2014, p. 32).   

Para os pesquisadores, por sua possibilidade de interação entre os 

participantes, a técnica da Roda de Conversa assume as mesmas carac-

terísticas da técnica do grupo focal, possibilitando a construção de um 

espaço de diálogo entre as diferentes ‛vozes’ que ali se manifestam, o 

que resulta na possibilidade de elaboração de um instrumento de com-

preensão de processos de construção de uma micro realidade por um 

grupo específico. Ressalta-se que para registrar os dados coletados uti-

lizaram-se gravações de áudio e  anotações observadas no grupo, como 

falas, reações e impressões.  

Para análise de dados e organização dos resultados, utilizou-se a 

Análise Textual Discursiva - ATD (MORAES; GALIAZZI, 2016), entendida 

como um processo que se inicia na unitarização, onde os textos são 
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separados em unidades de significado. De acordo com os autores Moraes 

e Galiazzi, "estas unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos 

de unidades oriundas da interlocução empírica, da interlocução teórica 

e das interpretações feitas pelo pesquisador” (2006, p.118). As unidades 

de significados foram organizadas a partir da leitura do corpus da pes-

quisa, seguido das etapas de categorização e construção de metatextos 

em uma abordagem fenomenológica. Emergiram deste fenômeno duas 

categorias abertas denominadas: Planejamento e a Formação continu-

ada do professor.  

A pesquisa ocorreu durante o primeiro semestre de 2019 no com-

ponente de Estágio Curricular Supervisionado em Ensino de 

Matemática II, da Universidade Federal do Pampa, Campus Itaqui, com 

14 acadêmicos de diferentes semestres e 4 professores de Matemática 

pertencentes às escolas municipais e estaduais do município de Itaqui, 

totalizando quatro encontros. Para análise deste estudo selecionou-se 

apenas um encontro, que ocorreu com uma professora de Matemática, 

com mais de 15 anos de experiência, que pertencia às redes municipal e 

estadual, nos níveis de ensino Fundamental, Médio e Educação de Jo-

vens e Adultos - EJA. 

Após os participantes concederam seus relatos para esta pesquisa 

foi realizada uma codificação usando como referência aos professores e 

alunos, as letras “P” e “A”, respectivamente, seguidas por números de 

um a quatorze, correspondente ao total de alunos. Assim, a codificação 

passou a ser P1 para a professora convidada, e P2 para o professor me-

diador, e A1, A2, A3,..., A14, preservando assim a identidade dos sujeitos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Ao observar e analisar as falas dos acadêmicos, evidencia-se a pre-

ocupação com o planejamento das aulas para a escola, pois é nesse 

momento que o ideal, o possível e a dificuldade de conciliar ambos apa-

rece, desta forma, emerge a categoria  planejamento. Durante a roda de 

conversa os acadêmicos questionaram a professora da escola sobre 

como ela, com tantas demandas, fazia o seu planejamento diário. A par-

tir da resposta, que segue abaixo, podemos perceber que o ato de 

planejar praticamente não existe. 

 

P1: “Com o tempo tu vai vendo assim ó, o planejamento de sentar, pegar vários 

livros para o planejamento como eu fazia antes, eu não faço mais”. 

 

Compreende-se que para a realização de um planejamento a elabo-

ração de planos de aula demandam disponibilidade de tempo, sendo 

uma das muitas funções que a profissão exige de acordo com Felis 

(2008): 

[...] o plano de aula proporciona maior qualidade, equilíbrio e segurança ao 

professor na sala de aula. Sendo que permite a esse profissional auxiliar de 

maneira mais eficaz os alunos; encorajando-os assim, a serem pensadores 

críticos, criativos e atuantes, com capacidade para assumirem sua própria 

e permanente formação (FELIS, 2008). 

No entanto, o professor, nas várias atividades desempenhadas na 

escola, usa o pouco tempo disponível para realizar outras atividades 

inerentes à profissão, quando é possível realizar o planejamento, um 

dos principais instrumentos utilizados é o livro didático. Evidencia-se 
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na fala da professora que o livro didático se torna sua principal, e talvez 

única ferramenta de planejamento. 

 

P1: “Sabe, eu já tenho os livros, eu já sei os livros que eu pego, do 1º ano, do 2° 

ano, do 3º ano, bararararã. Ah chegou um livro novo, a chichichichi, atá, siqui-

siquisiqui, pronto. Tá pronta minha aula. Então é isso que eu digo: o planejar, 

aquele planejar que eu fazia lá no início não faço mais. Ainda tenho meu ca-

derno, lá de vez em quando troco alguns exercícios. Sinceridade! É isso aí que 

acontece. E que vai acontecer contigo também... No início não! (risadas), no iní-

cio não tu entendeu, mas é que depois, a tendência é tu te acomodar”. 

 

Entende-se que planejar é um ato indispensável no processo de en-

sinar, mas para haver um bom planejamento e um ensino de qualidade, 

deve ser considerado o contexto das condições necessárias para o tra-

balho dos professores. 

Como se sabe, uma das principais causas da baixa qualidade da educação 

nacional é a precária condição em que se exerce o magistério, seja no que se 

refere à remuneração, à formação profissional, seja ainda quanto às condi-

ções de trabalho dos professores e de seus alunos. Pois, ao contrário do que 

fazem muitos países com alto índice de desenvolvimento educacional que 

logo tratam de identificar, recrutar e incentivar jovens talentosos para se 

tornarem profissionais da educação, no Brasil, com poucas exceções, ser 

professor de educação básica é opção apenas para quem não conseguiu op-

ção melhor. (CALLEGARI, 2009). 

Durante essa conversa com a professora, os acadêmicos compre-

enderam a desmotivação e frustração diante da realidade da rotina 

diária do ensino básico devido às más condições ofertadas pelo poder 

público. Em suas observações nas escolas, também puderam perceber 

que essa não é uma realidade isolada, pois muitos professores precisam 
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ampliar a carga horária, devido à baixa remuneração, acentuando a ro-

tina de trabalho.  

Ao se  referir a um momento específico de seu estágio, um dos acadê-

micos trouxe para a roda de conversa uma situação que lhe chamou a 

atenção, relacionada ao ato de planejar.  

 

A1: “Eu lhe perguntei por que hoje eu fui na minha primeira observação e eu 

estava conversando com a professora, e ela me disse: não, agora eu vou te falar 

como eu já falei para a outra menina que eu quero ainda trabalhar decimais, 

geometria e unidades de medida. E eu ah tá, que legal vamos trabalhar. E como 

é que a senhora pretende fazer isso? Não agora! Inicia setembro e eu quero entrar 

nisso. Tá e a senhora tem mais ou menos um planejamento, do que a senhora vai 

fazer? Daí ela ficou me olhando. Ela me disse, é eu tenho na minha cabeça. Pois 

é professora eu entendo a senhora, mas é que eu tenho que colocar no papel”. 

 

A partir do relato do acadêmico, a professora convidada ressaltou 

que, em muitos casos, os professores apresentam resistência em rece-

ber estagiários, pois os acadêmicos irão constatar quando eles não 

realizam o planejamento. 

 

P1: “É exatamente por isso que muitos professores não querem estagiários, por-

que daí ela vai ter que admitir para ti que ela não planeja”. 

 

Um fator que se destaca no momento de interação entre os acadê-

micos e a professora convidada é que a professora tem consciência da 

importância do planejamento, ao relatar o incidente que ocorreu em 

suas aulas, por não planejar suas atividades adequadamente, conforme 

segue: 
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P1: “Eu sempre fui muito autoconfiante. Peguei um livro de matemática 3º ano 

aí, tique-tique-tique. Aqui ó, vamos fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que as-

sim, isso é minha experiência para vocês. Daqui a pouco apareceu um exercício 

que ... É diferente tu sentar, e tu resolver o exercício, é diferente de tu estar na 

frente de 35 (alunos) e tu trava. Pá, e agora como é que eu saio daqui? E se tu 

está sozinho em casa, tu leva meia hora mas tu sai. E aí na frente dos alunos 

não. Isso aí eu parei de fazer. Ai a imagem pros alunos é que ela não sabe”. 

 

Observando o relato da professora, e acostumados a terem de planejar 

antes de realizar qualquer aplicação, seja em componentes de estágios 

ou laboratórios como práticas de ensino, os alunos se questionam: 

 

A3: “E o que, o que a gente faz quando acontece isso?” 

P1: “Eu digo assim. Para aí um pouquinho. Espere depois eu resolvo amanhã eu 

trago a solução para vocês. E aí tu te quebra, tu te mata, e traz a solução no 

outro dia. Se não trouxer está ralado”. 

 

A professora admite que o excesso de confiança e a falta de tempo 

para um bom planejamento são os fatores que influenciam nesse pro-

cesso, admite também que hoje já não faz mais isso, não se arrisca em 

pegar um livro e dar um exercício sem antes resolvê-lo. 

Essa é uma situação que poderia ser abarcada e modificada pela 

formação continuada e em conjunto com outras mudanças. O processo 

de planejar, bastante discutido na formação acadêmico-profissional, 

para alguns professores, vai se perdendo ao longo do tempo. Concorda-

mos com Nóvoa (2017) quando ressalta que há necessidade de que as 

formações ocorram em um continuum, de modo que os professores pos-

sam repensar suas práticas e trocar experiências coletivamente, 

realizando planejamentos em conjunto. 
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A segunda categoria diz respeito à formação continuada do pro-

fessor tendo a escola como locus de sua formação. Na interação com os 

acadêmicos, a professora explica que quase não há espaço para a forma-

ção continuada na escola, para comprovar esse argumento, exemplifica 

que trabalha cinquenta horas semanais, com aulas de segunda a sexta-

feira, com somente um período vago de quarenta e cinco minutos du-

rante esse tempo.  

Argumenta que com essa carga horária de trabalho, se torna difícil 

um bom planejamento, trocas de experiências, tão pouco buscar meto-

dologias diferenciadas como formas de desenvolver o trabalho.  

Segundo a professora, semestralmente as escolas oferecem uma 

formação de três dias antes ou após o retorno das férias, porém, como 

vem sendo desenvolvida, não proporciona momentos produtivos de 

aprendizado. 

 

P1: Na escola tem aquela formação no início das férias de julho, que é uma se-

mana, onde é passado um vídeo, umas dormem, outras conversam. Uma coisa 

efetiva, não tem. 

 

Em relação a outras formações que vem realizando fora do ambi-

ente escolar, a professora também não demonstrou muito entusiasmo 

quando questionada sobre sua satisfação com as formações que têm 

participado. 

 

P1: “Deixa eu me lembrar. Não foi muito significativa, a formação tem que ser 

da minha área. O que adianta eu ficar discutindo avaliação? Mas se for feito 

formação com professores de matemática, discutindo de que forma nós vamos 

abordar as frações, de que forma vamos abordar tal coisa”.  
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Percebe-se nesta fala que a professora teria mais interesse em par-

ticipar de formações na sua área de conhecimento, usando métodos de 

ensino específicos para sua disciplina. 

Nesse sentido, este estudo nos fornece subsídios para entender que 

as limitações às práticas docentes são variadas e dependem tanto de 

uma reformulação dos processos de formação, que devem ser interliga-

das em um movimento contínuo, assim como são essenciais políticas 

públicas de valorização da profissão.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a roda de conversa como ação formativa no compo-

nente curricular de estágio, no contexto da formação acadêmico-

profissional, encontraram-se desafios, dificuldades e possibilidades 

para a estruturação de programas e ações que visassem o redimensio-

namento da prática e do desenvolvimento profissional docente.  

Compreendeu-se, a partir da análise, que estimular e favorecer o 

desenvolvimento da reflexão e da autonomia do professor no decorrer 

de sua prática, torná-lo protagonista do seu desenvolvimento e de sua 

práxis; bem como despertar o seu interesse em participar de ações e de 

programas de desenvolvimento profissional; e repensar o currículo 

tanto dos cursos de licenciatura, quanto da Educação Básica são, hoje, 

limitadores de práticas de desenvolvimento profissional docente. 

A partir deste estudo, pode-se também apontar algumas potencia-

lidades que resultaram desta ação, por meio da roda de conversa, 

constituindo-se uma alternativa interessante que favorece a aprendi-

zagem, partilha de ideias e troca de saberes entre professores em 



Articulações exitosas em ensino, aprendizagem e contribuições didático-pedagógicas  •  107 

formação inicial, professores da Educação Básica e professores da Uni-

versidade. 

Essa ação, embora pontual, mostrou-se bastante promissora para 

desencadear novas propostas mais amplas, e repensar a organização do 

currículo do curso de Matemática. Entende-se que o componente de es-

tágio não deveria ser uma prática de final de curso, e sim, uma 

construção ao longo do processo de formação deste futuro professor, 

que pode proporcionar mais momentos de troca entre os atores envol-

vidos. 

A partir do momento em que os saberes acadêmicos se defrontam 

com os saberes cotidianos, originários da prática da sala de aula, os aca-

dêmicos conseguem espaço para refletir sobre a sua posição e, em 

conjunto com o professor do componente, buscar subsídios para desen-

volver estratégias que busquem melhorar a inserção desses acadêmicos 

no seu futuro local de trabalho. 

Da mesma forma que esse espaço abre caminho para a construção 

de uma práxis pedagógica com foco na escola, também abre para que os 

professores das escolas repensem a sua prática, desde que, para isso,  

haja condições ideias de trabalho. 

Tendo em vista que o processo de (re)significação da prática é fa-

vorecido a partir de reflexões entre os pares, diferentes percepções, 

negociações de significados, responsabilizações mútuas, confronto en-

tre teoria e prática, a roda de conversa possibilitou verificar que as 

discussões originárias do coletivo constituíram um aspecto importante 

para ampliação ou ressignificação das compreensões dos acadêmicos 

em relação as suas dúvidas sobre as pesquisas realizadas no ano 
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seguinte, da mesma forma que possibilitou a professora rever teorias já 

esquecidas.  

Assim, unir professores em formação, com professores profissio-

nais proporciona reflexões conjuntas e colaborativas, diferentes olhares 

para um mesmo problema, confronto entre teoria e práticas, negocia-

ções de significados, responsabilizando ambas as partes pelos 

problemas e pela busca de encontrar soluções. 

Percebe-se que embora, apenas refletir sobre as práticas não seja 

suficiente para a mudança do contexto escolar, este tipo de formação 

pode desencadear outras que visem um aprimoramento da mesma, esta 

segunda etapa poderia estar centrada no planejamento de conteúdos es-

pecíficos voltados para o ensino e aprendizagem dos estudantes do 

ensino básico, como também na possibilidade de construir atividades de 

inclusão para alunos com necessidades especiais, motivo de preocupa-

ção para os acadêmicos, assim como pesquisar formas de avaliar e 

inserir os conteúdos em um ambiente de sala de aula ao qual os alunos 

ainda não tiveram a oportunidade de atuar.  

 Olhando o processo de formação acadêmico-profissional como um 

todo podemos perceber que favoreceu a reflexões em torno dos aspectos 

que permeiam a realidade social; problematizar situações e confrontá-

las com a realidade da professora; e o desenvolvimento de uma perspec-

tiva crítica da realidade encontrada. 

Os encontros permitiram não apenas um debate teórico, mas tam-

bém o planejamento foi visto pelos estudantes como algo necessário, o 

que antes era apenas uma atividade árdua, teve agora um motivo de ser. 

O relato da professora sobre o que passou após não ter planejado, fez 

com que os alunos entendessem essa necessidade, assim o planejamento 
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não foi encarado como apenas uma obrigação imposta pelo professor da 

componente curricular, mas teve um motivo de ser. O estudante, em-

bora conhecedor de um amplo referencial teórico, não consegue realizar 

um planejamento diferenciado e busca no livro didático, e na inspiração 

de ex-professores a salvação para a construção de suas aulas.  

Claro que temos muitas barreiras neste processo, e podemos citar: 

a falta de tempo dos professores do ensino básico para participarem de 

formações nas escolas, já que possuem uma carga horária elevada de 

trabalho; após a sua participação num processo de formação como este, 

em que momento consegue espaço na escola para desenvolver sua prá-

xis?, a componente de estágio precisa ser reestruturada para que o 

trabalho aconteça desde a entrada deste acadêmico no ensino superior, 

não podendo ser somente uma experiência de final de curso; é preciso 

uma aproximação maior entre Universidade e Escola, as distâncias 

ainda são enormes. 
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6  
METODOLOGIAS ATIVAS: POSSIBILIDADES PARA 
POTENCIALIZAR O PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL DURANTE 
A PANDEMIA 

Aderliane Silveira Elesbão 1 
Luciana Pinheiro Silveira Alfaro 2 
Vanussa Daiana Aires Charão 3 

1. INTRODUÇÃO 

 A educação no contexto escolar proporciona um leque de opções 

as quais precisamos refletir e problematizar constantemente, para que 

possamos ter certo estranhamento diante aos conflitos relacionados às 

metodologias e práticas pedagógicas no ensino, principalmente, quando 

se trata de crianças, devido estarem em constantes mudanças e em for-

mação. 

Destacamos a educação infantil, como o começo da vida escolar de 

toda criança. É na escola que ela aprende a conviver em sociedade, é o 

primeiro contato dos pequenos com conceitos e valores dos quais serão 

levados para a vida toda. Já dizia Paulo Freire (1983): “Ensinar exige com-

preender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ensinar 

exige a convicção de que a mudança é possível. Ensinar exige liberdade e 

autoridade”. Em nossa prática educativa, a realidade apresenta-se tal 

qual foi determinada, colocando-nos em situações de dificuldades 

 
1 Rede Municipal e Estadual de Ensino de Uruguaiana-RS - http://lattes.cnpq.br/9978259191786162 

2 Rede Municipal de Ensino de Uruguaiana-RS -http://lattes.cnpq.br/0142443518345587 

3 Rede Municipal e Estadual de Ensino de Uruguaiana-RS - http://lattes.cnpq.br/5995465743994155 
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educacionais nas quais somos desafiados (as) a superá-las. Ao refletir-

mos sobre esta realidade, podemos oscilar entre aceitá-la apenas ou 

transformá-la. 

As crianças ao iniciar na educação infantil se deparam com um am-

biente novo e diferente daquele ao qual estavam acostumadas em casa, 

atualmente frente a pandemia o ambiente não mudou continua a escola 

é que mudou de configuração estrutural para ser agora no domicílio das 

famílias.  

No ambiente escolar, existe, a professora as auxiliares pedagógicas 

e estagiários que os auxiliam a estudar e aprender, a compreender a or-

ganização do espaço escolar, até mesmo, muitas das atitudes que 

desejamos que elas desenvolvam são executadas pelos educadores que 

servem de exemplo, porém agora frente a pandemia as crianças não 

usufruem de toda esta estrutura organizada para aprender, preocupa -

nós o quanto tudo isso poderá impactar, lá adiante, na sua adaptação ao 

contexto escolar.  

Quando Dewey (1978), Freire (1996) e outros autores apontaram a 

necessidade em promover o protagonismo dos estudantes eles já apon-

tavam aquilo que seria denominado, posteriormente, de metodologias 

ativas. Pensando em adequar as aulas ao contexto domiciliar passamos 

a enviar nosso planejamento para as famílias desenvolverem com as cri-

anças enviamos os recursos tais como uma planilha feita no canva com 

a história que devia ser lida ou assistida no link e após faríamos uma 

chamada no meet e conversávamos com a criança sobre as experiências 

enviadas e como foram vivenciadas.  

Dentre as diversas possibilidades de organizar atividades associa-

das ao conceito de metodologias ativas encontramos a Sala de Aula 
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Invertida como alternativa para auxiliar no desenvolvimento da apren-

dizagem significativa e das atitudes das crianças e famílias no contexto 

da educação infantil.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2. 1 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

A escola de Educação infantil, vem percorrendo um caminho, re-

pleto de mudanças ao longo do tempo. Atualmente, essas escolas 

projetam novas estratégias, para ressignificar a prática pedagógica, vi-

sando, um entendimento ainda maior sobre as infâncias e as interações 

respeitosas entre os sujeitos que fazem parte do contexto escolar.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a edu-

cação infantil é o início e o fundamento do processo educacional, tendo 

o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e ha-

bilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas 

aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. 

Especialmente quando se trata da educação das infâncias, que envolve 

aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), 

como a socialização, a autonomia e a comunicação. (BRASIL, 2018). 

Promover que a criança manifeste sua curiosidade em relação a 

algo que de alguma forma chamou mais a sua atenção, durante uma de-

terminada experiência, ou a exploração de materiais, que às vezes não 

era comum no brincar da criança, mas, a partir dos estudos e da inves-

tigação, torna-se desafio, para ambos os envolvidos na aprendizagem. 

Buscar meios de interação e consolidar, ainda mais, o protagonismo 
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infantil em cada descoberta e a construção da própria criança, do seu 

jeito, no seu tempo e com suas potencialidades e possibilidades.  

Diante disso, o Documento Orientador do Território Municipal de 

Uruguaiana (DOTMU), menciona que, o planejamento na educação in-

fantil deve ser inspirado em projetos reais, dentro da curiosidade das 

crianças e de suas necessidades, em que possam vivenciar momentos de 

pesquisa, investigação e exploração, sendo desafiadas a conquistas e su-

peração em situações cotidianas de forma individual e coletiva.  

2.2 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS: COMO GARANTIR OS DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NA PANDEMIA 

Existem habilidades e competências essenciais a serem desenvol-

vidas nas crianças, diante desta etapa tão importante da Educação 

Infantil. Conforme a Base Nacional Comum (BNCC), há 7 conceitos de 

aprendizagem essenciais à criança: o cuidar e educar; a formação de 

vínculo; o incentivo à autonomia; o respeito ao ritmo da criança; a ob-

servação ativa; a exploração livre e a organização do tempo. 

Todos esses conceitos são ressaltados, construídos e desenvolvidos 

diante de um processo de incentivo previsto no cotidiano escolar, onde 

a criança tenha espaço e tempo adequados para reagir aos estímulos 

propostos, um ambiente rico também para sua exploração motora em 

contextos planejados cuidadosamente pelo professor. 

Devido a situação atual na qual o mundo se deparou - a pandemia 

por Covid-19 -, a rotina escolar foi gravemente prejudicada (por conta 

do isolamento social). Deixando, assim, evidente a necessidade de elen-

car novas formas de ensino mais eficazes, devido às condições sociais 

atuais. 
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Assim, metodologias ativas surgem como forma, de, aos poucos, 

reatar a realidade normativa no ensino aprendizagem. Segundo Ca-

margo & Daros (2018, p. 16) “ As metodologias ativas de aprendizagem 

são alicerçadas na autonomia, no protagonismo do aluno. Têm o foco no 

desenvolvimento de competências e habilidades, com base na aprendi-

zagem colaborativa e na interdisciplinaridade, estratégias pedagógicas 

que vem ao encontro das necessidades atuais, fomentando o aprendi-

zado ativo, uma vez que permitem a construção interativa do 

conhecimento. 

Com a finalidade de expandir novas formas de conhecimento e 

buscar desenvolver as competências e habilidades dos educandos, o En-

sino Híbrido soma como ferramenta ideal para a educação diante do 

presente momento. Onde crianças e professores têm a possibilidade de 

se relacionarem, trocando informações e experiências de forma a tor-

nar a aprendizagem mais significativa. 

De acordo com Horn e Staker (2015), existem diversas maneiras de 

aplicar o Ensino Híbrido nas instituições de ensino, por meio, por exem-

plo, das estratégias: 

 

● Rotação por estação; 

● Laboratório rotacional; 

● Sala de aula invertida; 

 

O Ensino Híbrido caracteriza-se por combinar tempos, espaços, 

atividades, metodologias e públicos diversos, misturando propostas de 

ensino on-line por meio das tecnologias e o ensino presencial. Esta é, 

por exemplo, a definição de Horn e Staker (2015, p. 44): 
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O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um estudante 

aprende, pelo menos em parte, por meio de aprendizagem on-line, sobre o 

qual tem algum controle em relação ao tempo, ao lugar, ao caminho e/ou ao 

ritmo e, pelo menos em parte, em um local físico, supervisionado, longe de 

casa.  

Em consonância ao ensino híbrido há a necessidade de uma pro-

posta metodológica que envolve um percurso de construção do 

conhecimento que gere práxis reflexivas, que contribua para uma 

aprendizagem significativa, contextualizada, neste sentido surgem os 

Temas Geradores.  

Os temas geradores têm como principal nome o de Paulo Freire que 

defende que devemos partir do contexto do educando para que ele con-

siga ter uma aprendizagem significativa, e assim, defende como 

metodologia interdisciplinar que pode contribuir com a aprendizagem 

em todos os níveis de ensino. 

No texto lido como base para esta reflexão, reconhece-se na pro-

posta baseada em temas geradores a possibilidade de se desenvolver um 

trabalho diferenciado, independentemente da etapa da escolarização. 

Essa metodologia foi primeiramente pensada para a educação de 

jovens e adultos, mas pode servir de base de ensino também na educação 

infantil, e nos anos iniciais, considerando as peculiaridades da infância 

na escolha dos temas. Objetivando qualificar a prática docente, os temas 

geradores podem contribuir com a aprendizagem, uma vez, que parte 

de situações reais. 

Segundo Costa e Pinheiro (2013): 

O emprego de um tema gerador para condução das aulas proporciona de 

forma direta a interdisciplinaridade e, com isso, os conteúdos podem ser 
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tratados à luz das diversas áreas do conhecimento que os envolvem. Dessa 

forma, trabalhar mediante a proposta de Paulo Freire traz inúmeros bene-

fícios para a educação, pois reflete em um ensino em que os alunos são 

envolvidos nas temáticas discutidas em sala de aula, portanto mais signifi-

cativo; promove a interdisciplinaridade, porque os conteúdos não são 

tratados de forma isolada, mas sim dentro de uma problemática mais am-

pla; oportuniza o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, uma 

vez que sua base é o diálogo, o que leva o aluno a descobrir o conhecimento, 

e não receber informações prontas a serem memorizadas; e, por fim, apro-

xima professor e aluno, pois juntos passam a assumir o papel de 

construtores do conhecimento. 

Paulo Freire, defende que educar é um ato de conhecimento da re-

alidade concreta, das situações vividas, um processo de aproximação 

crítica da própria realidade: compreender, refletir, criticar e agir são as 

ações pedagógicas pretendidas. 

Neste sentido, pode-se dizer que os temas geradores surgem como 

estratégias metodológicas de um percurso de conscientização da reali-

dade que oprime em sociedades desiguais; são prementes no processo 

de construção do conhecimento, e por surgir a partir da sabedoria do 

povo.  

 Desta forma, os temas geradores são, no Método Paulo Freire, a 

engrenagem da proposta metodológica. Entende-se que o Método é a 

materialização das ideias de Paulo Freire, é a base política e filosófica 

presentes na sua teoria do conhecimento, a educação libertadora. Nesta 

abordagem a educação é uma ação em que os sujeitos deste processo de 

ensino e aprendizado, mediatizados pelo mundo educam-se em comu-

nhão. 

 Segundo Freire (1984): 
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A educação libertadora é, para esse educador, a alternativa política à edu-

cação tradicional, a que ele denominou “educação bancária", que, por opção 

política e metodológica de caráter domesticador, realiza-se por repassar co-

nhecimentos de educadores para educandos. Assim, a educação libertadora 

tem, como pressuposto, o questionamento radical das relações dos homens 

entre si e deles com o mundo em que vivem, criando oportunidades para 

um processo de desvelamento do mundo tendo como objetivo último a 

transformação social, entendendo que a educação não é a garantia das 

transformações sociais, mas que as transformações são impossíveis sem 

ela, sem uma visão crítica da realidade. 

Neste contexto de educação transformadora não existe a perspec-

tiva de progresso na educação se não concebermos a educação 

libertadora como fundamental para a formação de pessoas críticas e 

atuantes no meio em que vivem.   Partindo da necessidade de entender 

as relações que ocorrem no ambiente escolar, vale pensar nos tempos e 

espaços que compreendem a educação infantil em um currículo capaz 

de promover a transformação social. 

2.3 SALA DE AULA INVERTIDA EMERGE NA PANDEMIA   

A sala de aula invertida é um dos modelos de ensino ou metodolo-

gia, que tem tido mais visibilidade e que também vem sendo utilizada, 

diante deste contexto pandêmico. É importante inicialmente registrar 

que a ideia não é nova.  A prática de leituras de textos antes das aulas, 

apresentações e discussões já é bastante comum, destacada especial-

mente na área de ciências humanas e em cursos de pós-graduação. Sua 

versão mais recente, que se popularizou a partir dos anos 2000, a Edu-

cause (2002) traz a definição de sala de aula invertida da seguinte forma: 
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A sala de aula invertida é um modelo pedagógico em que os elementos típi-

cos da aula e dá lição de casa são alternados. Pequenas aulas em vídeo são 

assistidas por estudantes em casa antes da aula, enquanto o tempo na sala 

é dedicado a exercícios, projetos e discussões. As aulas em vídeos são muitas 

vezes consideradas o ingrediente chave na abordagem invertida, sendo cri-

adas e disponibilizadas pelo professor ou selecionadas de um repertório 

online. Embora uma aula pré-gravada possa ser um podcast ou outro for-

mato de áudio, a facilidade com que um vídeo pode ser acessado e 

visualizado hoje tornou-o tão onipresente que o modelo invertido passou a 

ser identificado com vídeos. 

No modelo de sala de aula invertida ocorre a inversão da lógica da 

aula, a ideia é fazer uso do espaço da aula para tirar dúvidas, discutir 

temáticas realizar atividades cooperativas e executar projetos o objeto 

de estudo é visto conhecido estudado em outro espaço antes do edu-

cando estar com o professor. 

Bergamann e Sams (2016) enfatizam que não existe uma única ma-

neira de inverter a sala de aula. Há muito tempo professores invertem 

a sala de aula em algum grau e de diversas maneiras, por exemplo, soli-

citando leituras prévias de textos, capítulos de livros ou artigos. 

Estudiosos da área destacam que inverter a sala de aula está relacionado 

com a postura do professor, pois cada um terá uma maneira distinta de 

colocar em prática. Neste sentido, a sala de aula invertida busca propor-

cionar os encontros presenciais menos expositivos e promover o 

engajamento, em oposição ao tradicional modelo do educando passivo 

diante do professor. Entende-se que a busca pela inovação pedagógica 

perpassa uma mudança de postura dos professores e dos alunos que 

precisam experienciar juntos. 

O professor assume um papel de estrategista na seleção do melhor 

recurso tecnológico que facilitará o acesso do educando ao conteúdo. 
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Acredita-se que a inovação pedagógica não está nas tecnologias, mas na 

capacidade do educador utilizá-las da melhor maneira para o processo 

de ensino e de aprendizagem (GIRAFFA, 2013). O educando, como prin-

cipal sujeito do modelo, também precisa estar preparado para aprender 

como protagonista, aspecto que perpassa o planejamento do professor, 

que necessita ser claro para os envolvidos no processo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Os professores ao serem surpreendidos com a suspensão das aulas 

por conta da pandemia, sentiram-se caminhando por território de in-

certeza, pois até então só haviam vivenciado a experiência de trabalhar 

com projetos de ensino em uma abordagem interdisciplinar e coopera-

tiva.   

O grande desafio de como garantir o direito de aprendizagem das 

crianças em meio a pandemia da Covid 19, inquietou a todos e todas, 

dada a urgência de se criar uma nova maneira de ensinar e aprender. As 

professoras assumiram um papel de pesquisadoras e catadoras de ideias 

para que pudessem proporcionar experiências de aprendizagens lúdicas 

e que atendessem aos objetivos de aprendizagem, ao interesse das cri-

anças e a faixa etária atendida. 

Para Zanon e Althaus (2010, p. 29) o “ato de planejar, organizar as 

ações docentes e discentes, exige o domínio de conhecimentos sobre os 

níveis que compõem o processo de planejamento”, em Libâneo (2013, p. 

134) os “objetivos educacionais são uma exigência indispensável para o 

trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do professor 

em sua explicitação, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvi-

mento da aula”  
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Assim surgiram os temas geradores que mobilizaram o planeja-

mento intencional dos professores que percebem a criança como centro 

do processo educativo e sujeito ativo na construção do conhecimento, 

por conseguinte os professores foram criando estratégias para qualifi-

car a prática e alcançar mais educandos.    

Nesse sentido, desenvolver-se-á na criança, habilidades e conheci-

mentos específicos, que construirão um raciocínio lógico para resolver 

a situação proposta e adquirir postura objetiva, crítica, empática, refle-

xiva e dessa forma se preparam para as diversidades da vida. Freire 

(2000) pontua:  

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de 

indagar-se, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de programar e 

de não apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos, impostos. 

As crianças precisam ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que 

se faz decidindo. Se as liberdades, não se constituem entre si mesmas, mas 

na assunção ética de necessários limites, a assunção ética desses limites não 

se faz sem riscos a serem corridos por elas e pela autoridade ou autoridades 

com quem dialeticamente se relacionam. (FREIRE, 2000, p. 25). 

A  ideia de se trabalhar com a sala de aula invertida teve início du-

rante os encontros online, que aconteciam uma vez por semana 

inicialmente, e o tempo de uma hora era insuficiente para desenvolver 

as experiências contextualizando, explicando e exercitando as  habili-

dades; pensamos então em otimizar o nosso tempo solicitando o auxílio 

das famílias que passaram a fazer a sensibilização para o tema de es-

tudo, sondando os conhecimentos prévios através de questionamentos 

desenhos e ou outras linguagens, ou contando uma história, ou 
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cantando uma música, enfim os pais e ou responsáveis foram ativos no 

processo.  

A aprendizagem é mais significativa quando incentivamos as cri-

anças intimamente, quando elas acham sentido nas atividades que 

propomos, quando consultamos suas motivações profundas, quando se 

engajam em investigações em que trazem contribuições, quando há di-

álogo sobre as atividades e a forma de realizá-las.  

Prado (2020), “Uma metodologia ativa deve permitir que o aluno 

rompa com a passividade e adentre em um universo colaborativo que o 

permitirá integrar-se a uma comunidade maior, a comunidade de 

aprendizagem” (p. 166).  

Para Silva e Pires (2020 p. 12) Ter os alunos e seus responsáveis co-

nectados a informações constantes e rápidas, não é garantia de 

aprendizagem, assim como, ferramentas tecnológicas, usadas de ma-

neira aleatória, sem planejamento efetivo sobre os objetivos que se 

devem atingir, também não representam inovação. Cunha (2005 p. 33) 

pontua que inovação por ser entendida “como elemento fundamental 

que pode favorecer a mudança, pela sua condição de dar direção à prá-

tica pedagógica que desenvolve, mesmo reconhecendo nesta os 

condicionantes históricos, sociais e culturais”  

Neste sentido a professora conversou com os pais e ou responsá-

veis pelas crianças que perceberam a importância das atividades 

enviadas e  se comprometem  em desenvolver as experiências,   as pro-

fessoras se mantinham mediando o processo, incentivando, 

assessorando, trabalhando incansavelmente para a promoção de apren-

dizagens nas crianças; que chegavam na aula online já sabendo sobre o 

que seria tratado,  neste sentido bem mais desinibidas e comunicativas 
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respondiam aos questionamentos, em outras ocasiões chegavam já com 

questionamentos para fazerem para as professoras e ou com outra his-

tória ou problema para resolver junto com as professoras e colegas. As 

crianças não estão acostumadas a serem protagonistas e precisamos en-

siná-las a aprender com os outros, a entender como aprende, como ela 

deve se organizar para estudar, como buscar e selecionar informações.  

Para Prado (2020), a metodologia de sala de aula invertida possibi-

lita a criação de espaços estrategicamente pensados para potencializar 

a aprendizagem e torná-la mais significativa. A dinâmica de organiza-

ção de experiências de aprendizagem nesta metodologia nos auxilia a 

refletirmos acerca da concepção de aula, pois integram duas modalida-

des de ensino – presencial/virtual.  

Neste sentido, não basta   listar textos e vídeos para a criança es-

tudar. É necessário saber mobilizar os recursos e serviços tecnológicos 

para auxiliar na articulação do processo de aprendizagem, além de pro-

porcionar uma reflexão sobre suas próprias vivências e com elas 

aprenderem a incorporarem novas possibilidades. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho traz relatos de experiência de ensino e apren-

dizagem na educação infantil em período pandêmico quando foi 

necessário adequar a metodologia de trabalho com as crianças, saindo 

da metodologia de projetos para a metodologia  com  tema gerador que 

culminou na sala de aula invertida e posteriormente ainda com ensino 

híbrido que alternou experiências presenciais e experiências remotas, 

sempre na perspectiva das metodologias ativas e com o intuito de ga-

rantir o direito de aprendizagem das crianças. 
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 Dado o desafio de envolver mais as crianças  nas tarefas propostas 

e potencializar o desenvolvimento de habilidades e competências que os 

tornassem mais autônomos e despertasse o encantamento pela apren-

dizagem, pois acredita-se que uma criança motivada aprende sempre, 

durante a implantação da nova metodologia e da abordagem temática 

os educadores, foram construindo uma documentação pedagógica como 

registros escritos e digitais e ou fotos, para assim  estar acompanhando 

e avaliando a criança e a proposta no decorrer do percurso pedagógico, 

ficando evidente os ganhos no desenvolvimento integral das crianças e 

a importância do apoio e parceria da família em  estar envolvida no pro-

cesso de construção do conhecimento da criança. As crianças sentiam -

se muito satisfeitas e motivadas com os encontros online onde viam 

seus colegas e professoras e podiam interagir e contar sobre as suas  in-

vestigações e experiências para os demais colegas.   

 A nova abordagem metodológica sala de aula invertida suscitou 

em vivências e experiências promotoras de aprendizagem, onde o 

adulto exerceu o papel de facilitador e mediador do processo de cons-

trução do conhecimento, pois oportunizou às crianças mais tempo na 

presença do adulto responsável e a otimização do tempo que estavam 

com a professora, bem como o exercício da autonomia. 

 Assim, a sala de aula invertida permitiu oportunizar espaços e 

tempos diversos para desenvolver habilidades e competências úteis. A 

ideia foi desafiadora uma vez que nunca havíamos vivenciado algo desta 

natureza na educação infantil e poderá servir de norte para outros pro-

fessores que se disponham a vivenciar novas experiências de ensino e 

aprendizagem.   
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7  
EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESENVOLVIDA DURANTE O 
ENSINO REMOTO - NO CONTEXTO PANDÊMICO DA 
COVID-19  
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1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica do processo de ensino-aprendizagem no Brasil foi al-

terada a partir da restrição ao modelo presencial devido à pandemia de 

Covid-19 e consequente inserção do ensino remoto. A pandemia da sín-

drome respiratória aguda grave do coronavírus apresenta um impacto 

mundial na população, na economia, nos serviços de saúde e também na 

educação.  

O distanciamento social, além das medidas de higiene e uso de 

máscara, tornou-se um dos pilares principais para evitar a proliferação 

do vírus. Com isso, logo no início da disseminação viral, houve discussão 

sobre a suspensão de aulas em todas as esferas da educação a nível na-

cional e mundial, o que gerou novas demandas para o ensino. Essa 

suspensão foi acompanhada por busca de métodos e tecnologias que 

dessem conta do novo formato de ensino. 

 
1 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/3951028938358396 

2 Universidade Federal do Pampa  -  http://lattes.cnpq.br/6347083382877491 

3 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/3098074762707169 

4 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/0005537329927176 
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Nesse cenário, surge a interrogativa sobre como foi desenvolvida a 

educação inclusiva pelos professores por meio das aulas síncronas, al-

ternativa que foi instituída pelo Ministério da Educação para manter o 

contato entre a escola e os estudantes para que estes não fossem preju-

dicados quanto à aprendizagem. sabendo-se que, para tanto, foram 

utilizadas variadas metodologias para atendimento dos estudantes em 

um contexto de restrição ao modelo presencial. 

A educação inclusiva como modalidade de ensino ainda está em 

processo no contexto escolar. Diversos estudos apontam demandas im-

portantes para a efetividade da inclusão que ainda não foram 

contempladas, tais como: acessibilidade, materiais pedagógicos, forma-

ção continuada dos professores, profissionais de apoio, sala de recursos 

multifuncionais. 

Nesse sentido, Carvalho (2014) reitera que o processo inclusivo 

deve ser entendido como um processo contínuo e permanente.  

A inclusão educacional tem ocupado significativo espaço de reflexões em 

todo o mundo, particularmente a partir da década de 90. Deve ser entendida 

como princípio (um valor) e como processo contínuo e permanente. Não 

deve ser concebida como um preceito administrativo, dado a priori, que leva 

a estabelecer datas, a partir das quais as escolas passam a ter o estado de 

inclusivas, em obediência à hierarquia do poder ou a pressões ideológicas. 

(CARVALHO, 2014, p. 158). 

A educação inclusiva sendo compreendida como processual e per-

manente acredita-se que também passou por adequações para inserção 

à nova realidade mundial.   

O presente estudo visa conhecer a prática inclusiva ministrada pe-

los docentes dos anos iniciais do ensino fundamental I, através do 
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ensino remoto, durante o ano letivo de 2020, em escolas públicas e pri-

vadas do município de Uruguaiana,  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

Historicamente, desde a implementação da educação inclusiva no 

Brasil, essa modalidade de ensino permeia por transformações políti-

cas, filosóficas, ideológicas e culturais. Durante este longo e lento 

processo, as mudanças decorrem também dos efeitos produzidos pelos 

dispositivos legais, inicialmente pela Constituição Federal do Brasil 

(BRASIL, 1988), que  embasa a ação e participação política, estabele-

cendo, em seu artigo 208, inciso III, que o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de “atendimento educaci-

onal especializado aos portadores de deficiência”, preferencialmente, 

na rede regular de ensino.  

Nesse contexto, outros documentos legais foram instituídos após 

a Constituição de 1988 e passaram a nortear  este processo. As Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, instituídas no 

ano de 2001, delimitaram a educação inclusiva como garantia à educa-

ção escolar e promoção do desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 

2001, p. 9-10). 

Em 2008, com o objetivo de assegurar a inclusão escolar, é preco-

nizada a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, garantindo aos estudantes: “aprendizagem e conti-

nuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da 



Articulações exitosas em ensino, aprendizagem e contribuições didático-pedagógicas  •  131 

modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educa-

ção superior; [...]”. (BRASIL, 2008, p. 14). 

A Lei Brasileira de Inclusão - Lei 13.146/2015 - criada em 6 de julho 

de 2015 e aprovada em 2 de janeiro de 2016, também conhecida como 

Estatuto da pessoa com deficiência, é um dos mais novos avanços na 

luta em favor da inclusão social e cidadã.  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência dá orienta-

ções no Art. 2°: “aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efe-

tiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” 

(BRASIL, 2015). 

Para compreender a educação inclusiva, é necessário, primeiro, 

entender que esta não foi concebida apenas para determinados alunos 

e sim para todos, sem distinção. Para incluir um aluno com caracterís-

ticas diferenciadas, há necessidade de se criar mecanismos que 

permitam que ele se integre social, educacional e emocionalmente com 

colegas, professores e com os objetos do conhecimento e da cultura. Se-

gundo Carvalho (2006, p. 49):   

A política de inclusão dos alunos na rede regular de ensino que apresentam 

necessidades educacionais especiais, não consiste somente na permanência 

física desses alunos, mas o propósito de rever concepções e paradigmas, 

respeitando e valorizando a diversidade desses alunos, exigindo assim que 

a escola defina a responsabilidade criando espaços inclusivos. 

Dessa forma, a inclusão significa que não é o aluno que se molda 

ou se adapta à escola, mas a escola consciente de sua função que se co-

loca à disposição do aluno. Assim, uma escola inclusiva implica garantir 
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qualidade educacional a cada um dos alunos, reconhecendo e respei-

tando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas 

potencialidades e necessidades.  

2.1.1 OS PROFESSORES DIANTE DAS PRÁTICAS PARA PROMOÇÃO DA 

INCLUSÃO 

Para atuar na perspectiva da educação inclusiva, os professores 

precisam de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas, além de 

apoiar-se em saberes para desempenhar sua prática pedagógica.  

Gauthier et.al. (2006) denominam esses saberes de: saber discipli-

nar, saber curricular, saberes das ciências da educação, saberes da 

tradição pedagógica, saber da ação pedagógica, saber experiencial. 

Esses saberes podem originar-se em cursos, seminários, palestras, 

livros, trocas de experiências entre professores que trabalham com edu-

cação comum e especial. As práticas podem ocorrer tanto no ambiente 

escolar como em outro espaço de discussão e questionamentos entre es-

cola e família, no ambiente universitário, através de estágios, ou ainda 

na internet.  

Nesse sentido, Ferreira (2006) admite que os professores são o 

principal recurso da ação de formação, pois esses profissionais têm seu 

desenvolvimento apoiado em experiências que cotidianamente vivem 

na escola e nas salas de aula. Adquirem um repertório de conhecimentos 

e habilidades, acumuladas por meio da experiência nos anos de magis-

tério, o que, para essa autora, adquire um valor potencial “como 

substância viva (conteúdo) das ações de desenvolvimento profissional 

para eles voltadas” (FERREIRA, 2006, p. 229), sendo imprescindível para 

a construção de novas aprendizagens significativas e para a mudança 
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de suas práticas.  

Uma aula inclusiva visa responder à diversidade de estilos de 

aprendizagem. Assim, qualquer ação de desenvolvimento e aperfeiçoa-

mento de práticas de ensino e aprendizagem de professores, para a 

inclusão, precisa ajudá-los a refletir sobre modos de construção de in-

formações sobre os estudantes e planejamento de atividades que 

abranjam os estilos de aprendizagem individual (FERREIRA, 2006).  

Quando se busca nos discursos dos professores, entender seus pro-

cessos de produção de sentidos acerca da experiência da inclusão, 

precisa-se levar em conta que tais processos incorporam o fazer e o 

pensar concreto dos professores em sua rede de relações, apontando 

elementos muito mais significativos para uma análise do processo in-

clusivo do que simplesmente comparar o que deveria ser a inclusão, com 

o que se está fazendo de fato nas escolas. 

Conhecer os saberes advindos da experiência prática, construídos 

a partir do trabalho com os estudantes com deficiência, da vivência, 

neste novo cenário social e educacional ocasionado pelo isolamento so-

cial em decorrência da covid-19, motivaram a proposta deste estudo. 

2.2. O ENSINO REMOTO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 

O sistema de ensino brasileiro, a partir de meados de março do ano 

de 2020, precisou passar por adequações, para possibilitar o distancia-

mento social, uma das normas de segurança propostas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para evitar o contágio e a propagação do Sars-

cov-2, em decorrência da situação pandêmica ocasionada pela Covid-19, 

primando dar continuidade ao processo de ensino. 

Por meio da Portaria n.343, o Ministério da Educação (MEC) 
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manifestou-se sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em 

meios digitais e impressos, enquanto a situação de isolamento social 

persistisse. Essa nova modalidade de ensino foi nomeada de Ensino Re-

moto Emergencial (ERE), a qual foi instituída para transmitir 

conhecimento por meio do uso da TDIC (Tecnologias Digitais da Infor-

mação e Comunicação). 

Conforme Behar (2020), o termo "remoto'' significa distante no es-

paço e se refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado 

remoto porque os professores e alunos estão impedidos por decreto de 

frequentarem instituições educacionais para evitar a disseminação do 

vírus. É emergencial pois, do dia para noite, o planejamento pedagógico 

para o ano letivo de 2020 teve que ser engavetado. Nesse contexto, salas 

de aula on-line foram criadas para postagens de avaliações e trabalhos 

(Google Classroom), podcasts inaugurados como ferramentas de apren-

dizado, mapas mentais individuais e coletivos usando ferramentas da 

internet.  

 Vale ressaltar que muitos estudantes brasileiros não tiveram ne-

nhum acesso ao ensino remoto. De acordo com a pesquisa realizada pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a partir do estudo 

"Impactos primários e secundários da Covid-19 em crianças e adoles-

centes”, apesar do esforço de escolas e educadores, estudantes em 

situação de maior vulnerabilidade têm menos acesso à internet e ao 

computador, o que limita as suas oportunidades de estudar e aprender 

adequadamente em casa. Por isso, muitos deles estão cada vez mais ex-

cluídos", conforme Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil. 

Conforme Martins (2020), o cenário da pandemia trouxe novas e velhas 

reflexões e preocupações para o campo educacional, tais como: 
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[...] as condições de trabalho do docente, a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, a relevância  e  o  significado  dos  temas  a  serem  abordados,  

o desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas  centradas  no  estudante  [...].  

(MARTINS, 2020, p. 251). 

Portanto, faz-se oportuno dar voz aos professores das salas regu-

lares da Educação Básica, a fim de compreender sua percepção acerca 

do momento adverso em que a educação se encontra e dos desafios que 

a pandemia da Covid-19 impôs à sua prática pedagógica. 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória 

com delineamento de levantamento de campo e qualitativa, o qual busca 

a partir da aplicação de um questionário conhecer a prática inclusiva 

ministrada pelos docentes por meio do ensino remoto, durante o ano 

letivo de 2020, no contexto pandêmico. 

Considera-se uma pesquisa exploratória aquela que visa proporci-

onar uma maior familiaridade com o problema de um tema, ainda pouco 

conhecido (GIL, 2008), e qualitativa, pois a análise foi desenvolvida a 

partir no método de Análise de Conteúdo de Bardin (2011). 

Como técnica de coleta de dados, utilizou-se um questionário con-

tendo 11 questões, enviado o link via e-mail e WhatsApp, com auxílio da 

ferramenta Google Forms. A investigação contemplou professores do 

ensino fundamental I, atuantes em escolas privadas e municipais de  

Uruguaiana-RS 

Nesta pesquisa, foram considerados os relatos dos docentes sobre 

como foi desenvolvida a educação inclusiva por meio das aulas síncro-

nas, alternativa que foi instituída pelo Ministério da Educação para 
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manter o contato entre a escola e os estudantes durante o isolamento 

social caracterizado como ensino remoto. Foram obtidas 31 respostas de 

professores advindos das docências nos níveis e instituições conforme 

informações contidas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Esquema de categorização 

Número de participantes 11 9 6 5 

Nível da atuação docente Fundamental I Fundamental I Fundamental II Fundamental II 

Instituição Municipal Privada Municipal Privada 

Fonte: As autoras (2021). 

 

As respostas analisadas individualmente e no seu conjunto, no cru-

zamento com o referencial teórico, possibilitaram as construções de 

compreensão necessárias na perspectiva dos objetivos traçados para a 

pesquisa. O resultado da análise, a partir das categorias estudadas, é 

apresentado posteriormente, distribuído em duas categorias. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dentre as 31 respostas obtidas pelo questionário aplicado, emergi-

ram  categorias a partir  do nível de atuação e instituição pertencente 

ao docente. A seguir, apresenta-se os resultados obtidos a partir da aná-

lise das respostas, tanto do questionário socioeconômico, quanto das 

questões abertas direcionadas para atingir o objetivo deste estudo. 

As categorias são as seguintes: I- Concepção dos docentes atuantes 

no ensino fundamental, na rede municipal de ensino de Uruguaiana-RS; 

II- Concepção dos docentes atuantes no ensino fundamental, na rede 

privada de ensino de Uruguaiana-RS. 
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4.1 I - CONCEPÇÃO DOS DOCENTES ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL, 

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE URUGUAIANA 

A partir da análise das respostas dos educadores do ensino funda-

mental das escolas municipais de Uruguaiana-RS, as três respostas 

advindas do questionário socioeconômico estão representadas nos grá-

ficos abaixo: 

 

Gráfico 1- Faixa etária 

 
Fonte: As autoras (2021). 

 

Gráfico 2 - Escolarização 

 
Fonte: As autoras (2021). 

 

Gráfico 3 - Tempo de atuação 

 
Fonte: As autoras (2021). 

 

Os gráficos acima mostram que a maioria dos professores estão na 
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faixa etária de 41 / 50 anos.. Atuam na rede pública, na grande maioria 

de 11 a 15 anos,  

O perfil dos participantes foi predominantemente feminino, com 

experiência média de 06 a 20 anos no magistério.  

A grande parte dos docentes entendem que educação inclusiva (EI) 

é incluir o aluno na turma em um processo que todos possam participar 

de forma equânime. 

A escola inclusiva proporciona educação para todos os alunos em salas de aula 

regulares, garantindo oportunidades educacionais adequadas e desafiadoras, 

sempre ajustadas às necessidades e habilidades de cada um. Assim, alunos 

com ou sem necessidades especiais terão oportunidades iguais. Além de 

aprenderem a conviver com as diferenças, aceitando e respeitando as limita-

ções de cada um, cabe ao professor estimular o uso das habilidades individuais 

para superarem as dificuldades. (FERNANDES; VIANA, 2009, p. 7). 

A sala de aula é considerada  um espaço habitual de contato entre 

o professor e o aluno, no qual ele é apontado como sujeito dotado de 

capacidades e possibilidades que devem ser levadas em conta e que ne-

cessitam de um trabalho que lhe considere como sujeito aprendente e 

com características próprias (SILVA; KVP, 2015).   

Em relação a estudos e qualificações na área inclusiva, oito profes-

soras não possuem cursos de pós-graduação ou especialização e três 

delas possuem estudos nesta área.  

Para que se possa compreender com maior plenitude o aluno de 

inclusão, faz-se necessário aliar as práticas com formações.  

Baseando-se em estudos, Alarcão assinala que a formação continuada de 

professores  deve ser privilegiada , para que se avance na caminhada da 

educação inclusiva de qualidade  No caso dos docentes iniciantes, os autores 



Articulações exitosas em ensino, aprendizagem e contribuições didático-pedagógicas  •  139 

alertam que, por causa da falta de experiência, às vezes, eles precisam de 

uma orientação mais direcionada. (ALARCÃO, 2001, p. 12). 

Entende- se que, em sua formação inicial, o professor não capta 

todos os conhecimentos importantes para que atenda todas as necessi-

dades de uma sala de aula, pois esta muda de acordo com cada realidade. 

Nesse sentido, é necessário que o docente permaneça estudando, a fim 

de ressignificar suas práticas diárias, buscando aprimorar seus conhe-

cimentos e sua ação pedagógica. Assim, Delors coloca que: “A qualidade 

de ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos pro-

fessores, do que pela sua formação inicial. É pela formação continuada 

que ocorre a aproximação do saber e do saber-fazer” (DELORS, 2003, p. 

160). 

Em relação às dificuldades enfrentadas pelos docentes no período 

investigado, as respostas apontam que essas partiram da necessidade 

do contato presencial para o atendimento especializado do estudante 

inclusivo, levando à falta de interação entre professores e alunos, aliado 

ao limitado apoio familiar decorrente, por vezes, da estrutura econô-

mica, ocasionando a falta de recursos tecnológicos e acesso à internet. 

No que concerne às práticas inclusivas, os professores se mostra-

ram incapacitados devido à falta de conhecimento de ferramentas 

digitais de acesso às especificidades de cada deficiência.  

Nesse contexto, os docentes adotaram como estratégias para pro-

mover a aprendizagem o uso de materiais impressos para aqueles sem 

acesso à internet, contando com a ajuda familiar, e também o atendi-

mento individualizado, via WhatsApp, disponibilizando vídeos e jogos 

interativos.  
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4.2. II- CONCEPÇÃO DOS DOCENTES ATUANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL 

I, NA REDE PRIVADA DE ENSINO DE URUGUAIANA-RS  

A partir da análise das respostas dos educadores do ensino funda-

mental das escolas privadas de Uruguaiana-RS, as três respostas 

advindas do questionário socioeconômico estão representadas nos grá-

ficos abaixo: 

 

Gráfico 5 - Faixa etária 

 
Fonte: As autoras (2021). 
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Gráfico 6 - Escolarização 

 
Fonte: As autoras (2021). 

 

Gráfico 7 -  Experiência 

 
Fonte: As autoras (2021). 
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O perfil dos participantes é predominantemente feminino, a maior 

parte com idade entre 41 e 50 anos. 

Quanto ao tempo de experiência dos participantes da pesquisa, a 

maior parte deles possui de 21 a 25 anos de experiência na profissão. A 

maioria dos docentes possuem especialização, correspondendo a um 

percentual de 77,8%. Já os educadores que não possuem especialização 

correspondem  a 22,2%. 

Em relação à compreensão do que é educação inclusiva, foi possível 

perceber que a maioria dos educadores  como uma educação pensada 

para todos, que permita a participação efetiva do estudante.  

“A Educação Inclusiva é um direito adquirido por todas as crianças, 

inclusive daquelas com deficiência. A Educação Inclusiva desses alunos 

possibilita diversos benefícios não só para o próprio indivíduo em ques-

tão, mas também para todos os agentes envolvidos neste processo” 

(SILVA; CONTERAS, 2017, p. 2). 

Assim pode-se dizer  que a educação inclusiva é aquela que deve 

atender às necessidades individuais de cada criança e dentro de suas 

especificidades acolher as diversidades de construção de conhecimento 

e desenvolvimento de cada um.  

Três educadoras ainda ressaltam a importância da permanência de 

crianças que apresentem alguma deficiência na sala de aula regular, 

uma delas diz o seguinte : “inclusão deve ser feita de forma que o aluno 

esteja integrado a todo momento na sala de aula e não tirado da sala e co-

locado numa salinha”. Fica nítido na fala dos educadores a necessidade 

de participação efetiva dos estudantes e, em caso de deficiência, que to-

dos possam conviver em uma sala de aula regular.  

Percebe-se na análise das respostas que os docentes não possuem 



Articulações exitosas em ensino, aprendizagem e contribuições didático-pedagógicas  •  143 

especialização na área de educação inclusiva, ao todo correspondem a 

um percentual de 55,6% os educadores que não possuem especialização,  

44,4% os que possuem.  

Dos docentes entrevistados, hegemonicamente, já atenderam cri-

anças com deficiência em sua sala de aula, correspondendo a um 

percentual de 88,9% e os que não realizaram esse atendimento repre-

sentam 11,1% dos educadores. 

Em referência aos educadores que elencaram experiência em aten-

dimento a crianças inclusas, apontaram que 4 dessas crianças 

apresentaram deficiência mental, 1 deficiência auditiva e outras se en-

caixavam em outras deficiências não especificadas. 

Entre o grupo de educadores que realizaram esse atendimento, al-

gumas dificuldades foram citadas: a falta de contato com o aluno, o que 

interferiu diretamente na forma de avaliar e de personalizar as ativida-

des, conforme as necessidades de cada criança, além da escassez de 

tempo de concentração mediante a interação através da modalidade re-

mota.  

Em relação às estratégias adotadas para adaptação das práticas in-

clusivas desenvolvidas em ambiente virtual, participantes citaram a 

ludicidade das atividades, a análise do contexto em que o aluno está in-

serido para que se propusesse atividades adequadas às especificidades 

de cada um, a busca pelo acompanhamento e auxílio das famílias, en-

contros on-line e uma escuta ativa que permita ouvir as necessidades 

dos estudantes. 

Quando questionados sobre à influência do ambiente virtual na 

mudança do processo de inclusão, os docentes afirmaram que houve 

mudanças e relacionaram as mesmas a alguns aspectos como a 
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dificuldade de concentração e permanência em frente à tela, a limitação 

para que houvesse uma escuta ativa por parte dos estudantes, um maior 

suporte da família enquanto mediadora das atividades e a restrição do 

contato diário e da interação que trazem prejuízos para o desenvolvi-

mento. 

Quanto às estratégias utilizadas para apoiar o professor no atendi-

mento dos alunos inclusos, os participantes da pesquisa citaram 

diferentes procedimentos adotados pelas instituições de ensino, o mais 

recorrente deles foi buscar um trabalho conjunto com o Atendimento 

Educacional Especializado da escola, assim como o suporte da orienta-

ção escolar e/ou psicóloga escolar, favorecendo a troca desses 

profissionais com o docente que atua em sala de aula.  

Em referência às estratégias adotadas para manter o vínculo e ga-

rantir a acessibilidade dos alunos inclusos às atividades e experiências 

ofertadas pelas escolas, 66,7% dos participantes da pesquisa responde-

ram que fizeram uso de plataforma virtual, 11,1% mantiveram o vínculo 

através do uso de aplicativos para comunicação com as famílias e 22,2% 

responderam que utilizaram outras estratégias além dessas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os educadores entrevistados apontaram que a falta de contato com 

o aluno interferiu na construção do vínculo afetivo trazendo dificulda-

des para atender de forma personalizada as especificidades de cada 

criança.  

O uso da plataforma virtual foi a estratégia mais apontada pelos 

docentes atuantes nas escolas privadas, já a entrega do material físico 

foi a mais apontada pelos educadores das escolas públicas, alternativas 
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que visavam à manutenção do vínculo entre escola e alunos e a garantia 

do acesso desses  inclusos nas práticas disponibilizadas. 

Em relação às especializações dos educadores na área de Educação 

Inclusiva, a maioria dos entrevistados tanto da rede pública como da 

privada apresentam mais cursos em outras áreas do que na área de Edu-

cação Inclusiva, o que pode evidenciar que há falta de preparação dos  

professores para atuarem em sala de aula com crianças que apresentam 

uma deficiência. Assim como torna-se evidente a importância de for-

mação continuada para cada vez mais o professor seja aprimorado para 

tal realidade.   

Diante dessa constatação, acredita-se que os professores atuantes 

com estudantes com deficiência, além da limitada formação na área da 

educação inclusiva, ainda lidaram com os desafios que o ensino remoto 

proporcionou diante das novas tecnologias inseridas para que a educa-

ção não estagnase diante da pandemia.  Neste estudo, certificou-se que 

o auxílio familiar foi imprescindível para a consolidação das práticas 

pedagógicas promovidas pelos docentes tanto da rede pública quanto da 

rede privada. 
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1. INTRODUÇÃO 

No atual cenário paradigmático da educação brasileira em que es-

tamos inseridos, podemos perceber que o tema avaliação é algo 

necessário dentro e fora das instituições de ensino e também nas aca-

demias, para que possamos auxiliar na construção de uma escola com 

professores formadores e não informadores. Como reitera Chassot 

(2007), professores formadores constroem práticas pedagógicas e avali-

ativas pensando no estudante. Neste ponto, unimos a ideia do professor 

Chassot (2007) as colocações de Freire (1989), e compreende-se o edu-

cando para o educando, proporcionando ferramentas que o tornem 

sujeito da construção de sua vida, a partir da atribuição de significado 

às aprendizagens mediadas por um professor reflexivo. 

Para uma aprendizagem com significado, faz-se necessário acom-

panhar o aproveitamento escolar dos estudantes, como um dos 

caminhos para a promoção da reflexão pedagógica. Em vista disso, 
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2 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/6034018165316125 

3 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/3951028938358396 

4 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/7724745358129837 
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Nóvoa (2001, p. 3) nos leva à análise sobre o que se deve esperar de um 

professor reflexivo: 

A experiência é muito importante, mas a experiência de cada um só se 

transforma em conhecimento através desta análise sistemática das práti-

cas. Uma análise que é análise individual, mas que é também coletiva, ou 

seja, feita com os colegas, nas escolas e em situações de formação (NÓVOA, 

2001, p. 3). 

A avaliação da aprendizagem é foco de grandes problemas, per-

cebe-se que os professores aos poucos  sentem a necessidade de 

refletirem sobre as suas práticas. Como propala Nóvoa (2001), a experi-

ência tem o seu valor, mas pensar sobre as ações do dia a dia, seja de 

forma individual ou coletiva, contribui para o aprimoramento pedagó-

gico. 

Cada professor precisa analisar a sua compreensão acerca do pro-

cesso de avaliação da aprendizagem, conceitos que embasam a prática 

desses profissionais e precisam estar claras para cada um dos envolvi-

dos. De acordo com Luckesi (2011), não existe prática de 

acompanhamento que não esteja comprometida com determinada con-

cepção pedagógica. Ao optar por determinadas estratégias avaliativas, o 

professor transpõe as suas concepções, que são construídas ao longo de 

sua formação acadêmica e prática escolar, baseadas em alguns critérios, 

elencados pelo próprio professor como prioridade para o processo de 

ensino. Tais escolhas envolvem a ação pedagógica em inúmeras vanta-

gens e desvantagens, as quais precisam ser verificadas, analisadas e 

superadas, para que os estudantes recebam o melhor acompanhamento 

pedagógico possível. 
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Este estudo objetiva investigar as concepções dos professores do 

ensino fundamental, quanto ao processo avaliativo a partir de um grupo 

focal. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao iniciarmos uma reflexão sobre a avaliação da aprendizagem é 

importante a compreensão da palavra avaliar. Segundo o Dicionário on-

line Priberam, avaliar significa “determinar o valor de algo, 

compreender, apreciar, prezar, reputar-se e conhecer o seu valor”. Tal 

definição nos leva a refletir sobre quais caminhos devem ser considera-

dos para determinação do valor da aprendizagem, ou seja, como 

apreciar o processo vivenciado por cada estudante? Como compreender 

as etapas do conhecimento, sendo algo tão particular? 

Para cumprir este papel, há diferentes formas de avaliação da 

aprendizagem. A elaboração, aplicação e correção desses variados ins-

trumentos exige conhecimentos amplos sobre o ato pedagógico de 

avaliar. Bem como é necessária a compreensão das diferentes concep-

ções sobre o tema, como elaborações avaliativas internas (provas, 

trabalhos, etc…) e externas, onde a mais popular é o ENEM (Exame Na-

cional do Ensino Médio). 

A literatura nos mostra que o sistema de avaliação da aprendiza-

gem, muitas vezes, preocupa-se com a avaliação externa, pós escola e 

não com a avaliação de desempenho escolar e, neste cenário, alguns 

profissionais da educação começaram a receber formação sobre os pro-

cessos avaliativos, infere Gatti (2013). 

Em relação ao termo “avaliação”, no Brasil, este apareceu apenas 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no ano de 1996, 
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porque em 1972 foi empregado o termo “aferição do aproveitamento es-

colar”. De acordo com a LDB, lei 9394/96, artigo 24, inciso V, a 

verificação do rendimento escolar deve se guiar pelo seguinte critério: 

a) a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com pre-

valência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. 

Dessa forma, percebe-se uma grande evolução em relação ao con-

ceito de avaliação da aprendizagem, já que inicialmente estava ligado à 

ação de aferir, mensurar o nível e hoje a LDB considera o processo e não 

apenas os resultados finais, com a finalidade de identificar as dificulda-

des, os desafios e os avanços enfrentados durante a aprendizagem. 

Embora exista uma jornada reconhecida no cerne da questão da 

avaliação da aprendizagem, este fenômeno ainda é indefinido para mui-

tos professores e profissionais ligados à educação, pois lhe são 

atribuídos muitos significados e atos ainda classificatórios, de acordo 

com Hoffman (2008). 

No entendimento de Luckesi (2000, p. 17), para um número signi-

ficativo de professores a avaliação é utilizada como uma ação de 

controle, por isso: “A avaliação da aprendizagem não é e não pode con-

tinuar sendo a tirana da prática educativa, que ameaça e submete a 

todos”. Esse contexto expressa a falta de clareza por parte dos profes-

sores, que acabam por confundir avaliação da aprendizagem com a 

aplicação de exames.  Verifica-se que a prática avaliativa como ato de 

controle integra o cenário da educação e precisa ser repensada. 

Por conseguinte, Luckesi (2006) compreende a avaliação como um 

ato amoroso que inclui o estudante no processo. 
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A avaliação da aprendizagem nesse contexto é um ato amoroso, na medida 

em que inclui o educando no seu curso de aprendizagem, cada vez com qua-

lidade mais satisfatória, assim como na medida em que o inclui entre os 

bem sucedidos, devido ao fato de que esse sucesso foi construído ao longo 

do processo de ensino aprendizagem (o sucesso não vem de graça) 

(LUCKESI, 2006, p. 175). 

Com uma aprendizagem significativa que promova a construção, 

incluindo o ponto de vista do estudante e do grupo, a mudança se efe-

tiva. Logo, a avaliação diagnóstica é vista como forma de acompanhar a 

vida do estudante, sem a obrigatoriedade de manter um padrão nos ins-

trumentos avaliativos, uma vez que, o processo, acontece por meio do 

diálogo entre as partes envolvidas. Ademais as decisões e os novos dire-

cionamentos visam a aprendizagem, independente da sua motivação ser 

por fatores cognitivos, afetivos e/ou relacionais. 

Esse breve panorama sobre a avaliação e a análise de concepções 

sobre o ato pedagógico de avaliar a aprendizagem embasa a pesquisa 

desenvolvida. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Esse estudo fundamenta-se em uma abordagem de pesquisa parti-

cipante. Em Oliveira (2012, p. 75) depreende que “este tipo de pesquisa 

também exige um compromisso com a população da comunidade em 

que se realiza o estudo”. E, essa postura de comprometimento, movi-

menta o professor para a reflexão sobre sua prática avaliativa.  

O grupo focal, doravante definido como (GF), foi formado por dez 

professores dos anos finais do Ensino Fundamental e analisou o 
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fenômeno social da avaliação da aprendizagem em uma instituição pri-

vada de ensino, no município de Uruguaiana-RS, Brasil.  

O encontro foi realizado no primeiro semestre do ano de 2020, com 

duração de uma hora. A moderadora do GF selecionou tópicos para fo-

mentar a discussão inicial, a partir do capítulo 3 “As múltiplas 

dimensões do olhar avaliativo” da obra “Avaliar para Promover: as setas 

do caminho”, de autoria de Jussara Hoffmann (2001), traçando uma ana-

logia entre o processo avaliativo e iceberg, trazendo a reflexão sobre 

quantas questões ficam imersas ao falarmos de avaliação da aprendiza-

gem. 

A intenção foi promover a participação dos professores, a partir 

dos tópicos, incitando a exposição das percepções e posicionamentos 

sobre o assunto. Tais colocações estão dispostas no Quadro 1: 

 

Quadro 1- Proposições para o GF 

“A não tomada de consciência, acerca do processo avaliativo, leva as discussões para os instrumentos e me-

todologias, sem refletir sobre as concepções de educação e sociedade”; 

“Quando se acompanha para ajudar no trajeto, é necessário, percorrê-lo junto”; 

“O professor precisará ampliar a natureza dos seus registros, como se tirasse muitas fotos de cada estudante, 

em diferentes momentos”. 

“Avaliar, me avaliar e avaliar a avaliação”. 

 

As discussões do GF foram gravadas em meio digital pelo observa-

dor do grupo, um professor convidado a auxiliar com as questões 

técnicas e os registros do encontro. A análise das colaborações apresen-

tadas e gravadas no GF foi desenvolvida através da Análise de Conteúdo 
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de Bardin (2011), que possibilitou a interpretação e extração de sentido 

do que foi comunicado pelo GF.  

As três fases que integram o método de análise foram desenvolvi-

das e respeitadas, sendo elas: a pré-análise, a exploração do material em 

categorias e o tratamento dos resultados, inferências e interpretação. 

Com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), analisamos as cola-

borações do grupo focal de professores e as classificamos nas seguintes 

categorias emergentes: 

 

A) O acompanhamento como função da avaliação da aprendizagem; 

B) A natureza dos registros da avaliação da aprendizagem; 

C) Autoavaliação sobre a prática. 

 

Dando continuidade, apresentamos a discussão de cada uma delas, 

exemplificando com os dados analisados. 

4. RESULTADOS 

Participaram do Grupo Focal 10 professores, conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1- Participação na pesquisa 

Código 
Área do 

conhecimento 
Idade Gênero 

Experiência 

docente em anos 

Exercício profissional 

na escola 

A Linguagens 34 M 9 anos 1 ano e 5 meses 

B Linguagens 52 F 19 anos 10 anos 

C Linguagens 42 F 26 anos 4 anos 

D 
Ciências 

Humanas 
42 F 17 anos 5 meses 

F Linguagens 48 F 25 anos 1 ano e 2 meses 

G 
Ciências da 

Natureza  
53 F 31 anos 29 anos 
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H 
Ciências da 

Natureza  
30 F 6 anos 6 anos 

I 
Ciências 

Humanas  
34 M 5 anos 3 anos 

J Linguagens  36 F 14 anos 1 ano 

K 
Ciências 

Humanas 
42 M 20 anos 20 anos 

 

A partir dos dados obtidos e da análise efetuada, o trabalho se cons-

tituiu nas categorias, conforme seguem: 

4.1 CATEGORIA - A - O ACOMPANHAMENTO COMO FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO 

DA APRENDIZAGEM 

Esta categoria emergiu durante a conversa dos professores, pois ao 

realizarem a leitura do tópico “A não tomada de consciência, acerca do 

processo avaliativo, leva as discussões para os instrumentos e metodo-

logias, sem refletir sobre as concepções de educação e sociedade” os 

professores se questionam sobre as concepções de avaliação da apren-

dizagem assumidas pela escola e por cada um deles. 

Como podemos observar no presente relato: 

Professora “A”: Sem dúvida falar de avaliação é importante e nem nós pro-

fessores estamos preparados para falar do assunto. Será que o aluno sabe 

no que ele está sendo avaliado naquele instrumento? Que tipo de avaliação 

está sendo feita? 

A constatação indica a preocupação do professor “A” em compre-

ender que tipo de avaliação ele e seus colegas desenvolvem, ressaltando 

a importância do estudo sobre o tema, já que a sociedade enfrenta um 

momento de mudanças e a melhoria na qualidade do ensino é uma ne-

cessidade, quando se pensa em educação. 
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Para Luckesi (2011), nas instituições de ensino há o predomínio da 

pedagogia tradicional, seja por uma escolha consciente ou inconsciente 

dos professores, seja pela sua formação ou por suas vivências enquanto 

estudante. Por vezes, o professor reproduz exemplos que marcaram a 

sua vida, enquanto estudantes e, de maneira inconsciente, temos a pro-

pagação de atos que precisam ser revisitados.  

Com os ditames da pedagogia tradicional, a avaliação não é empre-

gada como recurso que vise à construção, por meio dos resultados. 

Através da fala do professor “A”, percebe-se a preocupação sobre os ti-

pos de avaliação da aprendizagem que são desenvolvidas na instituição 

e para compreendê-las, acaba citando a avaliação classificatória. Nesse 

contexto, o papel do professor é classificar o educando de acordo com 

um padrão que pode ser satisfatório ou insatisfatório. 

Sabe-se que a escola, onde o estudo foi realizado, desenvolve o pro-

cesso avaliativo tendo por base a média trimestral para mensurar o 

processo de aprendizagem, quantificando os saberes com a finalidade 

de clarificar para as famílias o acompanhamento que se faz aos estu-

dantes. 

Em suas colocações, o professor preconiza a essência do ato peda-

gógico avaliativo com a palavra acompanhamento. Esta expressão é 

clara em outras colocações. Vejamos agora, tal exemplo: 

Professora “B”: Com certeza, quando estou acompanhando alguém ou al-

guma coisa, eu preciso observar a trajetória para ver se ele vai chegar onde 

eu quero que chegue. 

O professor demonstra a sua intenção de acompanhar e percorrer 

junto com seus alunos o percurso, pois assim vislumbra o progresso e 

reconhece as necessárias adequações.  
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A trajetória da avaliação da aprendizagem exige a busca, por parte 

do professor de diferentes estratégias para percorrer o caminho ao lado 

dos estudantes. Para tanto, faz-se importante que a avaliação da apren-

dizagem tenha um caráter diagnóstico, de maneira a acompanhar a 

construção do conhecimento dos alunos. Luckesi (2008, p. 176) explicita, 

“defino a avaliação como um ato amoroso, no sentido de que avaliação, 

por si, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo”. Compreende-se que 

a avaliação tem como papel instigar o educando e assim, superar suas 

dificuldades de aprendizagem.  

Com o acompanhamento das falas dos professores sobre as con-

cepções quanto à função da avaliação da aprendizagem, percebe-se o 

movimento realizado pelo indivíduo, na perspectiva de estar à caminho. 

Compreende-se a avaliação da aprendizagem como um processo com-

plexo, no qual os erros precisam ser considerados, provocando a 

retomada e reestruturação do contexto avaliativo. 

É unânime nas falas dos professores a compreensão da avaliação 

como acompanhamento. Nessa constante ação e reflexão, o GF analisou 

a sua prática e os envolvidos mostraram-se motivados e impulsionados 

em acompanhar o processo avaliativo, assumindo uma postura ativa di-

ante da situação. 

4.2 CATEGORIA - B - A NATUREZA DOS REGISTROS DA AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem é desenvolvida, tendo como base di-

ferentes meios de comprovação. Tais registros são os instrumentos 

avaliativos elaborados e aplicados pelos professores, a partir de diferen-

tes abordagens e estratégias. Os registros são acompanhados pelo olhar 
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atento do professor e dos gestores envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, para serem apresentados às famílias no final de cada 

etapa vivenciada. A presente categoria emerge de uma inquietação dos 

professores. 

Em síntese, a prática avaliativa abrange a visão epistemológica do 

avaliador, a escolha dos passos necessários ao seu desenvolvimento, 

com a seriedade e o rigor, que visa evitar distorções na interpretação 

realizada. Então Luckesi (2018, p. 46) faz uso de uma expressão “o padrão 

de qualidade admitido como satisfatório” que define um padrão para as 

correções dos instrumentos, que embora apresentem várias formas de 

registro, dentre eles provas, testes, trabalhos, simulados e produções 

textuais, precisam indicar se as respostas seguem uma linha de pensa-

mento que conduzam a afirmações sobre a realidade investigada. Esses 

parâmetros ajudam o professor a evitar o demasiado envolvimento 

emocional e guiam uma coleta de valiosas informações para aprimorar 

o processo. A professora “F” afirma que desenvolve na instituição pes-

quisada um processo avaliativo contínuo. 

Professora “F”: De forma contínua, porque a gente não tem só aquele ins-

trumento, a prova, o teste. No meu caso, nós usamos fichas, portfólio, eu 

tenho uma ficha no papel com o nome de cada um e a gente registra na 

medida do possível, claro que não é todos os dias, registra o avanço. 

Em virtude de acreditar que desenvolve uma avaliação contínua da 

aprendizagem, a professora “F” explica que emprega várias formas de 

registros do processo vivido por cada aluno e pelo grupo. Por isso, faz o 

uso de provas, testes, fichas, portfólio… Mas a docente admite não ser 

uma tarefa simples, pois é difícil registrar todos os dias. 
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Sobre a avaliação processual e formativa, a professora “D” exem-

plifica: Chega no final do processo e vale a caminhada. 

Para manter uma avaliação contínua da aprendizagem, a postura 

do professor denota uma visão formativa do processo, embora menci-

one o uso de provas e testes, que de acordo com a forma de elaboração 

e aplicação, podem levar à classificação.  

A prática avaliativa no cotidiano se representa através de provas e 

testes, que assumem um papel importante neste ato pedagógico. São 

instrumentos válidos, que precisam ser elaborados e corrigidos com ou-

tro enfoque. Entretanto, se o olhar não for outro, continuaremos 

vivendo o ciclo da avaliação classificatória. 

A avaliação contínua exige uma disponibilidade de tempo, que ul-

trapassa os momentos de sala de aula, pois se faz necessário tornar o 

percurso individualizado, diversificando ações e procedimentos, pos-

tura que demanda um planejamento criterioso e cheio de detalhes.  

4.3 CATEGORIA - C - AUTO AVALIAÇÃO SOBRE A PRÁTICA AVALIATIVA 

A terceira categoria emerge baseada nos dados coletados, a partir 

da seguinte ideia “Avaliar, me avaliar e avaliar a avaliação”. Acompa-

nhamos agora, a fala de um dos participantes do GF: 

Professora “D”: No momento que estamos avaliando o aluno por meio de 

um instrumento eu também estou me avaliando. Será que o que eu passei 

para ele, ele está conseguindo. Eu estou tendo um retorno das minhas aulas 

na avaliação. Às vezes a gente faz uma avaliação completamente diferente 

da aula que eu propus, eu acho que elas têm que estar interligadas.  

No transcorrer do processo avaliativo, o professor precisa inquie-

tar-se frente aos instrumentos aplicados e aos critérios de correção. 
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Para Hoffmann (2001), algumas avaliações são elaboradas e corrigidas 

de forma arbitrária, pois as respostas e manifestações do estudante são 

analisadas superficialmente, sem a reflexão necessária quanto aos ob-

jetivos. 

Segundo Hoffmann (2001), em um processo avaliativo arbitrário o 

professor não delineou os objetivos que seriam trilhados pelos estudan-

tes, a partir do instrumento criado. Se os parâmetros de correção 

também não são transparentes, se tornam subjetivos e acabam por dar 

margem a questionamentos plausíveis. 

A professora “D” também denota a sua inquietação sobre como 

construiu a avaliação, pensando em atingir os estudantes com as mes-

mas características da prática de suas aulas. A mesma se propõe a 

interligar de forma flexível a prática metodológica com o processo de 

avaliação da aprendizagem. A professora olha para o instrumento, re-

fletindo se alcançou os objetivos almejados pela avaliação. 

Já a professora “E” indica que dá a oportunidade ao estudante de 

refletir sobre o instrumento aplicado, tendo como parâmetro as aulas 

desenvolvidas.  

O professor tem em mente os objetivos e estabelece estratégias di-

versificadas para atingi-lo nas diferentes dimensões do ato de ensinar. 

Infere-se a partir da fala do professor “E” que entre ele e a turma 

se estabeleceu uma parceria positiva, com envolvimento de cordialidade 

e respeito. No processo de aprendizagem humana, a interação entre os 

indivíduos envolvidos tem a fundamental importância. O sucesso no 

processo de ensino e aprendizagem está vinculado a esta interação sig-

nificativa. Para a compreensão desta prática de diálogo, Freire 

acrescenta: 
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[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 

ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 

ideias a serem consumidas pelos permutantes (FREIRE, 2005, p. 91). 

No momento em que o professor percebe a dimensão que o diálogo 

assume, a sua postura com os estudantes se amplia, na conquista de uma 

relação diferenciada. Ao agir com abertura para o diálogo, torna-se ca-

paz reconhecer que precisa refletir e mudar, por meio de uma prática 

mais humana, o que se reflete na prática avaliativa, como apreendemos 

na fala do professor “E”. 

Na sua preparação para a avaliação da aprendizagem, o estudante 

busca a capacitação para a realização do que lhe é exigido, em conso-

nância com a metodologia adotada em aula.  

Algumas distorções se tornaram muito frequentes nas questões 

elaboradas, como um conteúdo que foi ensinado de determinada ma-

neira, acaba por ser exigido com um nível mais complexo ou mesmo 

com distorções quanto à língua portuguesa. De acordo com Luckesi 

(2011), geralmente é o estudante que sai perdendo nessas situações, pois 

o professor decide qual é a resposta certa e a impõe autoritariamente.  

Para que o professor acompanhe de fato a aprendizagem do estu-

dante, ele precisa tentar compreender o mundo deste adolescente que 

se sente inseguro ao ser avaliado, como qualquer outra pessoa também 

se sente. A relação de segurança e respeito entre professor e estudante 

é essencial para que o discente se sinta parte importante do ensino e o 

primeiro passo pode ser a escuta atenta às suas opiniões, anseios e so-

nhos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar as concepções pedagógicas dos professores sobre a avali-

ação da aprendizagem e sua prática avaliativa só foi possível, porque os 

envolvidos se disponibilizaram a olhar e refletir sobre os processos ava-

liativos que desenvolvem, demonstrando interesse em se aprimorar.  

As indagações nos permitiram o esquadrinhamento do processo 

avaliativo desenvolvido na instituição pesquisada e nos levou às seguin-

tes proposições: O acompanhamento como função da avaliação da 

aprendizagem, a natureza dos registros da avaliação da aprendizagem e 

a autoavaliação sobre a prática. As verdades exteriorizadas pelos pro-

fessores durante o GF foram essenciais para o mapeamento da visão de 

cada um e do grupo. Percebe-se a compreensão da avaliação como 

acompanhamento dos estudantes no decorrer do processo de ensino e 

aprendizagem. O GF analisou a sua prática e os envolvidos mostraram-

se motivados em acompanhar o processo avaliativo, assumindo uma 

postura ativa de ação e reflexão. Alguns professores que participaram 

do GF não foram mencionados nas análises, pois o discurso desses não 

corroborou com as discussões e categorias que emergiram.  

A investigação também permitiu constatar que a autoavaliação du-

rante o percurso de avaliação da aprendizagem permite ao professor 

analisar o caminho percorrido, fazendo-o reconhecer os obstáculos que 

surgiram no processo, guiando-o ao redimensionamento do tempo e 

dos instrumentos avaliativos. A postura reflexiva sobre a sua prática 

avaliativa na busca por novas estratégias, procedimentos e modos de 

fazer mostra o diferencial desses professores. Estes profissionais com-

preendem que o aprofundamento teórico e o estudo sobre avaliação da 

aprendizagem são fundamentais. A formação continuada, a busca nos 
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documentos oficiais da instituição e a pesquisa corroboram com a ten-

tativa de mudança em algumas práticas tão arraigadas em cada um. 

Entretanto, romper com a reprodução de concepções, práticas e 

estrutura da avaliação da aprendizagem exige que os professores com-

preendam o que de fato é essencial ao ser humano que está sob sua 

tutela. Os professores compreendem que todas as suas escolhas e deci-

sões implicam em consequências para a aprendizagem do estudante. Ao 

utilizar esta metodologia de estudo, a abordagem contribuiu para dar 

continuidade ao movimento de reflexão individual e grupal, promo-

vendo uma análise sobre a prática pedagógica desenvolvida pela escola. 

No cenário apresentado pelo referencial teórico e pela postura dos 

professores pesquisados, propõem-se o desenvolvimento de uma avali-

ação da aprendizagem que tenha um embasamento em fatores 

diagnósticos, coletados de formas variadas com os estudantes. Luckesi 

(2006, p. 33) argumenta que “A avaliação é um julgamento de valor sobre 

manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de 

decisão”. E, com base nessas decisões necessárias ao processo de ensino 

e aprendizagem seguirá seu curso.  

Aliada à ação diagnóstica, indica-se a avaliação formativa para for-

talecer as etapas da aprendizagem, já que permite tanto ao professor, 

quanto aos alunos a qualificação do processo, como afirma Perrenoud 

(1998, p. 10): “Uma avaliação somente é formativa se desemboca em uma 

forma ou outra de regulação da ação pedagógica ou das aprendizagens”, 

já que propicia a transformação. 

A partir do exposto, muitos caminhos são viáveis, estimulando as 

trocas entre os envolvidos, ressignificando o respeito à individualidade 
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e à pluralidade de processos cognitivos a serem vivenciados por cada 

um na apropriação dos saberes. 
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UM RETRATO DO ENSINO REMOTO EM TRÊS 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação, ao longo de sua história, sofre mudanças impostas pe-

los acontecimentos da sociedade. Conforme expressa Baladeli et al. 

(2012), a escola, por ser um espaço de formação humana, não pode ficar 

alheia aos acontecimentos e realidades da sociedade, já que é parte 

desta. Reafirmamos e comprovamos isso em 2020 diante do cenário 

mundial da pandemia da COVID-19, anunciada pela Organização Mun-

dial de Saúde (OMS), causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2), que 

impactou vários setores da sociedade em países ao redor do mundo, in-

cluindo o Brasil.  

Frente à grave situação que se apresentou, foram tomadas medidas 

emergenciais de prevenção a fim de manter a saúde da população 
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3 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/3061464168136421 
4 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/6643070022883135 
5 Universidade Federal do Pampa - http://lattes.cnpq.br/4578163028362070 
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preservada.  A educação não ficou fora desse contexto.  As escolas por 

todo o Brasil tiveram suas aulas presenciais suspensas em março de 

2020. Essa situação estendeu-se pelos estados e municípios brasileiros, 

incluindo o estado do Rio Grande do Sul, bem como todas as escolas pú-

blicas e privadas dos municípios da Fronteira Oeste (Alegrete, Itaqui e 

Uruguaiana), os quais farão parte do objeto de pesquisa do presente es-

tudo. 

Em março de 2020, com o anúncio da suspensão das aulas presen-

ciais, os educadores brasileiros tiveram que, em curto espaço de tempo, 

adaptar-se para que as escolas não parassem completamente. Dessa 

forma, foi instituído o Ensino Remoto. Cada mantenedora, pública ou 

privada, adotou, em regime emergencial, orientações metodológicas 

acerca dessa modalidade de ensino.  

É importante ressaltar que o Ensino a Distância (EAD) não se cons-

titui numa modalidade nova de educação. Segundo Alves (2011), as 

primeiras experiências com ensino EAD no Brasil podem ter acontecido 

antes do século XX, visto que há registros desta modalidade a partir 

desse período.  Porém, a Educação a Distância no Brasil foi definida ofi-

cialmente no Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005). 

Frente ao cenário de isolamento social, com as aulas presenciais 

suspensas, os educadores se viram diante de muitas dúvidas, incertezas 

e medos, questionando o novo papel que a escola passaria a ocupar. Da 

noite para o dia, precisaram reorganizar suas concepções quanto às for-

mas de aprender e ensinar. As escolas ficaram vazias e novas relações 

precisaram ser estabelecidas, agora com uma realidade totalmente di-

ferente. Realidade essa,  muitas vezes excludente para o educador, que 

mesmo sem formação precisou adaptar-se ao uso de novas ferramentas 
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para desenvolver suas aulas e para o educando, que sem acesso às tec-

nologias, viu-se obrigado a buscar novas formas de aprender, sem a 

interação com seus professores e colegas. 

Esta nova realidade abre possibilidades de compreendermos o 

“novo” cenário educacional, assim, neste artigo trazemos um recorte de 

uma pesquisa realizada no grupo ComCiência e que objetiva compreen-

der como vem se desenvolvendo o processo de ensino e aprendizagem 

da matemática no contexto de ensino remoto nas diferentes redes de 

ensino na Fronteira Oeste do estado do Rio Grande do Sul, partido do 

seguinte problema:  como os professores de matemática dos anos finais 

do ensino básico estão desenvolvendo suas aulas de forma remota, quais 

facilidades e dificuldades estão encontrando e se houve formação para 

poderem realizar essa adaptação de ensino presencial para o remoto. 

Apresentamos aqui uma descrição do contexto da pesquisa e um pano-

rama geral do grupo investigado. 

2. ENSINO PÚBLICO E ENSINO PRIVADO: DISTANCIAMENTOS E 

APROXIMAÇÕES 

Em 2020, tudo mudou. Com a pandemia, terminou o longo século escolar, 

iniciado 150 anos antes. A escola, tal como a conhecíamos, acabou. Começa, 

agora, uma outra escola. A era digital impôs-se nas nossas vidas, na econo-

mia, na cultura e na sociedade, e também na educação. Nada foi 

programado. Tudo veio de supetão. Repentinamente. Brutalmente. Nada foi 

programado, mas tudo estava pronto. (NÓVOA, 2021, p. 2). 

Como afirma Nóvoa e Alvim (2021), há acontecimentos que, de um 

instante para outro, mudam tudo, transformando a forma como vive-

mos. Foi o caso da Covid-19. De repente, num instante as escolas 

fecharam, os professores tiveram que se reinventar, o mundo passou a 
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ser digital, quadro e giz foram parcialmente esquecidos. Com isso, os 

professores foram desafiados a compreender e implementar um “novo 

ensino”: o ensino Remoto. 

O ensino à distância não é novo para nós, segundo o artigo 32, pa-

rágrafo 4º da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, ele 

pode ser utilizado no Ensino Fundamental como complementação da 

aprendizagem ou em situações emergenciais. No mesmo documento, 

artigo 36, parágrafo 11º também autoriza sua utilização para cumpri-

mento das exigências curriculares específicas do Ensino Médio. Em 

abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934 (con-

vertida para Lei 14.040/2020 em agosto), que estabeleceu normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de cala-

midade pública, permitindo que a Educação Básica tivesse atividades 

pedagógicas não presenciais.  

Porém, não podemos confundir ensino a distância com ensino re-

moto, como afirma Garcia et. al. (2020) “Ensinar remotamente não é 

sinônimo de ensinar a distância, embora esteja diretamente relacionado 

ao uso de tecnologia e, nesse caso, digital”. O ensino remoto permite o 

uso de plataformas já disponíveis e abertas para outros fins, que não 

sejam restritos ao uso educacional, possibilitando também a inserção de 

ferramentas auxiliares e a introdução de práticas inovadoras. 

Em tempos de pandemia, como a que vivemos em 2020, que vem se 

arrastando por 2021 e talvez por mais alguns anos, o governo e as esco-

las precisam ter uma resposta rápida na construção de planejamentos 

estratégicos para a situação de emergência, porém não foi o que se ob-

servou nas escolas públicas do nosso país. Na sua grande maioria, as 

escolas públicas fecharam as portas e permaneceram numa inércia por 
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quase um ano, enquanto as escolas privadas imediatamente iniciaram o 

ensino remoto, dando à sociedade um retorno quase que imediato aos 

problemas impostos pela pandemia. 

Esta situação agravou mais ainda o processo de escolarização do 

ensino público, reforçando a crítica social para a escola pública que já 

vinha há muitos anos sendo desvalorizada, atacada e ameaçada, por 

uma indústria global fortemente centrada no digital, na produção de 

material, conteúdos e instrumentos de gestão, “reforçando as tendên-

cias de crítica à escola, e sobretudo à escola pública e aos professores” 

(NÓVOA, 2021).  

A Covid-19 deu um grande impulso a essas tendências, que se apresentam, 

agora, como uma “inevitabilidade” para o futuro. Com discursos atraentes, 

inovadores, empreendedores, criativos, nega-se a herança histórica da es-

cola e procura-se fomentar uma educação esvaziada das dimensões públicas 

e comuns, pautada pelo ritmo do “consumismo pedagógico” e do “solucio-

nismo tecnológico” (NÓVOA, 2021, p. 3). 

Enquanto a escola pública luta para conseguir uma internet que 

atenda minimamente suas necessidades, as escolas particulares avan-

çam com ambientes virtuais. Enquanto os professores da rede pública 

lutam sozinhos para se especializarem, os professores da rede privada 

contam com acompanhamento e formação contínua. Todas essas dife-

renças reforçam o distanciamento existente entre as duas redes de 

ensino: públicas e particulares. Consequência deste distanciamento é 

que uma barreira enorme se constrói entre os estudantes dessas redes 

de ensino, implicando em um futuro próximo uma elitização do ensino 

superior.  
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Para SILVA (2020), a pandemia, no Brasil, tornou mais visível ainda 

a divisão existente no nosso País. Divisão essa que abrange as áreas so-

ciais, culturais e econômicas, onde várias lacunas, dentre as já 

existentes, precisarão ser sanadas, principalmente no que se refere à 

Educação pública. 

3. A BNCC E OS CONHECIMENTOS DOCENTES: PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

Não muito incomum para quem trabalha com educação são as 

constantes reformas educacionais implantadas por governos que assu-

mem uma posição de liderança toda vez que uma eleição é vencida. Dá-

se então um novo olhar para os processos de como o professor e a escola 

deverão se portar para desenvolverem seu ensino com melhor qualidade 

e aprendizagem para o estudante. Conforme Júnior (2003): 

Em meio à reforma educacional produzida no Núcleo Estratégico do Estado, 

destaca-se a sua dimensão docente, posto serem o professor e os dirigentes 

os agentes centrais de realização concreta da reforma e da mudança do pa-

radigma educacional pretendido pelos gestores do MEC, por meio de suas 

práticas sociais no cotidiano da instituição escolar (p.81). 

Porém, o que se percebe é que na maioria das vezes essas mudanças 

são impostas às escolas, cabendo aos professores uma adaptação a esta 

nova situação. Percebe-se que não existe uma formação contínua que 

possibilite a estes professores acompanhar todo esse processo de mu-

danças. As formações ofertadas ocorrem em formato de cursos, 

palestras ou discussões a um nível muito elementar, não possibilitando 

ao professor uma análise crítica das mesmas, restando apenas seguir as 

recomendações exigidas. 
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 A construção Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil, 

iniciada em 2015,  é um desses momentos históricos de mudança na es-

cola, sendo esta uma construção com forte componente político, 

promovida a partir de conflitos e tensões. Para Ribeiro (2015), a BNCC 

pretende ser a base para renovação e aprimoramento educacional, o que 

implica não somente apresentar subsídios para orientar os currículos 

nos estados, municípios e escolas, mas também protagonizar mudanças 

para melhoria da educação nacional. Conforme Gontijo (2015), a BNCC 

revela uma forte preocupação com objetivos de aprendizagem a serem 

alcançados ao longo da educação básica. Porém, se esse já é um desafio 

recorrente no ensino regular, como os professores percebem a imple-

mentação da BNCC no ensino remoto?  

Outro aspecto discorrido por Gontijo (2015), que se torna preocu-

pante, é a forma como a BNCC foi vislumbrada, visando talvez somente 

criar parâmetros para a avaliação em larga escala, “podendo, desse 

modo, dificultar a construção de um projeto nacional pautado na liber-

dade e na pluralidade e a construção da escola como espaço de produção 

de cultura” (p.182). 

Diante dessas reflexões, uma preocupação que nos infere diz res-

peito às possibilidades do professor não ficar engessado nos processos 

de ensino e aprendizagem ligados à BNCC e ao que ela direciona, pois o 

professor precisa possibilitar que o estudante conheça a ciência, sua 

fundamentação e aplicabilidade. Reforçando esta tese, Bizzo (2009) ex-

plica que o ensino de Ciências constitui uma das vias que possibilita a 

compreensão e o entendimento do mundo, contribuindo para a forma-

ção de futuros cientistas. Bizzo (2009) defende que é parte fundamental 

da ação docente  “[...] reconhecer a real possibilidade de entender o 
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conhecimento científico e a sua importância na formação dos nossos 

alunos uma vez que ele pode contribuir efetivamente para a ampliação 

de sua capacidade” (BIZZO, 2009, p. 15-16). 

Sendo assim precisamos reforçar as formações continuadas de 

professores de modo que essas possam discutir as práticas de ensino, as 

reformas curriculares e todos os problemas que envolvam a escola pú-

blica, o saber docente ou científico, porém de modo que esta discussão 

não seja um monólogo nem uma adestração e sim um processo reflexivo 

e construído entre os pares. 

4. MÉTODO: O DESENHO DO ESTUDO 

O presente estudo baseou-se em uma pesquisa descritiva quali-

quantitativa a partir de um questionário semiestruturado realizado 

com professores das redes municipal, estadual e privada dos municípios 

de Alegrete, Itaqui e Uruguaiana, localizadas na Região da Fronteira 

Oeste do Rio Grande do Sul. 

Devido ao tempo de Pandemia que estamos vivendo, iniciado em 

março de 2020, os questionários foram feitos utilizando o Google For-

mulário e enviados aos professores de matemática dos anos finais, 

através de seus e-mails ou contatos pelo WhatsApp, nos meses de março 

a maio de 2021.  

A opção adotada para a coleta dos dados viabiliza o registro das 

opiniões pessoais dos participantes, que foram previamente informados 

e esclarecidos do objetivo da pesquisa, a qual buscou analisar a partir da 

visão dos professores de matemática da rede básica, como vem se de-

senvolvendo o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina no 

contexto propiciado pelo ensino remoto. 
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 No início, os questionários foram enviados para os contatos pes-

soais dos professores, mas obtivemos poucas devolutivas. Então, 

solicitamos apoio da 10ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação) 

para que o questionário fosse enviado às direções das escolas e pudesse 

chegar aos e-mails dos professores. Contatamos também, com a SEMED 

(Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana) para que o questio-

nário fosse enviado aos professores de Matemática do município de 

Uruguaiana. Com estes apoios, aumentamos o recebimento das devolu-

tivas, finalizando com um total de 59 questionários respondidos.  

A análise dos dados se deu a partir da Análise de Conteúdos de Bar-

din (2011). Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo designa:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das men-

sagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis in-

feridas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47). 

Godoy (1995), enfatiza que ao fazer uso da Análise de Conteúdos, o 

pesquisador precisa compreender as características, estruturas ou mo-

delos que estão por trás dos fragmentos das mensagens inferidas. 

Bardin (2011) indica três fases fundamentais na Análise de Conteúdos: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados - a in-

ferência e a interpretação. 

A primeira fase pode ser identificada como uma fase de organiza-

ção. Nela se estabelece um esquema de trabalho, com procedimentos 

bem definidos, embora flexíveis. Esta fase envolve uma leitura “flutu-

ante”, ou seja, um primeiro contato com os documentos que serão 

submetidos à análise. Inicia-se o trabalho escolhendo os documentos a 
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serem analisados. No caso de entrevistas, elas serão transcritas e a sua 

reunião constituirá o corpus da pesquisa. 

Neste processo é preciso obedecer às regras de exaustividade - 

deve-se esgotar a totalidade da comunicação, não omitir nada -; repre-

sentatividade - a amostra deve representar o universo da pesquisa -; 

homogeneidade  - os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem ob-

tidos por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes -; 

pertinência - os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo 

da pesquisa- e exclusividade - um elemento não deve ser classificado em 

mais de uma categoria-. 

 Na segunda fase são escolhidas as unidades de codificação, ado-

tando-se os seguintes procedimentos de codificação  - que compreende 

a escolha de unidades de registro em razão de características comuns -

, classificação – agrupamentos que se dão pelo sentido das palavras; e 

categorização - permite reunir maior número de informações e correla-

cionar classes de acontecimentos para ordená-los-.  

Na terceira fase, o tratamento dos resultados, o pesquisador procu-

rará os dados obtidos significativos e válidos. Neste artigo 

apresentamos uma parte desta análise onde coletamos os dados quan-

titativos da pesquisa que nos permitem caracterizar o público 

pesquisado, a fim de buscarmos um aprofundamento dos dados em um 

trabalho posterior. Desse modo apresentamos abaixo uma leitura do 

que foi encontrado nesta pesquisa.  

O município de Uruguaiana conta com 118 professores de Matemá-

tica, divididos em: 41 professores na Rede Municipal, sendo que destes 

16 responderam o questionário (39,02% do total); 70 na Rede Estadual, 

sendo que destes 20 responderam o questionário (28,57% do total); e 7 
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na Rede Privada, sendo que destes 3 responderam o questionário 

(42,85% do total).  

O município de Itaqui conta com 43 professores de Matemática, di-

vididos em: 22 professores na Rede Municipal, sendo que destes 5 

responderam o questionário (22,72% do total); 19 na Rede Estadual, 

sendo que destes 10 responderam o questionário (52,63% do total); e 2 

na Rede Privada, sendo que destes 1 respondeu o questionário (50% do 

total). 

O município de Alegrete conta com 98 professores de Matemática, 

sendo divididos em: 39 professores na Rede Municipal, sendo que destes 

4 responderam o questionário (10,25%); 50 professores da Rede Estadual, 

sendo que destes 9 responderam o questionário (18%); e 5 professores 

na Rede Privada, onde não obtivemos respostas. 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Com intuito de responder o problema inicial, apresentamos um pa-

norama obtido a partir do corpus da pesquisa, assim trazemos neste 

estudo dados qualitativos e quantitativos na busca de detalhar o cenário 

do estudo, a partir da análise das questões fechadas realizadas no ques-

tionário. 

A maioria dos professores tem muita experiência em sala de aula 

(em média possuem de 10 a 20 anos atuando profissionalmente), apenas 

15 deles têm menos de 10 anos de profissão. Mais da metade dos profes-

sores que responderam ao questionário (35 professores) relatam ter tido 

alguma experiência em ensino à distância, seja por ter feito uma gradu-

ação, pós-graduação, formação ou trabalho de tutoria em uma 

instituição EAD. 
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Porém, apesar de estarmos vivenciando um momento atípico no 

mundo, e em particular na educação, 20 desses professores afirmam não 

ter participado de nenhuma formação que lhes auxiliasse no trabalho 

remoto. Dos outros 35 professores que responderam ter realizado al-

guma formação, 16 afirmam que  não foram eficientes e 9 afirmam que 

foram eficientes. Os demais não responderam o grau de eficiência. 

Percebe-se, a partir do relato dos professores, que o ensino remoto 

foi um momento de repensar as práticas pedagógicas e arriscar novos 

processos metodológicos. Os desafios gerados pela pandemia possibili-

taram aos professores se desafiarem e buscarem alternativas para o 

ensino diretivo. Deste modo, relatam terem praticado novos métodos de 

ensino. Embora a aula expositiva ainda apareça como o método mais 

utilizado, os professores também se aventuraram em novas metodolo-

gias como pode ser visto no gráfico 1 abaixo. 

 

Gráfico 1: Metodologias utilizadas pelos professores no ensino remoto 

 
Fonte: autores (2020) 

 

Dos 59 professores que responderam o questionário, 40,7% afir-

mam já ter experiências anteriores com ensino EAD, seja na graduação, 

pós-graduação ou em cursos de formação. A grande maioria dos profes-

sores, 54%, afirmam que desenvolvem trabalho remoto desde o início da 

pandemia e  66% deles afirmam que possuem algum tipo de formação 
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para trabalhar no Ensino Remoto.  Estes mesmos 66% afirmam que os 

cursos ofertados ajudaram neste momento pandêmico. 

Quando questionados sobre qual metodologia têm usado para tra-

balhar no Ensino Remoto, podemos perceber, pelas respostas, que 

várias são as metodologias que os professores usam para ensinar em 

suas aulas: 41 deles afirmam trabalhar de forma expositiva e dialogada, 

enquanto 19 usam a sala de aula invertida, 27 usam também o ensino 

híbrido, 5 utilizam-se da gamificação, 39  da resolução de problemas, 3 

usam modelagem matemática, 21 trabalham também com jogos, 24 res-

ponderam que usam a criação de vídeos, 13 responderam também usar 

a Investigação Matemática e 8 responderam que fazem uso de Produção 

de Seminários e discussão.  

Também é possível perceber que durante o Ensino Remoto, os pro-

fessores usaram diferentes tecnologias para ensinar Matemática: 78% 

dos professores afirmam usar aulas impressas, 69,5% fazem uso do Go-

ogle Classroom, 72,9% usam o Google meet, 6,8% utilizam o  Mentimeter,  

3,4 %  usam o Kahoot e 89,8% fazem uso do  WhatsApp. 

Os professores responderam que as estratégias utilizadas por eles 

são: encaminhamento de atividades pelo livro didático (22 professores = 

37,3%), gravação de vídeos explicativos sobre os conteúdos - 36 profes-

sores = 61%), compartilhamento de sites e jogos (28 professore = 47,5%),  

lives ou conferências ao vivo (32 professores = 54,2%),  envio de ativida-

des no youtube sobre os conteúdos desenvolvidos (43 professores = 

72,9%) e  outros (12 professores = 20,3%). 

Os professores que atuam na rede municipal de ensino afirmam, 

em sua grande maioria (24 professores = 96%), que não conseguem de-

senvolver todos os conteúdos e as habilidades matemáticas propostas 
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na BNCC. O mesmo ocorre com os professores que atuam na rede Esta-

dual de Ensino (29 professores = 76,32%). Com os professores da rede 

particular, o resultado não foi muito diferente (4 professores = 66,66%), 

pois eles também afirmam não ter conseguido trabalhar todos os con-

teúdos necessários  conforme a BNCC. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho delineou-se a partir da inquietação do nosso grupo 

de pesquisa acerca do trabalho desenvolvido pelos professores de mate-

mática de escolas públicas e privadas da Fronteira Oeste, frente ao 

panorama delineado pela pandemia da Covid-19, que atingiu também as 

escolas, através do isolamento social. Assim, vimos como importante 

objeto de pesquisa, a busca junto aos professores de como estavam rea-

lizando o processo de ensino e aprendizagem de Matemática, frente a 

essa nova e desafiadora realidade imposta. 

Na pesquisa constatamos que a grande maioria dos professores 

tem uma larga experiência em sala de aula, através do ensino presen-

cial, mas que uma parte significativa desses professores já havia tido 

contato, de alguma forma, com o ensino a distância, na grande maioria, 

como estudantes de graduação ou pós-graduação, não sendo a experi-

ência como professor dessa modalidade. Ficou evidente que nem todas 

as mantenedoras das redes de ensino ofertaram formação adequada aos 

professores, e quando o fizeram, nem sempre foram eficientes para 

subsidiar o trabalho docente diante do momento vivido e a demanda 

exigida. 

A partir do relato dos professores, foi possível perceber que o en-

sino remoto, embora desafiador, proporcionou momentos para 
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repensar suas práticas pedagógicas e arriscar novos processos metodo-

lógicos. Os desafios gerados pela pandemia impulsionaram grande parte 

dos entrevistados a buscar alternativas para o ensino remoto de mate-

mática. Deste modo relatam terem praticado novos métodos de ensino, 

embora a aula expositiva ainda tenha sido a forma mais utilizada, vimos 

que alguns professores, conseguiram encontrar e aplicar novas meto-

dologias para que o processo de ensino e aprendizagem seguisse 

acontecendo. 

Ficou evidente também,  que apesar de todos os esforços dos pro-

fessores para que a escola continuasse desempenhando seu papel, não 

foi possível desenvolver todos os conteúdos e habilidades propostos na 

BNCC, o que, de certa forma, mostra a fragilidade que esse novo cenário 

imprimiu no sistema educacional. Fragilidade essa, que deverá ser le-

vada em consideração no processo de ensino e aprendizagem nas 

escolas no tempo de pós-pandemia ou de retorno presencial. 

Por fim, essa pesquisa nos mostrou que, embora as inseguranças 

frente ao novo estivessem presentes na atuação docente, a grande mai-

oria dos professores, de certa forma, continua levando a sério o seu 

papel no processo de ensino e aprendizagem, mostrando que é possível 

se reinventar. Nossos estudos futuros têm o intuito de aprofundar essas 

análises, e levantar dados que busquem discutir como se dará o processo 

de ensino e aprendizagem da matemática  em momentos de pós-pande-

mia. 
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pesquisa, COMCIÊNCIA: Grupo de Pesquisa em Ambiente, Educação, Ciênciometria e Ensino de 

Ciências e NUPILABRU: Núcleo de Pesquisas Ictiológicas, Limnológicas e Aquicultura da Bacia do 

Rio Uruguai na Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. 

Vanussa Daiana Aires Charão 
Graduada em Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado pela Universidade da Região da Cam-

panha, Campus Alegrete (2006). Atua como professora: no ensino fundamental séries iniciais, no 

ensino de biologia e química no ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos -EJA 

da rede Estadual de ensino e no ensino na educação infantil na rede Municipal de ensino na cidade 

de Uruguaiana - RS. Membro do Grupo de Pesquisa em Ambiente, Educação, Ciênciometria e En-

sino de Ciências (ComCiência) da Unipampa. Especialista em: Educação Ambiental (2020), em 

Neurociência Aplicada à Educação (2016 a 2017 Incompleto), em Educação em Ciências (2013) pela 

Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Participou como integrante do Grupo de 

Pesquisa Sexualidade e Escola da FURG. Possui curso técnico/profissionalizante em Habilitação 

Profissional Plena para o Magistério séries iniciais pelo Instituto Estadual de Educação Elisa Fer-

rari Valls, Uruguaiana (2001). Com interesse na atuação e no estudo na área da Educação, com os 

seguintes assuntos: Processos de Ensino-aprendizagem, Metodologias ativas e avaliação, Docu-

mentação pedagógica, Interdisciplinaridade, Contextualização, Educação Ambiental e Formação 

de professores. 

Débora Velasque de Souza 
Licenciada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Far-

roupilha - Campus Alegrete (IFFar), onde atuou como Bolsista de Iniciação à Docência (PIBID/ 

CAPES). Especialista em Gestão Escolar (IFFar) e Mestranda no PPG em Educação em Ciências: Quí-

mica da Vida e Saúde na Universidade Federal do Pampa (Unipampa) - Campus Uruguaiana. 

Participa como pesquisadora do grupo de pesquisa COMCIÊNCIA: Grupo de Pesquisa em Ambiente, 

Educação, Cienciomentria e Ensino de Ciências. 

Fátima Teresinha Rodrigues Pinheiro 
Mestra em Políticas Públicas (Universidade Federal do Pampa, campus São Borja), especialista em 

Gestão Pública em Cidades (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões -

URI/Santiago, graduada em Administração de Empresas (Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul). Sou concursada, desde 10/04/2007, como Administradora na Universidade Federal 

do Pampa, exerço minhas funções atualmente na Secretaria Acadêmica. Tenho experiência na área 

de Administração, ênfase em Administração Pública. Fui Coordenadora Administrativa do Campus 

Itaqui, pelo período de seis meses, de 01/07/2008 a 31/01/2009. Anteriormente trabalhei por oito 
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anos na Prefeitura Municipal de Maçambará de janeiro de 1999 até 10/04/2007, nos cinco primeiros 

anos como Agente Administrativo e os três últimos como Auditora Interna. Curso Licenciatura em 

Matemática desde abril de 2019, estou finalizando o terceiro semestre. 

Francieli Martins Chibiaque 
Doutoranda em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Pampa campus Uruguaiana. 

Mestra em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande campus Carreiros e 

Licenciada em Química pela Universidade Federal do Pampa campus Bagé. Atuou como bolsista do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), no subprojeto de química. Pes-

quisadora nos grupos COMCIÊNCIA - Grupo de Pesquisa em Ambiente, Educação, Ciênciometria e 

Ensino de Ciências (UNIPAMPA) e GEQPC - Grupo de Educação Química na produção curricular 

área de CNT (FURG). Desenvolve pesquisas na área de Formação de Professores e Ensino de Ciên-

cias.  

Julio Cesar Bresolin Marinho 
Licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, Campus São 

Gabriel (2010). Doutor em Educação em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências: Química da Vida e Saúde - Associação Ampla entre UFRGS/UFSM/FURG (2018), com período 

sanduíche na Universidade de Cabo Verde - UniCV (Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde - 2015). Inte-

grante do Grupo Desenvolvimento, Meio Ambiente e Sociedade (GPDEMAS/UNIPAMPA) e do Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Linguagem no Ensino de Ciências (Geplec/UFSJ). Professor Adjunto da Uni-

versidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, Campus São Gabriel atuando nas disciplinas pedagógicas 

do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura e Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação 

em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 

Na UNIPAMPA é Coordenador do Curso de Ciências Biológicas-Licenciatura; Docente orientador do 

núcleo Ciências e Biologia do Programa Residência Pedagógica da CAPES; Membro titular do Comitê 

Local de Gênero e Sexualidade; Membro titular da Comissão Institucional de Formação dos Profissi-

onais da Educação Básica - CIFOR. Possui experiência na Educação à Distância (EAD) como tutor, 

professor pesquisador e professor formador, em cursos de graduação e especialização. Atuou como 

Professor de Ciências e Biologia da rede estadual do Estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 2012 

e 2013 e como Conselheiro Municipal de Educação de Uruguaiana (2014-2015) e São Gabriel (2020-

2021). Membro da comissão organizadora do Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências - 

CONAPESC (IV, V e VI Edição - 2019/2020/2021). É sócio da Associação Brasileira de Pesquisa em Edu-

cação em Ciências (ABRAPEC) e da Associação Brasileira de Ensino de Biologia (SBEnBio). Possui 

interesse na área da Educação em Ciências, trabalhando principalmente com os temas de Educação 

em Saúde e Ensino de Biologia. 
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Karla Pereira Rutz 
Graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Letras-Português/Inglês. 

Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Castelo Branco-RJ. Especialista 

em educação em Ciências pela Unipampa - Uruguaiana. Atua no Instituto Laura Vicuña como co-

ordenadora pedagógica. Certificada pelo TOEIC Bridge em nível proficiente na língua inglesa. 

Pesquisadora vinculada ao ComCiência (Grupo de Pesquisa em Educação) da Universidade Federal 

do Pampa, Campus Uruguaiana. Desenvolve pesquisas na área do ensino de Ciências na educação 

básica. Mestranda em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde pela Universidade Federal 

do Pampa.  

Lidiane Nunes Dubal Mendes 
Graduada em PEDAGOGIA pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2004). Pós-

graduada em Atendimento Educacional Especializado pela Faculdade de Educação São Luís .  Fun-

cionária pública. Membra do Grupo de Pesquisa ComCiência: Grupo de pesquisa em Ambiente, 

Educação, Cienciometria e Ensino de Ciências. 

Luciana Genro Bilhalba 
Possui formação em Magistério (Curso Normal) de nível médio pelo Colégio Metodista União. Gra-

duada em Matemática e Física (Licenciatura Plena) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul  - PUC RS (1996).  Possui Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica 

pela URCAMP. Atualmente é professora de matemática Anos Finais no Colégio Marista Sant'Ana,  

professora de Didática da Matemática  e professora Orientadora da Comissão de Estágio no Curso 

Normal do Instituto Estadual de Educação Elisa Ferrari Valls. Participa do grupo de pesquisa em 

Ambiente, Educação, Cienciometria e Ensino de Ciências (ComCiência) Tem experiência na área de 

Matemática (Anos Finais e Ensino Médio), Ed. Infantil, Anos Iniciais e Supervisão Escolar. 

Luciana Pinheiro Silveira Alfaro 
Especialista em Neurociência Aplicada à Educação (2016) e Educação Ambiental (2020) pela Uni-

pampa - Universidade Federal do Pampa Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (2010). Atualmente é professora coordenadora pedagógica e regente 

de classe na - EMEI CECILIA MEIRELES. Com experiência de dez anos, na área de Educação. 

Luciana Vargas Pedroso 
Possui graduação em Secretário Executivo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (1996). Especialização em MBA Executivo em Negócios na Universidade Norte do Paraná (2009). 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da vida e saúde da 

Universidade Federal do Pampa - Campus Uruguaiana/RS. (2020). Atualmente é Secretária 
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Executiva da Universidade Federal do Pampa no Campus Uruguaiana. Tem experiência na área de 

Administração, com ênfase em SECRETARIADO. Participa ativamente dos grupos de pesquisa em 

Ambiente, Educação, Cienciometria e Ensino de Ciências (ComCiência) e Grupo de Estudo e Pes-

quisa em Promoção e Educação em Saúde (GEPPES). 

Mara Aparecida de Miranda Batista Dias 
Possui graduação em Estudos Sociais e História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (1998/2004). Concluiu Mestrado Profissional em Reabilitação e Inclusão pelo Centro 

Universitário Metodista- IPA (2017) . Atualmente é doutoranda no Programa de Pós Graduação 

Educação em Ciências: Química da Vida na Universidade Federal do Pampa Tem experiência peda-

gógica na área das Ciências Humanas. 

Maria Clara Ferreira Machado 
Sou aluna do 8º. semestre do curso de Licencianda em Ciências da Natureza da Universidade Fe-

deral do Pampa (UNIPAMPA - Campus Uruguaiana), com o ingresso no semestre acadêmico 2018.1. 

Atualmente, sou bolsista de Iniciação Científica (IC) pelo Programa Institucional de Bolsas de Ini-

ciação Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), sendo orientada pelo Prof. Dr. Edward Frederico Castro Pessano, e coorientada pelo Dou-

torando Rui Seabra Machado. Como IC, colaboro em investigação sobre a inserção de práticas 

contemplativas nos espaços de ensino universitário e da educação básica. Além disso, atuo de 

forma voluntária em projetos de extensão sobre curso de formação continuada para professoras e 

professores da Educação Básica. Faço parte dos grupos de pesquisa COMCIÊNCIA: Grupo de Pes-

quisa em Ambiente, Educação, Ciênciometria e Ensino de Ciências e GEPMed - Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Médica. Entre 2019 à 2021, participei de atividades de pesquisa e extensão 

com a temática Ensino de Fisiologia, Educação Médica e Metodologias Ativas. Nesse período, de 

2019 à 2020 fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (PROBIC/FAPERGS), sendo orientada pela 

professora Lidiane Dal Bosco. E colaborei na primeira temporada do podcast Physiocast, com a 

temática das histórias das Mulheres Laureadas pelo Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Du-

rante a minha formação participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), no ano 

de 2018 à 2019. Durante o meu Ensino Médio, participei do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-

tífico e Tecnológico (CNPq), durante 2015 à 2017, sendo orientada pelas professoras Dra. Pâmela 

Billig Mello-Carpes e Dra. Mauren Assis Souza (UNIPAMPA), na área de Neurociência, com ênfase 

em Neurofisiologia e Formação de Memórias. Tenho interesse nos seguintes temas: processos de 

ensino-aprendizagem, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, ensino de ciências, estudos 
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asiáticos, relação oriente-ocidente na ciência, ecologia dos saberes, epistemologias do sul, psico-

logia e cognição, neurociências aplicada à educação, práticas contemplativas e formação de 

professores. 

Mario Olavo Da Silva Lopes 
Possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especi-

alista em Educação Ambiental pela Faculdade de Tecnologia do SENAC - Porto Alegre. Especialista 

em Educação em Ciências pela UNIPAMPA - Uruguaiana. Mestre em Educação em Ciências pela 

UFRGS. Atualmente é professor de História e Sociologia no Instituto Laura Vicuña. Professor de 

Cultura e Tecnologia Digital no Instituto Estadual Romaguera Correa. Pesquisador vinculado ao 

grupo de pesquisa ComCiência, grupo que abrange temáticas como Ambiente, Educação, Ciêncio-

metria e Ensino de Ciências, vinculado a Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. 

Tem experiência na área de História, Filosofia, Sociologia e Filosofia da Ciência. Atuando princi-

palmente nos seguintes temas: história de Uruguaiana, arqueologia, história, relações étnico-

raciais, políticas de inclusão social, história da África. Multiplicador da Editora EDEBÊ do curso de 

Elaboração de Itens e T.R.I. (Teoria da Resposta do Item). 

Marluce Tuparai Wagner 
Com relação aos principais percursos na formação acadêmica vivenciados na Universidade Federal 

do Pampa (UNIPAMPA), campus Uruguaiana/RS, são: Graduação no curso de Ciências da Natureza 

(Licenciatura Plena) no período de 2010 até 2014; Especialização em Educação em Ciências (Lato 

Sensu) no período de 2015 até 2016; e Mestrado em 2021 no Programa de Pós Graduação Educação 

em Ciências: Química da Vida e Saúde, orientado pela professora doutora Raquel Ruppenthal. Des-

tacam-se as experiências profissionais antigas como docente de química e biologia do ensino 

médio pela rede estadual de educação do período de junho de 2014 até julho de 2019 nas escolas 

Romaguera Corrêa e Paulo Freire. Quanto aos espaços de trabalho atuais, são detalhados a seguir: 

a) Professora de ciências do ensino fundamental na rede municipal de educação desde o dia 10 de 

julho de 2019 (20h semanais, turno manhã); b) Tutora à distância do curso de Licenciatura em Ci-

ências da Natureza na Unipampa desde abril de 2021 (20h semanais, turno flexível) e c) Professora 

presencial de disciplinas pedagógicas no ensino médio de jovens e adultos, projeto do SESC Uru-

guaiana/RS, desde fevereiro de 2022 (10h semanais, turno noturno). 

Mauricio Cendón do Nascimento Ávila 
Doutorando em Educação em Ciências, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS; 

Mestre em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde pela Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA em 2020; Especialista em Diversidade e Conservação da Fauna pela Universidade Fe-

deral do Rio Grande do Sul - UFRGS em 2012; Graduado em Ciências Biológicas pela Pontifícia 
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Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS em 2009. Possui formação nas áreas de Bio-

logia, Ecologia, Zoologia e Ensino de Ciências e atua principalmente na linha de pesquisa de 

processos de ensino-aprendizagem na Escola, na Universidade e no Laboratório. 

Natália Madeira Castello Branco 
Possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2010). 

Atualmente é professor orientador pedagógico - Secretaria Municipal de Educação de Uruguaiana 

e professor de educação básica - Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. 

Patrícia Vasconcelos de Vargas 
Possui graduação em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUC- 

Uruguaiana (2005) e Especialização em Gestão Educacional pela Universidade Federal de Santa Ma-

ria- UFSM (2015). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química 

da Vida e Saúde PPGECQVS- UNIPAMPA (2021). Integrante do COMCIÊNCIA, desde 2021, grupo de 

pesquisa em Ambiente, Educação, Ciênciometria e Ensino de Ciências da UNIPAMPA. Atuou como 

tutora do curso de Disseminadores de Educação Fiscal, oferecido pela Escola de Administração 

Fazendária ESAF (2011-2018). Atualmente exerce a função de professora de Matemática da rede 

municipal de ensino de Uruguaiana (40 horas), nas escolas: EMEB. Dr. Crespo de Oliveira e EMEB 

José Francisco Pereira da Silva. 

Ronaldo Silva de Oliveira 
Licenciando em Matemática pela Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Itaqui. 

Atuou, no período de outubro de 2020 a março de 2022, como Bolsista CAPES no Programa Insti-

tucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID Subprojeto Matemática, desenvolvendo 

atividades na modalidade remota na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ranulfo Lacroix.  

Rosana Backes da Rosa 
Possui graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional (2014). pós graduada em 

Neuropsicopedagogia pela Faculdade São Braz (2019), cursou um semestre de mestrado em educa-

ção na Atenas, University College (2019), cursou como aluna de regime especial de mestrado do 

PPG Educação em Ciências: Química da vida e saúde/ Unipampa (2020) , na disciplina de Corpo, 

gênero, sexualidade: Relações étnicos -raciais. Atualmente está concluindo pós graduação em Psi-

copedagogia com ênfase em educação inclusiva pela EAD, Faculdade em Educação São Luís. 

Atuante dos grupos de pesquisa Unipampa ComCiência ,Tuna e GEPPES. Possui curso em terapia 

ABA. Atualmente é professora de anos iniciais - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( desde 

2011). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Inclusão, Corpo, Gênero, Sexualidade 

e Relações étnicos-raciais. 
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Rui Seabra Machado 

Doutorando em Educação em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: 

Química da Vida e Saúde (PPGECQVS), da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus Uru-

guaiana, na linha de pesquisa Educação Científica: Processos de ensino e aprendizagem na escola, na 

universidade e no laboratório de pesquisa, sendo orientado pelo professor Dr. Edward Frederico Cas-

tro Pessano (UNIPAMPA) e coorientado pelo professor Dr. Alvaro Luis Avila da Cunha (UNIPAMPA). 

Pesquisando O ENSINO DA CIÊNCIA CONTEMPLATIVA NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA BASEADO NA 

NEUROCIÊNCIA: DESAFIOS PEDAGÓGICOS E CURRICULARES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOS DOCENTES E PARA A SIGNIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM DISCENTES. Mestre em Ciências Fisi-

ológicas (2019) pelo Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas 

(PMPGCF/SBFis), da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), campus Uruguaiana, na linha de 

pesquisa Ensino de Fisiologia, sendo orientado pela professora Dra. Pâmela Billig Mello-Carpes 

(UNIPAMPA) e coorientado pela professora Dra. Maria Flávia Marques Ribeiro (UFRGS). É especialista 

em Neurociência Aplicada à Educação (UNIPAMPA-2017) e também possui o título de especialista em 

Gestão da Saúde (PNAP-UAB), pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2015). É ba-

charel em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade 

Católica do Salvador (UCSAL-1995). Também é aluno no curso de Licenciatura em Educação Física da 

UNIPAMPA, com início em 2015. Presidente do Instituto WUJI e instrutor sênior de Tai Chi Chuan 

pela World Chen Xiaowang Taijiquan Association - Brasil (WCTA-BR). Tem experiência na área de 

Prática Integrativas e Complementares e suas aplicações na Educação e no Sistema Único de Saúde 

(SUS), com ênfase em práticas corporais e mentais. Tem interesse nos seguintes temas: metodologia 

de ensino, corporeidade, práticas contemplativas na educação, formação docente, neurociência apli-

cada à educação, ciências fisiológicas, ensino de fisiologia, divulgação científica. 

Tatieli Trindade Lima 

Possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2006) e 

Especialização em Gestão e Organização Escolar (2010) pela Universidade Norte do Paraná - Uno-

par, polo Uruguaiana, cursando Especialização em Análise do Comportamento Aplicada pela 

Faveni (Faculdade de Venda Nova do Imigrante/ ES). Integrante do Grupo de Pesquisas ComCiência 

da Unipampa Uruguaiana e ex-aluna em Regime Especial de Mestrado da disciplina de Educomu-

nicação. Tem experiência no Setor Administrativo Escolar, exercendo a função de Auxiliar de 

Secretaria e Secretária de Escola da Rede Municipal de Ensino de Uruguaiana-RS de 2006 a 2013. 

Atualmente trabalha na mesma rede, exercendo a função de Coordenadora Pedagógica do Ensino 

Fundamental na Escola Municipal de Ensino Fundamental Marechal Humberto de Alencar Castelo 

Branco, além de ser Regente de Classe da Rede Estadual de Ensino, atuando no Ensino Médio do 

Colégio Estadual Dr. Roberval Beheregaray Azevedo na área de Ciências Humanas. Trabalhou como 

Tutora de Sala do Curso de História e Licenciaturas da Universidade Norte do Paraná - Unopar, 

Polo Uruguaiana de 2009 a 2019.  
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