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“A Educação, qualquer que seja ela, é 
sempre uma teoria do conhecimento posta 

em prática.” (Freire, 2003, p. 40)
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Apresentação

Ela [a narrativa] não está interessada em transmitir o “puro em 
si” da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela 
mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 
dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como 
a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1994, 205)

São inúmeros os desafios enfrentados no processo ensino 
aprendizagem por estudantes e professores. No Brasil, há alguns 
anos, a educação tem sido tema de inúmeros debates decorrentes 
das políticas federais para a educação básica, em suas diversas 
modalidades, e para a formação docente. A implantação de normativas 
que buscam orientar a formação nos cursos de licenciatura e a prática 
profissional na educação básica tem intensificado o debate sobre as 
condições dessa formação inicial  visto ser ela, em geral, o único e 
principal momento dedicado à aquisição de conhecimentos específicos 
de uma determinada área.

Historicamente, essa formação demandou investimentos de 
várias ordens: acadêmicos, sociais, econômicos, entre tantos outros 
necessários à compreensão da complexidade do fazer docente. 
Submetidos, quase sempre, a um modelo prescritivo e pouco reflexivo 
de formação, os professores têm discretos espaços para suas narrativas 
ou estas são asfixiadas pelas novas demandas profissionais. Em um 
movimento diferente, os professores formadores têm reconhecido, 
gradativamente, que o protagonismo estudantil é peça chave para a 
formação docente e uma prática profissional crítica e reflexiva. Assim 
como Walter Benjamin discute a importância do reconhecimento da 
narrativa como um construto da experiência mesma do narrador, 
entendemos que o processo de aprendizagem passa necessariamente 
pela relação que se estabelece entre professores e estudantes e como 
cada um deles imprime suas marcas em seu fazer cotidiano.
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Não obstante, esse contexto, caracterizado em geral pelo 
ambiente escolar, é palco de temas diversos, visto nele coexistirem 
questões a serem compreendidas, discutidas, tratadas e apreciadas 
por todos que dela fazem parte, o que implica reconhecer que a escola 
é um espaço de (des)construção de conhecimento e, a priori, ele é 
o alvo da ação educativa. A exemplo disso, as discussões em torno 
do projeto “Escola sem partido”, da proposta de Reforma do Ensino 
Médio, da definição das áreas consideradas prioritárias na educação, 
ganharam corpo nos últimos anos e tem mobilizado os mais diversos 
agentes históricos. Esse processo, especificamente pensando o projeto 
“Escola sem partido”, defende a ideia de uma educação marcada pela 
quase anulação do professor como agente, na medida em que rompe 
com um dos princípios básicos que caracterizam o seu fazer cotidiano 
- o ato de educar. Nas palavras do pesquisador Gaudêncio FRIGOTTO 
(2017, p. 31), a função docente deve ser capaz de, 

pelo confronto de visões de mundo, de concepções científicas 
e de métodos pedagógicos, desenvolver a capacidade de ler 
criticamente a realidade e constituírem-se sujeitos autônomos. 

Essa proposta de desvirtuação do processo ensino 
aprendizagem, a tentativa constante de suprimir ou desqualificar 
o ensino das ciências humanas e sociais, a criminalização das 
discussões de temas como racismo, sexualidade, cidadania, 
diversidade cultural, étnica e social, parecem sintomáticos desse 
movimento. Há, entre diferentes agentes sociais uma grande 
mobilização em torno da defesa de um projeto de educação ampla, 
gratuita e de qualidade - assegurada como princípio constitucional. 

Nesse sentido, projetos como o Residência Pedagógica tem 
contribuído de forma significativa para construir uma experiência 
voltada à uma formação docente crítica e reflexiva.  A possibilidade 
dos licenciandos de atuarem no ambiente escolar, desenvolvendo 
projetos que tem um caráter distinto dos Estágios Supervisionados, 
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têm possibilitado uma ampliação e aprofundamento da formação 
docente. Com o objetivo de  registrar parte das diversas ações dos 
residentes, preceptores(as) e docentes orientadores(as) vinculados 
ao Programa Residência Pedagógica da Universidade Federal de 
Campina Grande, este volume representa uma possibilidade de 
reflexão sobre a docência e ao mesmo tempo uma construção sobre 
esse saber, considerando as particularidades do contexto educacional 
brasileiro e, sobretudo, paraibano.

No contexto brasileiro e, sobretudo no paraibano, este Programa 
atuou, particularmente, na formação inicial dos professores de diferentes 
licenciaturas da Instituição, a saber Letras (Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa e Língua Espanhola), Matemática, Biologia, Física, Química, 
História, Geografia, Música, Licenciatura do Campo, Ciências Sociais 
e Pedagogia. Em função da estrutura multicampi da UFCG, as várias 
licenciaturas envolvidas neste Programa tiveram suas ações efetuadas 
em cinco cidades paraibanas: Campina Grande, Cuité, Cajazeiras, 
Patos e Sumé. Evidentemente, é válido destacar que essas cidades 
apenas concentram as ações porque a Residência Pedagógica 
alcançou vários municípios no entorno de onde a Instituição se situa.

Os registros apresentados neste volume merecem visibilidade 
por representarem as iniciativas de residentes, preceptores(as) e 
professores(as) orientadores(as) ao trazerem à tona as vivências, 
experiências e conhecimentos construídos ao longo dos 18 meses de 
desenvolvimento do Programa. São experiências que exploram saberes 
das ciências sociais, humanas e exatas, refletindo sobre metodologias 
e/ou propondo-as, quando oportuno.

Para os(as) residentes, é indescritível o conhecimento 
gerado e acumulado ao longo desse período de Programa reflete o 
funcionamento da   Educação Básica, da escola e do ensino público 
brasileiro, sobre a sala de aula e fazer docente. As experiências 
apresentadas demonstram, por exemplo, a participação do(a) 
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licenciando(a) na rotina de sala de aula e na demanda escolar. Nessa 
direção, revela iniciativas metodológicas, parcerias e empenho para 
ressignificar a docência.

O notório engajamento dos professores da Educação Básica 
na formação inicial dos licenciandos e no diálogo efetivo que foi 
estabelecido pelo Programa com a IES representa um dos ganhos 
mais significativos do Programa. Esse diálogo foi determinante 
para a consolidação de projetos que os professores almejavam 
desenvolver e puderam contar com a participação e o engajamento 
dos residentes e da IES envolvida. A elaboração conjunta das ações 
desenvolvidas contribuiu também para o envolvimento dos alunos 
da escola-campo atendida. 

Para os(as) professores(as) orientadores(as), a experiência 
aqui registrada representa a possibilidade de repensar a sua prática 
docente, bem como construir alternativas formativas que valorizam 
o protagonismo do licenciando e a sua autonomia na proposição de 
ações a serem implantadas na escola-campo.

Nesse processo, este livro reúne 29 trabalhos, artigos e relatos, 
que ressaltam as contribuições do Programa Residência na UFCG entre 
os anos de 2018 e 2020, nas diversas áreas de conhecimento a que 
estão vinculados. Os textos foram organizados em três seções, a saber: 
1. Ensino, inovação e formação docente; 2. Práticas, oficinas e ensino 
das ciências humanas e sociais; e, 3. Abordagens metodológicas para 
o ensino das ciências naturais. 

Na primeira parte, Ensino, inovação e formação docente, 
encontram-se textos que discutem especificamente o ensino. São 
apresentadas experiências que nos convidam a refletir sobre diferentes 
condições e propostas de como a linguagem funciona, é usada e  
ensinada. Nessa direção, a seção explora discussões sobre gêneros 
textuais, produção de enunciados, e sobre o papel que a  criatividade 
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efetua nas situações de ensino e de aprendizagem. Esses trabalhos 
convergem com as atuais demandas dos estudos linguísticos e, de 
algum modo, atendem às disposições previstas na Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC. Eles também demonstram o percurso 
formativo dos bolsistas desse Programa porque refletem suas escolhas 
e o modo como efetuaram o trabalho com a linguagem em sala de aula.

Na segunda parte, Práticas, oficinas e ensino das Ciências 
Humanas e Sociais, os textos trazem para o debate questões que 
envolvem como o espaço social e geográfico, assim como a história 
nele construída e/ou em curso foi objeto de reflexão dos participantes do 
Programa. Ao longo dos 8 textos que compõem a seção, encontramos 
um olhar atento para a história local e, portanto, mais próxima e 
particular das realidades vividas, mas também uma conexão com 
outros espaços que nos constituem e nos imprimem determinado perfil 
identitário. Além das experiências apresentadas, o conjunto textual 
mantém a preocupação com o ensino, com diferentes metodologias e 
oportunidades didáticas, o que nos faz reconhecer o aproveitamento 
amplo das situações de interação com os alunos da escola básica ou 
do espaço de sala de aula, como tradicionalmente o conhecemos.

Na última e terceira parte, Abordagens metodológicas para o 
ensino das Ciências Naturais, catorze (14) textos discutem conceitos 
basilares da Física, da Química, da Biologia e da Matemática, 
explorando diferentes abordagens metodológicas para promover 
situações contextualizadas de ensino. Essas abordagens, como é 
possível acompanhar ao longo dos textos, buscam na aplicação o 
seu maior aliado para aproximar a ciência do cotidiano dos alunos 
do Ensino Fundamental e Médio. As experiências retratadas reforçam 
a necessidade de um paradigma educacional que desconstrua a 
velha memorização de conceitos e/ou fórmulas, e crie uma relação de 
intimidade dos aprendizes com os mais distintos fenômenos naturais. 
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A seção ainda nos traz, de modo bastante reflexivo, a percepção 
dos residentes desses subprojetos sobre a escola, particularmente a 
cidadã, sobre a estrutura curricular adotada para a educação básica, 
fornecendo-nos um breve panorama de como os residentes, na 
condição de futuro professores, se constroem e se profissionalizam.

Como pontuado no início desta Apresentação, acreditamos que 
os trabalhos descritos são um mergulho dos residentes no contexto de 
seu futuro fazer profissional. Esse mergulho é marcado por conflitos, 
porque representa a passagem da condição de aluno para a condição 
de professor em formação; é permeado de incertezas, porque é uma 
fase de descoberta, de identificação, de (des)construção de saberes 
acumulados enquanto aluno; é repleto de aprendizagem, visto que 
nele saborea-se a vontade de criar, de fazer, de ser narrador de sua 
própria trajetória inicial de formação. Nesse movimento, reiteramos 
Benjamin (1994), os residentes tornam-se oleiros e são responsáveis 
pelas novas criações, dentre elas, o ensino, o objeto a ser ensinado e 
a escola, palco de grandes disputas e conquistas. 

O convite à leitura é etapa obrigatória desse processo! 
Esperamos que os trabalhos deste volume sejam inspiração, sejam 
ponto de partida e sejam, essencialmente, parte da construção de uma 
Educação mais reflexiva, criativa e responsável.

Márcia Candeia Rodrigues
Viviane Gomes de Ceballos
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INTRODUÇÃO

Para atender o constante progresso em que a sociedade 
brasileira está passando e visando o aprimoramento da educação 
básica, algumas escolas adotaram um novo modelo baseado 
no protagonismo escolar, no qual o aluno passou a ser mais 
cativado e influenciado pela figura do professor. Este é encabido 
de ser o mediador da aprendizagem através de uma abordagem 
construtivista, que possibilite ao aluno fazer reflexões e críticas, 
possibilitando que o processo de aprendizagem seja mais efetivo 
(KONRATH; TAROUCO; BEHAR, 2009).

Esse novo modelo recebe o nome de tutoria, e faz parte do 
Programa de Ensino Integral. A tutoria tem como propósito promover o 
protagonismo individual e coletivo do aluno através do professor tutor 
que sensibiliza o olhar do tutorando, para tudo aquilo que vivencia no 
seu cotidiano, visando uma construção do seu projeto de vida (SOUZA, 
2016). “A este profissional cabe criar um ambiente que possibilite a 
construção do conhecimento por parte dos estudantes, buscando 
envolvê-los ativamente no processo de aprendizagem” (BEZERRA; 
CARVALHO, 2011, p. 243).

Para Konrath, Tarouco e Behar (2009), o tutor auxilia no processo 
educativo ajudando os professores, “[...] eles são os responsáveis 
pelo acompanhamento e comunicação sistemática com os alunos” 
(KONRATH; TAROUCO; BEHAR, 2009, p.4). Complementando essa 
ideia Ribeiro et al. (2010) relata que:

O professor tutor deve propiciar um acompanhamento mais 
presente e participativo no projeto de vida de seus tutorandos, 
tendo em vista a capacitação de e aconselhamento para 
tomadas de decisões sobre o futuro de seus alunos, realizando 
com eles atividades que os cativem aos trabalhos em grupo. 
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Para o mesmo autor é perceptível que o ponto chave da 
tutoria e seu objetivo principal é o acompanhamento do rendimento e 
aprendizado do aluno através de relações muito próximas do tutor e seu 
tutorando, que ultrapassam o entendimento da vida escolar da criança 
se estendendo a compreensão do contexto pessoal do aluno (MARTINS, 
2014). Na qual o professor tutor assume um papel de mediador e 
psicólogo, a medida que ele de acordo com suas experiências de vida 
tenta solucionar questões e dificuldades enfrentadas por seu tutorando, 
que venha atrapalhar o seu desempenho escolar. 

Nessa perspectiva este trabalho tem como objetivo avaliar a 
importância e o desenvolvimento da tutoria no contexto da escola 
integral a partir da percepção dos estudantes do ensino médio 
de uma escola pública do município de Cuité-PB. Tal pesquisa 
foi desenvolvida no âmbito do Programa Residência Pedagógica- 
Biologia, por três bolsistas e com supervisão da professora 
preceptora da referida escola. 

METODOLOGIA

O presente trabalho possui uma abordagem quali-quantitativa, 
em que serão analisados os resultados através de índices e 
porcentagens, mas que também estará preocupado nas respostas 
dos sujeitos participantes e nos diversos aspectos relacionados a 
tais sujeitos.

Para a coleta de dados foi realizada a aplicação de um 
questionário semiestruturado dividido em duas partes sendo: I- Dados 
Socioeconômicos, contendo quatro questões dissertativas a respeito 
da idade, sexo, série e escola; II- Dados referentes à pesquisa, 
contendo seis questões, sendo quatro dissertativas e duas de múltipla 
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escolha, tais questões referiam-se ao programa de tutoria, o que é, 
quais atividades são desenvolvidas, o caráter de escolha do tutor, os 
pontos positivos e negativos e por fim,  como os estudantes avaliam o 
programa e qual o grau de importância atribuem. 

O questionário foi aplicado na Escola Cidadã Integral Orlando 
Venâncio dos Santos, localizada na cidade de Cuité-PB, a 45 estudantes 
de turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, no âmbito do Programa 
Residência Pedagógica- Biologia. 

DESENVOLVIMENTO

O Estado da Paraíba vem tentando enfrentar os desafios para 
assegurar uma Educação Pública universal e de qualidade. No ano 
de 2012, a Secretaria de Estado da Educação iniciou a implantação 
do programa Ensino Médio Inovador - PROEMI como indutor de 
políticas públicas para a educação em tempo integral que constitui 
as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE 
(PONTES, 2014). Segundo o Plano de Ação da Secretaria do Estado 
da Paraíba de 2017 o PROEMI funcionou como preparação para 
criação de um programa próprio e mais específico de educação em 
tempo integral, capaz de operar um currículo plenamente integrado 
entre as diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais e as 
competências para o Século XXI.

A partir desse Plano de Ação foi possível compreender que no 
ano de 2016, o Governo do Estado da Paraíba implantou o Programa 
das Escolas Cidadãs Integrais e Escolas Cidadãs Integrais Técnicas, 
com um Modelo Pedagógico e de Gestão Escolar centrado no 
Protagonismo e no Projeto de Vida dos estudantes. Diante desse 
modelo educacional é estabelecido o modelo de tutoria. A Tutoria é 
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um dos métodos de ensino que tem por fins atender os estudantes 
nas suas diversas precisões e expectativas, visando de modo conexo 
coordenar as demais metodologias desenvolvidas na escola. Sendo 
assim, o tutor deverá avaliar e ter acesso a todas as informações sobre 
o estudante, e os resultados do seu desempenho acadêmico. Mesmo 
transitando na esfera pessoal, social e profissional no Ensino Médio, o 
foco do trabalho do tutor é acadêmico.

Para Machado (2003) a tutoria como método nasceu no século 
XV na universidade, sendo usada como orientação de caráter religioso 
com o objetivo de infundir à fé a conduta moral. O tutor busca assumir 
um lugar de diálogo, acompanhando questões da turma e promovendo 
o desenvolvimento do grupo escolar. Abre-se um espaço na rotina que 
difere do da sala de aula, do intervalo ou de prova, e permite trabalhar 
questões de forma coletiva. Para isso, é fundamental que o professor 
deixe de ser “professor” e passe a ser “tutor” (MULLER, 2007) para que 
possa estabelecer outra forma de relação com a turma, oferecendo 
uma possibilidade de diálogo que vai além de uma aula tradicional. 
Trabalhando as questões emergentes do grupo, a expressão e a 
elaboração de angústias e sofrimentos, o espaço visa valorizar a 
consolidação de uma identidade grupal (BLEGER, 1991).

O ato de tutoria abarca um conjunto de tarefas de amparo, para 
favorecer ações de orientação pessoal, estudantil e de profissionalismo, 
que tem como objetivo os estudantes, ações que são programadas 
pelos professores da instituição de ensino, que corroboram com o 
projeto educativo estabelecido pelo corpo docente e pelo conselho 
escolar. A ação de tutoria é trabalhada de forma partilhada por todos 
os professores, visto que as atividades docentes são muito mais que 
o ensino da própria área  e o acompanhamento do desempenho de 
aprendizagem e da adaptação do ensino a diversidade de necessidades 
educativas apresentadas (ARGUÍS, 2002).
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A relação entre tutor e tutorando estreita os vínculos de 
proximidade dos alunos com a escola e favorece o reconhecimento 
desta no ambiente em que está inserido. Segundo os docentes, o 
maior envolvimento do aluno com o tutor e, consequentemente com a 
escola, diminui os índices de evasão e aumenta o desempenho escolar 
dos alunos (BARBOSA; GEBRAM, 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dados socioeconômicos

Participaram da pesquisa 41 estudantes do 1º ao 3º ano do 
Ensino Médio, que possuíam idades entre 15 e 18 anos. Em relação ao 
gênero 36,6% declararam-se do gênero feminino e 63,4% declararam-
se do gênero masculino. 

Dados referentes à pesquisa

Na primeira questão os estudantes deveriam definir o que 
era o programa de tutoria. Seis estudantes não responderam, e 37 
responderam a questão, onde as respostas foram agrupadas em 
categorias de acordo com o grau de completude em relação ao tema 
da pergunta.
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Quadro 1: Categorias de respostas dos estudantes 
de acordo com o grau de complexidade.

CATEGORIA DAS RESPOSTAS Nº DE CITAÇÕES

Respostas mais completas N=17

Respostas medianas N=16

Respostas vagas N=2

Legenda: n= Número de citações. Fonte: Dados da pesquisa, 2019

Nas respostas completas observaram-se definições que 
elencaram os sujeitos envolvidos, quais os objetivos do programa 
e outros elementos incluídos na tutoria. Os estudantes definiram 
tutoria como um programa, implantado na escola, em que o aluno 
deve escolher um professor da instituição de sua preferência, com 
o objetivo de acompanhá-lo, orientá-lo e auxiliá-lo nos problemas 
escolares e até pessoais. 

É um programa de apoio ao aluno. Tem como finalidade ajudá-
lo e incentivá-lo da melhor forma possível, com o professor de 
sua escolha (E.1).

A tutoria é um programa no qual todos os alunos devem 
escolher um professor para ser seu tutor e esse professor deve 
ficar ajudando o aluno o ano inteiro (E.2).

Nas respostas medianas os estudantes citaram elementos ou 
aspectos relacionados a tutoria, no entanto de forma breve e resumida. 
É importante destacar nessas respostas uma tendência a mencionar o 
fator “ajuda” para referir-se a tutoria. Percebeu-se que esses estudantes 
consideram o programa uma forma de auxílio, sendo o professor um 
“ajudante” ou “conselheiro”, que pode conversar, guiar, dar atenção e 
auxílio nos momentos necessários.

É ter uma pessoa que sempre ajuda nos momentos que você 
não está bem (E.3). 

É poder ajudar, ouvir o outro. (E.4)  
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Na segunda questão os estudantes deveriam respondem 
quais os critérios que os mesmos utilizaram para a escolha do seu 
tutor. 11 não responderam, e as demais respostas foram agrupadas 
nas seguintes categorias de semelhança, para melhor análise e 
discussão dos resultados:

Quadro 2:  Categorias de respostas dos estudantes 
em relação ao critério de escolha do tutor.

CATEGORIA DAS RESPOSTAS Nº DE CITAÇÕES

Simpatia/Bom humor/Carisma N=10

Compreensivo/Legal/Gente boa N=9

Nível de proximidade N=4

Gostar/se dar bem N=2

Admiração N=2

Competência N=1

Caráter N=1

Legenda: n= Número de citações. Fonte: Dados da pesquisa, 2019

Observa-se assim que os estudantes elencaram como 
principal critério na escolha do seu tutor, características que 
descrevem um professor alegre, como a simpatia, o bom humor 
e o carisma (n=10). Além disso, ser compreensivo, legal, gente 
boa, teve um número considerável de citações (n=9). Percebe-
se que os estudantes escolhem os professores que demonstram 
maior simpatia, animação, já que o programa proporciona uma 
aproximação maior entre os sujeitos. 

Na questão três, os estudantes deveriam citar quais atividades 
desenvolveram durante o horário da tutoria. 10 estudantes não 
responderam a questão, 5 estudantes deram respostas sem sentido ao 
contexto da pergunta e 12 responderam que ainda não desenvolveram 
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nenhuma atividade da tutoria. Os demais estudantes (n=14) elencaram 
as seguintes atividades:

Conversas (n=6); Várias coisas, depende do que precisamos 
(n=2); Atividades de expressão e interação com o colega (n=2); 
Debates (n=1); Exibição de vídeos (n=1); Atividades de estudo (n=2). 
Percebe-se assim que diversas atividades são desenvolvidas ao 
longo da tutoria, como debates, exibição de vídeos etc; no entanto é 
predominante a conversa como atividade, que ocorre sobre diversos 
assuntos, inclusive sobre a vida pessoal.  

É importante destacar ainda a grande quantidade de estudantes 
que relatam não desenvolver nenhuma atividade. Isso pode ser 
explicado pela não participação efetiva no programa ou ainda por ser 
um projeto que se inicia um pouco mais tarde no contexto escolar. 

Na questão 4 os estudantes elencaram os pontos positivos e 
negativos da tutoria. 13 estudantes não responderam.  Em relação 
aos pontos positivos citaram as seguintes respostas, divididas nas 
categorias a seguir: Ajuda/auxílio (n=17); Criar amizade/intimidade 
com o tutor (n=5); Ter alguém para conversar/desabafar (n=2); Gerar 
conhecimento/ajudar no aprendizado (n=2). Apenas dois estudantes 
não responderam. 

Já como pontos negativos citaram as seguintes respostas: 
Poucas aulas/Falta de tempo (n=10); Vergonha (n=1); Falta de interesse 
de algumas partes (n=1); Algus professores não se importam com 
seus alunos (n=1); “Pegam no pé” (n=1); Perder o intervalo (n=1). 11 
estudantes não preencheram os aspectos negativos. 

Na questão 5 os estudantes deveriam avaliar o programa 
de tutoria, por meio de questão objetiva com índice de péssimo a 
excelente. As respostas foram agrupadas no gráfico a seguir:
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Gráfico 1- Índice de avaliação do programa de 
tutoria de acordo com os estudantes

Fonte: Dados da pesquisa, 2019

Como podemos observar 75% dos estudantes avaliaram o 
programa como bom, 14% como, ruim, 8% como péssimo e 3% como 
excelente.  Tais resultados demonstram que a maior parte dos estudantes 
avaliaram como um programa bom. No entanto é importante destacar, 
mesmo que em menor proporção o índice de respostas que avaliaram 
como ruim (14%) e péssimo (8%). Tais dados podem demonstrar a falta 
de contato com esse programa, por não frequentarem ou terem pouco 
contato com seus tutores. 

Na questão 6 os estudantes deveriam avaliar o grau de 
importância do projeto no desempenho escolar, por meio de questão 
objetiva com índice de irrelevante à alta. As respostas foram agrupadas 
no gráfico a seguir: 
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Gráfico 2- Índice de avaliação do programa de 
tutoria de acordo com os estudantes.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019

A maioria dos estudantes avaliaram a importância do programa 
de tutoria como média. Tais dados revelam que apesar das justificativas 
as questões anteriores, onde os estudantes conseguiram definir o 
que é o programa, além de terem destacado em sua maioria pontos 
positivos, ainda não se atentaram realmente a importância e relevância 
desse programa na sua aprendizagem e desempenho escolar. Esses 
resultados são ainda mais contundentes quando observado o segundo 
nível de avaliação mais citado, onde 23% citaram que a tutoria possui 
grau baixo de importância. Dessa forma, é necessário que haja uma 
modificação na forma de abordagem ou nas atividades desenvolvidas 
durante a tutoria para que os estudantes compreendam sua real 
importância no cotidiano escolar, e atente-se ao significado real e as 
necessidades que levaram ao mesmo ser criado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho de investigação nos 
permite refletir sobre os pontos positivos e negativos do programa 
de tutoria no contexto de uma escola de ensino médio integral. Sendo 
evidenciado a todo o momento os vinculos e laços de amizade criados 
entre tutores e tutorandos. A partir dos dados analisados podemos 
concluir que a tutoria no ambiente escolar é de grande importância, 
para que os alunos sejam instruídos e capacitados para adquirirem 
uma grande carga de conhecimento vindo das aulas e que ocorra 
uma aprendizagem efetiva. 

É notório o quanto a figura do tutor influencia o desenvolvimento 
social e acadêmico do seu tutorando, pois devem cultivar 
o protagonismo e autonomia na busca pelo conhecimento e 
desenvolvimento de concepções sobre o futuro. 

Vale salientar que apesar de grande parte dos alunos estarem 
satisfeitos com seus tutores, a uma pequena parcela que alegam que 
seus tutores não gostam da tutoria. Podemos atribuir essa negação ao 
programa pelo fato de não estarem sendo estimulados de uma maneira 
mais dinâmica, na qual atenda suas necessidades educacionais e 
emotivas. Outro fato que se deve destacar é o tempo disposto para os 
encontros e o pouco tempo de contato com o tutor.

Para que o programa seja mais bem aceito e mais evidenciado, 
é necessário mais estudos de campo nas escolas de ensino integral, 
visando o aprimoramento desses programas e potencialização da 
sua importância. 
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INTRODUÇÃO

Não nos damos conta de que tudo que fazemos, mesmo as 
coisas mais simples, fazemos usos de gêneros textuais, como por 
exemplo, ao ligar para uma pessoa usamos uma lista telefônica, para 
resolvermos algo mais sério usamos nossos documentos. Contudo, 
nem percebemos, mas os gêneros textuais nos rodeiam o tempo 
todo, eles que fazem a sociedade funcionar. Nesse sentido, é preciso 
conhecê-los bem e assim possamos utilizá-los para nos auxiliar no 
nosso dia a dia.

Nosso trabalho intitulado “Um olhar da vida no papel: a 
crônica através de uma sequência didática” foi desenvolvido durante 
os encontros do Programa de Residência Pedagógica (PRP) em 
conjunto com o coordenador e preceptor do programa. Assim, após 
as reuniões, assumimos as salas de aula como professores, para 
colocar em prática a teoria estudada nos encontros da Instituição de 
Ensino Superior (IES). 

Nessa ótica, escolhemos o gênero crônica pelo fato de poder 
trabalhar em sala de aula com as peculiaridades do cotidiano e poder 
despertar nos discentes a curiosidade para as coisas simples da vida, 
como também, aprimorar esse olhar para que fique cada vez mais 
aguçado para a sociedade, aflorando ainda mais a criatividade.

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo, ao trabalhar com 
os gêneros textuais, promover um ensino-aprendizado contextualizado, 
para que os alunos observem o que está acontecendo à sua volta 
com um olhar mais crítico e reflexivo, e assim, desenvolva habilidades 
de leitura e compreensão do gênero crônica que permitirá um olhar 
diferenciado para a realidade.
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Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória 
e bibliográfica de natureza básica e de cunho qualitativa que tem 
como resultado a apresentação de uma SD produzida no processo de 
formação, orientado pelos preceptores e coordenadores do programa 
Residência Pedagógica, para um ensino sistematizado com aulas 
interativas mais próximo das práticas discursivas do aluno.

Nesse sentido, têm como principais autores Rojo (2012), para 
falarmos de letramento, Marcuschi (2008) para falarmos sobre os 
gêneros textuais e Schneuwly e Dolz (2004) porque iremos utilizar o 
modelo de sequência didática para um trabalho mais sistemático.

O trabalho consta de seis tópicos. O primeiro é a introdução, 
composta pela apresentação do tema, problemática, objetivos, 
fundamentação teórica e metodologia da pesquisa; logo após falaremos 
sobre letramentos, para que entendam a presença e a importância 
de ser trabalhado em sala de aula. Em seguida, passaremos pelos 
gêneros textuais de forma geral e depois mais específicos quando 
explanarmos sobre o gênero crônicas. Mostraremos também o que 
seria uma sequência didática, e apresentaremos uma sequência 
didática sobre crônica, E, para finalizar, nossas considerações finais. 

LETRAMENTO: A LINGUAGEM COMO 
PRÁTICA SOCIAL NO CONTEXTO ESCOLAR

A necessidade de começar a falar em letramento surgiu da 
tomada de consciência dos linguistas na segunda metade dos anos 
80, pois existia algo mais do que a alfabetização, principalmente, 
porque o simples fato de estar alfabetizado não assegurava que o 
indivíduo estava apto a compreender ou utilizar de forma autônoma a 
escrita que é exigida socialmente. Assim, entendemos que as práticas 
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escolares devem ir além dos conteúdos curriculares, se utilizando dos 
conhecimentos prévios dos alunos que parte das suas práticas sociais.

O termo letramento que antes utilizava a nomenclatura literacy 
em inglês, chegou bem mais tarde ao Brasil em relação aos outros 
países. A palavra letramento apareceu pela primeira vez no livro 
de Mary Kato em 1986: “No mundo da escrita: uma perspectiva 
psicolinguística” conforme Soares (2012, p.15). Assim, dois anos mais 
tarde, Tfouni (1988) faz uma distinção entre alfabetização e letramento, 
desde então, o termo letramento ganha destaque nos discursos de 
especialista, e, mais tarde, em 1995 ganha título no livro de Ângela 
Kleiman: Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 
prática social da escrita.

Sendo assim, esse termo, causou uma certa confusão com o 
termo alfabetização, que está voltado apenas para a leitura e escrita 
de textos, enquanto que o letramento vai muito além, pois trata das 
práticas sociais, atreladas uma linguagem associada ao contexto de 
produção. Isso, confirma o que a autora Soares (2012, p.24) apresenta 
quando diz que “um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser 
analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado”, isso porque faz o uso da 
escrita nas diversas práticas de comunicação social.

No pensamento de Kleiman et al. (2013), a escola deve assumir 
o letramento como um propósito de ensino no contexto escolar, para 
isso é necessário adotar uma concepção social da escrita, e trazer 
um ensino aprendizado contextualizado com a realidade do aluno, e 
romper definitivamente o ensino tradicional pautado na gramática com 
frases soltas e isoladas, e buscar textos realmente significativos para o 
aluno, de acordo com sua comunidade e suas vivências locais.

Sobre o mesmo ponto de vista, Rojo (2012) aponta os 
letramentos como a multiplicidade e diversidade das práticas letradas, 
diferenciando o conceito de multiletramentos por ser multicultural 
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e semióticas nos textos contemporâneos, e assim, o aluno possa 
compreender os textos para atuar na sociedade em que vive.

Refletindo sobre o exposto, a escola como agência de letramento 
por excelência, deve priorizar um ensino voltado para os alunos, com a 
consciência de que são sujeitos que participa e faz uso da leitura e da 
escrita através de diferentes gêneros textuais, com diferentes funções 
que a leitura e escrita desempenham no seu dia a dia.  

Decerto, alfabetização e letramento assumem concepções 
que vão evoluindo ao longo do tempo, e a escola tem que adotar 
o uso da linguagem em situações reais. Ademais, é na escola 
que o sujeito realiza as práticas contínuas de alfabetização e de 
letramento, fortalecendo seu desenvolvimento para que possa 
refletir e se posicionar criticamente diante das diversas situações 
comunicativas sociais. 

No tópico que segue, apresentamos a importância dos gêneros 
textuais no trabalho com os letramentos.

O QUE SÃO GÊNEROS TEXTUAIS? 

Quando fazemos uma lista de compras, produzimos um bilhete 
de aviso ou até mesmo usamos nossos documentos pessoais, estamos 
utilizando gêneros textuais, eles fazem parte da nossa vida cotidiana e 
às vezes não nos damos conta que fazemos uso de gêneros textuais. 
Eles estão nas escolas, em nossas casas, nos centros das cidades, 
vemos eles em todos os lugares. Mas o que são esses gêneros 
textuais? Segundo Marcuschi (2008, p. 155): 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos 
característicos definidos por composições funcionais, objetivos 
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enunciativos e estilos concretamente realizados na integração 
de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas.

Conforme o autor os gêneros textuais são composições 
funcionais e suas características não são estanques, por exemplo, 
numa carta pessoal temos um texto pequeno, uma saudação e 
uma despedida, elas têm seus objetivos enunciativos, ou seja, não 
fazemos por fazer, temos um intuito a ser concretizado ao escrever 
esse texto. Por último temos os estilos concretamente realizados, são 
as estruturas de cada gênero, muitas vezes identificamos um gênero 
por sua forma estrutural.

Nessa perspectiva, ainda sobre os gêneros textuais temos que 
ter em mente que “[...] não concebamos os gêneros como modelos 
estanques, nem como estruturas rígidas, mas como formas culturais 
e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na 
linguagem, temos que ver os gêneros como entidades dinâmicas.” 
(MARCUSCHI, 2008, p. 156).

Sendo assim, os gêneros textuais podem mudar suas 
configurações, podem evoluir. E através do avanço das tecnologias, 
novos gêneros podem ser criados, como afirma Bazerman (2011, p. 
26) “Cohen argumenta que os gêneros são historicamente construídos 
e estão em evolução, como parte das expectativas sociais em processo 
de mudança, da forma como percebidas por cada indivíduo.” Com 
isso podemos dizer que os e-mails são uma evolução das cartas 
pessoais por exemplo, o primeiro muito dinâmico e bastante rápido 
em sua entrega, enquanto o segundo depende do todo um processo 
dos correios para que a carta chegue ao seu destinatário.

Diante do que já foi exposto sobre gêneros textuais, observamos 
sua importância nas nossas vidas em sociedade, pois são ferramentas 
úteis que poderão ser utilizadas nas salas de aulas, porém “[...] não 
deveríamos ser displicentes na escolha dos gêneros escritos que 
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nossos alunos vão produzir.” (BAZERMAN, 2011, p. 24) O professor 
tem que ter a habilidade de escolher um gênero adequado para a sala 
de aula. E a partir dessa citação vamos ao gênero específico, tema 
desse trabalho: as crônicas.

GÊNERO TEXTUAL CRÔNICA 

Produzimos uma sequência didática para melhorar o ensino 
aprendizagem, como também facilitar o trabalho em sala de 
aula, além do mais, trazer um ensino sistematizado baseado nas 
experiências dos alunos. Assim, a crônica foi o gênero escolhido 
para ser trabalhado com os alunos do oitavo ano, porém, que gênero 
é esse? Segundo Sá (2008, p. 7) “Sendo a crônica uma soma de 
jornalismo e literatura.” Ela geralmente aparece nos jornais e possui 
um olhar diferente da notícia, a crônica tem como objetivo falar de algo 
que está acontecendo com um olhar mais literário, mais sensível, é 
possível até criar histórias “[...] tudo examinado pelo ângulo subjetivo 
da interpretação, ou melhor, pelo ângulo da recriação do real.” (SÁ, 
2008, p. 9).  Contudo, a notícia, conta fatos.

Nessa ótica, podemos perceber que por muitas vezes a crônica 
se confunde com outro gênero, o conto, por ser também um gênero 
curto, mas “[...] o conto tem uma densidade específica, centrando-
se na exemplaridade de um instante da condição humana, sem que 
essa exemplaridade se refira à valoração moral [...]” (SÁ, 2008, p. 7). 
A crônica é mais superficial, o cronista pega um momento e tem a 
liberdade de narrar (Sá, 2008).

Trabalhar e escrever uma crônica é observar ao seu redor “[...] 
tudo aquilo que nós outros não estamos aparelhados a depreender 
[...]” (SÁ, 2008, p. 10). Por isso a escolha desse gênero para ser 
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trabalhado em sala de aula, os alunos irão desenvolver a criatividade 
diante do seu dia a dia, e também compreender de que outras formas 
podemos falar sobre nossas vidas.

Ainda nessa mesma perspectiva, a crônica pode se apresentar 
de diversas formas, pode ser com humor, lírica “[...] pois é através da 
alma dos seus estados de alma que eles observam o que se passa 
nas ruas.” (SÁ, 2008, p. 57). Podem vir como crônicas narrativas, 
jornalísticas etc., elas podem ser de várias formas ampliando o olhar 
das pessoas para as situações cotidianas.

Para finalizar esse tópico, “[...] a crônica surge primeiro do jornal 
[...]” (SÁ, 2008, p. 10). Isso faz com que a crônica acompanhe a vida 
dos jornais, e tenha um caráter efêmero, pelo fato de falarem sempre 
do que está acontecendo nesse dia e depois o texto não servir mais 
no outro dia como as reportagens. Logo, por consequência sua escrita 
se torna mais acessível, mais coloquial (SÁ, 2008), aproxima o leitor do 
texto, tornando uma conversa entre o leitor e o narrador. Diante disso, 
iremos apresentar a sequência didática.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA FORMA 
DE ENSINO SISTEMÁTICO

As vezes tem-se a dificuldade em preparar aulas da melhor 
forma possível a fim de que os alunos compreendam o conteúdo e 
tenham menos dúvidas, para isso existe a sequência didática “[...] um 
conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, 
em torno de um gênero textual oral ou escrito.” (DOLZ, NOVERRAZ, 
SCHENEUWLY, 2004, p. 82). 

Por mais que tenhamos os gêneros textuais em nosso dia a dia 
e por muitas vezes nem percebemos sua presença, a escrita é vista de 
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forma assustadora pelos alunos e muitos professores não conseguem 
trabalhar esses gêneros de forma efetiva em sala de aula. O uso da 
sequência didática permite um ensino por etapas de forma a fazer 
o aluno trabalhar e compreender aos poucos. Assim, a partir desse 
pressuposto iremos agora para a sequência didática produzida para a 
sistematização do ensino pautado nos letramentos.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UM 
OLHAR DA VIDA NO PAPEL

Disciplina: Língua Portuguesa

Eixo Norteador: 

• Conceito de gênero textual;

• Compreender o gênero textual: Crônica;

• Produção Textual.

Ano: 8° ano

Tempo programado: Oito aulas de quarenta e cinco minutos.

Recursos utilizados: 

• Quadro e pincel

• Folha A4

• Projetor

• Livro Didático

• Lápis, Borracha

Apresentação da situação 

Apresentar o gênero textual crônica em sala de aula, “O Lixo” 
de Luís Fernando Veríssimo fazendo uma leitura dinâmica com a 
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sala e “Crônica: Um Texto a Cavalo”, de Marina Colasanti, e depois, 
apresentar a biografia dos autores. Mostrar também um curta 
(adaptação) da crônica “O lixo” para que os alunos observem a 
entonação e percebam as características da oralidade e da escrita. Em 
seguida, abrir a discussão para interpretação dos textos e apresentar 
suas características composicionais. Logo após, mostrar algumas 
fotografias que expressam o cotidiano e questionar se essas imagens 
podem se tornar textos literários e como eles interpretam essas imagens 
e que título poderiam dar a essas imagens para que os alunos possam 
despertar um olhar reflexivo para o comportamento humano e social. 
E depois explicar que eles irão produzir uma Crônica ao final dessa 
atividade como produto final.

Produção Inicial

Após apresentação das crônicas “O Lixo” de Luís Fernando 
Veríssimo e “Crônica: um texto a cavalo” de Marina Colasanti, 
apresentaremos algumas imagens tiradas do google e faremos uma 
interpretação delas, fazendo com que enxerguem que podem se tornar 
um texto literário e qual títulos eles dariam a essas imagens se fosse 
escrever um texto sobre elas.

Módulo 1: Nesse primeiro módulo será usado duas aulas 
de quarenta e cinco minutos. Com ajuda do Data Show o professor 
apresentará três crônicas de diferentes tons, diferentes estilos, para 
ler em sala de aula a analisar, antes falar um pouco da autora Martha 
Medeiros já que duas crônicas são dela: “A fita métrica do amor” e 
“Macacão branco” e do já conhecido autor Luís Fernando Veríssimo 
“Crônica engraçada”, após leitura e interpretação dos textos irá 
preencher a tabela que será entregue aos alunos em folha A4:
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ASPECTOS 
ANALISADOS

ASPECTOS 
ANALISADOS 
– TEXTO 1

ASPECTOS 
ANALISADOS 
– TEXTO 2

ASPECTOS 
ANALISADOS 
– TEXTO 3

Tema

Marcas linguísticas

Finalidade

Autoria

Destinatário

Suporte

Módulo 2: Nesse segundo módulo será usado duas aulas de 
quarenta e cinco minutos. Será trabalhado o conteúdo denotação e 
conotação a partir da crônica “A última crônica” de Fernando Sabino 
que será entregue aos alunos para leitura em folha A4. Explicar aos 
alunos que existem várias maneiras de uso da linguagem e que 
podemos utilizar as palavras no seu sentido real ou figurado, e que 
essas palavras são utilizadas como elementos produtores de sentidos. 
Assim, solicitar que eles releiam “A última crônica” de Fernando Sabino 
e identifiquem as palavras que apresentem um sentido diferente do 
real, presentes no texto e substituam por outro sem alterar o sentido. 
Pedir que eles atribuam um outro título com sentido conotativo à crônica 
sem prejuízo ao título dado pelo autor. Ainda com a crônica, trabalhar a 
oralidade com as seguintes questões que se referem à temática: 

1. Você comemora seu aniversário de que forma?

2. O que você escolheria em seu aniversário?

3. Seus pais sempre se lembram de seu aniversário? Já aconteceu 
deles se esquecerem? 
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4. Se você fizesse uma festa quem não poderia faltar? 

5. O que você mais gosta em uma festa de aniversário?

6. Vocês já comemoraram um aniversário de forma estranha?

Diferente do tradicional bolo com velinhas?

Após as discussões, fazer análise linguística e a estrutural do 
gênero como também a assimilação das informações implícitas e 
explícitas do texto. Por fim, pedir como tarefa para casa que os alunos 
pesquisem em jornais, internet ou revistas textos que apresentem um 
sentido conotativo.

Produção Final: Na crônica de Fernando Sabino - A última 
crônica - o narrador-personagem procura algo do cotidiano para 
escrever a sua última crônica e se depara com uma comemoração de 
aniversário de uma menininha de dois anos em um lugar (botequim) 
um pouco improvável para o “ritual”. Com base nas leituras, o professor 
solicitará aos alunos uma produção de um pequeno texto a partir de 
uma cena que o aluno considere relevante no seu dia- a- dia. 

Avaliação: O professor irá receber essas crônicas feitas pelos 
alunos em sala de aula e as corrigirá quanto à autoria do texto, ortografia 
e adequação ao gênero, podendo até acrescentar mais aulas para 
reestruturar os textos de acordo com as correções do professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que já foi dito, não restam dúvidas sobre a importância 
de um ensino mais eficiente e sistematizado, que traga a realidade do 
discente para o contexto escolar. Nessa pesquisa pudemos constatar 
que os letramentos é um caminho a ser seguido, por possibilitar uma 
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formação de leitores críticos e reflexivos, e trazer para a sala de aula, as 
práticas sociais do discente, como também promover um diálogo entre 
os conteúdos curriculares e a realidade social do aluno.

Contudo, o professor precisa pesquisar e ler vários textos, e 
selecionar aquele que mais vai interessar aos alunos, sabemos que 
não é uma tarefa fácil e muitas vezes eles não irão ficar com atenção 
voltada ao texto e ao professor, porém o importante é observar o que 
os adolescentes estão consumindo, lendo, escutando e levar para sala 
de aula e tornar um ensino aprendizagem mais interativo e prazeroso.

Vale salientar, portanto, que é de fundamental importância 
trabalhar com os gêneros textuais para um ensino aprendizagem 
contextualizado, e através da sequência didática com gênero crônica, 
nos proporcionou aulas mais dinâmicas e interativas, como também 
facilitou o ensino ao viabilizar o aprendizado de forma sistemática, onde 
os alunos puderam desenvolver a criatividade diante do cotidiano, ter 
um olhar reflexivo sobre a vida, como também sanaram suas dúvidas 
ao final dos assuntos abordados.

Dessa forma, constatamos uma melhoria nas aulas, pois através 
de textos motivadores, relacionados com a realidade social dos alunos, 
despertamos o interesse para a leitura e produção de textos, e assim, 
eles tornaram-se cada vez mais críticos e atuantes na sociedade na 
qual estão inseridos.
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INTRODUÇÃO

É pertinente trabalhar com os gêneros textuais em sala 
de aula por meio do ensino planejado a partir de uma sequência 
didática elaborada com base nos gêneros orais e escritos. Isto é, 
funciona como um conjunto de atividades escolares baseado em 
um gênero. Esta estratégia segue os princípios da linguística textual, 
então, diante das etapas/módulos é importante trabalhar questões 
gramaticais de maneira sistemática, assim, trabalhará de forma 
contextualizada, considerando o contexto de produção, e não com 
palavras desconexas do texto.

Dito isto, esse artigo tem como finalidade apresentar um 
conjunto de tarefas realizadas em sala de aula com os pronomes 
relativos, tendo o gênero textual crônica como base. Isso se dá a 
partir da constatação das dificuldades na leitura e produção de textos 
dos alunos nas atividades práticas. Desse modo, tal fato levou-nos à 
proposição de uma sequência didática, e selecionamos como corpus 
“A Última Crônica” de Fernando Sabino. O conjunto de atividades foi 
direcionado aos alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental da 
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Vitória 
Bezerra, situada no bairro Alto Belo Horizonte, em Cajazeiras- PB.

Nesse contexto, objetivamos: a) compreender o emprego dos 
pronomes relativos em “A Última Crônica”; b) Analisar o comportamento 
sintático desta classe gramatical aliada ao texto; c) mediar à leitura e 
produção textual do gênero textual em pauta; d) expor as características 
e funções sociais desse gênero.

Nessa perspectiva, é pertinente, tanto para os alunos quanto 
para o professor mediador o trabalho como gênero textual crônica 
por este apresentar características estruturais, extensão e nível 
de linguagem, por exemplo, que contribuem para que haja maior 
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contato com diversos textos, reconhecer ensinamentos, saberes, a 
partir da observação de fatos do cotidiano e para uma reflexão local 
e social mais crítica.

Essas ações auxiliam a compreender os gêneros textuais, 
especificamente o gênero textual: crônica, aprendendo suas 
características e facilitando a produção textual; a trabalhar a gramática 
de forma contextualizada. Com isso, os discentes passam a observar 
e compreender como essa classe, a dos pronomes relativos, se 
organiza/comporta no texto, conseguindo, dessa maneira, utilizá-la 
adequadamente nas produções textuais, valorizando o trabalho com 
leitura e escrita em sala de aula.

Adotamos como metodologia um levantamento bibliográfico 
de natureza qualitativa e propositiva. Para compor a fundamentação 
teórica, traçamos diálogo com as linhas de pensamento de Marcuschi 
(2005), como base para o estudo dos gêneros textuais; Schenewly e 
Dolz (2004), trazendo a proposta de sequência didática; Bernadete 
Biasi e Rodrigues (2008); Zavam e Araújo (2008); Cereja e Magalhães 
(2015), entre outros, que norteiam o ensino de língua portuguesa ao 
considerarem a língua holisticamente. 

Dessa maneira, consideramos de fundamental relevância 
sintetizar conceitos sobre os gêneros textuais; o gênero textual: crônica; 
a sequência didática enquanto ferramenta pertinente para o trabalho 
em sala de aula e, também, o uso dos pronomes relativos. Com isso, 
os alunos desenvolveram tanto a leitura quanto a escrita, e a partir dos 
feedbacks, corrigindo e desenvolvendo a produção textual.

Seguem-se, assim, as discussões estruturadas da seguinte 
maneira: nesta primeira parte, elaboramos uma introdução a respeito 
do tema em pauta. No segundo capítulo, abordaremos os conceitos de 
gêneros textuais e sequência didática. Após essa breve apresentação 
do gênero e a sequência didática, faremos uma explanação do gênero 
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crônica, e em seguida discorreremos acerca dos pronomes relativos. 
Posteriormente, trataremos, especificamente, da sequência didática 
elaborada para as turmas do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. Por 
último, há as considerações finais, seguidas das referências.

GÊNEROS TEXTUAIS E A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Os gêneros textuais são enunciados relativamente estáveis. Eles 
surgem, sobretudo, em virtude do dinamismo das relações sociais. 
O estudo sobre gêneros textuais tem suscitado uma renovação na 
maneira de desenvolver o ensino de Língua Portuguesa. Diferentes 
experiências didáticas descrevem a transposição de vários gêneros 
para a sala de aula e a necessidade de aproximar a linguagem presente 
neles dos conteúdos que serão estudados em sala de aula, uma vez 
que isso possibilita ao aluno desenvolver sua capacidade interativa 
como leitor e autor.

Os gêneros textuais abarcam fenômenos históricos, culturais, 
sociocognitivos, além do linguístico, sendo assim, estão inseridos 
nas práticas sociais, principalmente nas atividades comunicativas do 
dia a dia. Assim, a interação humana ocorre por meio dos gêneros 
textuais, que são construtos teóricos falados e escritos sistematizados 
adequadamente no contexto de produção/uso, se adaptando as 
necessidades e as tecnologias.

Desse modo, eles devem estar presentes no ensino de línguas, 
pois, o gênero textual auxilia o aluno a posicionar-se diante da sociedade 
realizando críticas coesivas, indagando sobre temas específicos, 
principalmente os da atualidade, contribui na compreensão e produção 
textual, como também possibilita a ampliação do conhecimento 
linguístico. Para tanto, é interessante que o aluno tenha conhecimento 
sobre o gênero, para que saiba utilizá-lo no contexto adequadamente. 
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No que se refere à sequência didática, ela é definida por Dolz, 
Noverraz, Schneuwly (2004, p.97) como “um conjunto de atividades 
escolares organizadas de maneira sistemática, em torno de gênero 
textual oral ou escrito”. Segundo os autores, elas possibilitam aos 
alunos o acesso às práticas de linguagens novas ou de difícil domínio. 
Ademais, uma sequência didática tem precisamente a finalidade de 
ajudar os alunos a dominar melhor um gênero de texto. Ela é uma 
das inúmeras estratégias que compõem o processo de ensino e 
aprendizagem, sendo capaz de propiciar resultados eficientes para 
o entendimento dos conteúdos. E tendo em vista que a utilizamos 
para produzir a crônica, segue-se uma breve explanação sobre tal 
gênero textual.

O GÊNERO TEXTUAL: CRÔNICA

O estudo dos gêneros é de fundamental importância para a 
formação do cidadão, pois eles fazem parte do nosso dia a dia, tanto 
em ambientes escolares como em uma simples conversa entre amigos, 
é por meio deles que nos comunicamos e interagimos na sociedade. 
Eles estão vinculados a vida cultural e social das pessoas.

Desse modo, o estudo do gênero e a produção na sala de 
aula deve se adequar ao contexto sociocomunicativo do aluno, não 
sendo desvinculado os conhecimentos prévios, do que ainda vai 
ser adquirido, sabendo explorar devidamente esses conhecimentos, 
explicitando aspectos em que o aluno saiba diferenciar o gênero 
trabalhado dos demais. Assim, como este artigo consiste no trabalho 
com o gênero textual: crônica, neste tópico será retratado o surgimento 
e as características desses gêneros.
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O nome crônica originou-se da palavra Khónos que significa 
“relacionado ao tempo”, esse gênero textual surgiu desde a Idade 
Antiga e veio se adequando ao longo do tempo, os primeiros cronistas 
relatavam acontecimentos históricos sobre pessoas mais importante, 
como reis, generais, imperadores e outros.

Assim, por volta do século XIX, esse gênero se consolidou com 
a implantação da imprensa, então, os cronistas começaram a envolver 
também outros acontecimentos, como a política, os costumes e o 
cotidiano do seu tempo. De modo geral, os escritores se apropriaram 
do gênero para relatar acontecimentos do cotidiano de sua época e 
publicava em veículos de grande circulação.

As características da crônica consistem em: relatar 
acontecimentos familiares, cotidianos ou fatos do interesse público, 
isto é, relata aspectos sociais do cotidiano; a linguagem é de acordo 
com o padrão culto, formal ou informal, da língua; os acontecimentos 
narrados ocorrem no espaço e tempo, porém, são limitados; há 
personagens, mas também são limitados. Portanto, a crônica é um 
texto curto e leve, tem como objetivo levar o leitor a divertir e refletir 
sobre a vida e geralmente são veiculados em jornais e revistas.

As atividades humanas estão sempre relacionadas com o 
uso da linguagem, seja verbal ou não verbal, então, pôr a crônica se 
tratar de um gênero que circula nas esferas das atividades humanas, 
é importante trabalhá-lo em sala de aula no ensino da língua, para 
que os estudantes possam sistematizar o conhecimento da linguagem 
e saiba utilizá-la adequadamente no seu dia a dia, e que possa ter 
bom desempenho nas atividades escrita e oral, dessa maneira 
valorizará o aspecto funcional da língua. Levando em consideração 
essas pontualidades, devemos transpor os conceitos, norteados pela 
sequência, para o ensino em sala de aula. Mas, questionemo-nos, qual 
o diferencial da sequência didática?
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O trabalho com sequência didática possibilita que o discente 
interaja com diferentes gêneros textuais, tanto do discurso como da 
escrita, sendo desenvolvidas por etapas para tornar eficiente o processo 
de aprendizagem, de acordo com os objetivos que o professor quer 
atingir para o conhecimento do aluno, envolvendo atividades no 
decorrer desse processo.

Dessa maneira, a sequência didática desenvolve no aluno 
capacidades linguísticas, em que os estudantes aprendem a 
reconhecer a linguagem própria dos gêneros. Vale ressaltar que com 
sequência didática trabalhamos os gêneros e a gramática de forma 
contextualizada, possibilitando que o aluno reconheça a gramática 
dentro do texto e não em frases isoladas.

Portanto, no que diz respeito à questão gramatical abordada 
neste trabalho, que é o estudo sobre pronomes relativos, os 
alunos irão observar no texto essas ocorrências, para saberem 
utilizá-los adequadamente, e não apenas decorar, mas analisar 
os enunciados linguísticos. Assim sendo, compreendamos 
sumariamente sobre o seu uso.

OS PRONOMES RELATIVOS 

Os pronomes relativos costumam ser estabelecidos a partir de 
um critério formal. São relativos os pronomes que se referem a um 
termo mencionado anteriormente no texto, em que se estabelece uma 
ligação com o seu antecedente. Geralmente introduzem as orações 
subordinadas adjetivas, exercendo uma função sintática importante 
nessas orações, evitando repetições.

Os pronomes relativos podem ser variáveis e invariáveis, os 
variáveis são: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, 
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quanto, quanta, quantos, quantas, e os invariáveis são: que, quem, onde, 
quando, como. Eles podem vir ou não procedidos de preposições de 
acordo com a concordância verbal das orações. 

É importante ressaltar, que o pronome relativo que é o mais 
utilizado, sendo considerado um pronome universal, desempenhando 
sintaticamente várias funções. Pode ser utilizado para substituir 
pessoas ou coisas. Vejamos alguns exemplos: Hoje conhecemos o 
novo professor que assumirá a turma - como podemos perceber nessa 
oração, o que, está substituindo o termo professor e relacionando a 
segunda oração com a primeira. 

Neste outro exemplo: acabei de lavar a calça que estava suja de 
tinta, pode-se perceber que o pronome relativo que, está substituindo 
o substantivo calça e relacionando as duas orações: “acabei de lavar a 
calça”, “a calça estava suja”. Observe o outro exemplo: o preconceito 
social é um sistema que afeta a todos. Analisando esta oração, 
percebe-se que o pronome que, faz referência ao preconceito social, 
relacionando a segunda oração “o preconceito social afeta a todos” 
com a primeira “o preconceito social é um sistema”.

Posto que discutimos sobre o uso dos pronomes relativos, 
apresentamos exemplos e problematizamos sobre o quão importante 
é compreendê-los, não somente decorar uma gama para certos 
exames escolares, apontaremos agora como proposta de intervenção, 
a sequência didática já desenvolvida como anteriormente citamos.

A seguir, sugerimos algumas considerações finais a respeito 
dessa discussão dos pronomes relativos, quando expostos por meio 
de uma sequência didática no âmbito escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo com os gêneros textuais mostra-se essencial para 
trabalhar em sala de aula, uma vez que possibilita ao aluno um 
aprendizado em que se deve considerar um conjunto de elementos 
como compreensão e interpretação, em que desenvolverá no 
estudante uma visão crítica, sabendo lidar em diferentes situações 
sociais envolvendo eventos do dia a dia.

No que diz respeito aos pronomes relativos, que o aluno não 
possa apenas decorar uma gama de pronomes, mas saiba utilizá-los 
adequadamente no contexto de produção, propiciando a aprendizagem 
de forma significativa e desenvolvendo habilidades linguísticas mais 
detalhadas, dando leveza e objetividade ao texto.

Fazendo um levantamento das ações desenvolvidas na sala de 
aula, detectamos que os alunos demonstram dificuldades na leitura 
ainda de textos não tão densos, na oralidade, de uma maneira geral, 
e também, bastante dificuldades na produção textual, mesmo abrindo 
espaço para esclarecer e reexplicar o conteúdo, seja sobre um gênero 
de texto, seja sobre um assunto gramatical. Mas, houve um avanço 
significativo quando passamos a elaborar as aulas por meio da 
sequência, pois os módulos nos permitem flexibilizar uma sequência 
de atividades, principalmente observando a produção inicial e a final 
dos gêneros expostos, e da crônica, especificamente.

Por fim, as experiências vivenciadas auxiliaram na formação 
dos alunos residentes ao realizarem esse conjunto de atividades 
teórico-práticas, avaliando tais práticas ser pertinente para professores 
de Língua Portuguesa, estimulando-os, assim, buscar inovações 
pedagógicas pensando no ensino e na aprendizagem dos seus alunos.
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INTRODUÇÃO 

O tema proposto neste artigo é sobre os gêneros digitais que 
estão cada vez mais inseridos no nosso meio, se inovando a cada 
dia, tanto na comunicação como nas formas de ensino que estão 
sendo utilizadas pelos professores de Língua Portuguesa, a fim de 
conseguir uma melhor aproximação com os alunos e com a realidade 
que eles estão envolvidos. Como aponta os PCN (1997), um ensino 
de qualidade deve estar centrado no contexto social do aluno. O 
professor deve proporcionar uma ampliação de gêneros que estejam 
em circulação na esfera social do aluno, levando-o assim a exercer e 
desenvolver sua autonomia. Em meio a isso, dispomos de apresentar 
alguns gêneros digitais, os que são mais utilizados pelos educadores 
e como se dá na prática.

O motivo da pesquisa surgiu perante a dúvida do ensino com os 
gêneros digitais e como os professores se utilizam dessa ferramenta 
para garantir um aprendizado mais eficaz e positivo. Eles são diversos, 
porém o acesso à internet tem facilitado o conhecimento, criação e 
alteração de alguns, para atender às nossas necessidades. É necessário 
a compreensão de que os gêneros digitais podem ser favoráveis ao 
ensino de Língua Portuguesa. Além disso, usar esse campo como 
medida para a realização de práticas de ensino, mostra-se um recurso 
imprescindível para a concretização da docência, reforçando a ideia de 
que a prática docente se torna mais sólida a partir do momento em que 
o profissional opta por direcionar o ensino para a realidade do aluno.

Para tanto, o objetivo deste trabalho é reforçar a ideia de 
aplicação dos gêneros digitais como estratégias de ensino na sala de 
aula, desta forma analisar como se dá a sua aplicabilidade no ensino 
da língua materna. A partir dos dados obtidos e das teorias analisadas, 
desenvolver práticas de letramento tendo-os como base.
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A realização deste artigo se dá em uma estrutura que visa 
analisar as estratégias de ensino atualmente usadas para trabalhar os 
gêneros digitais. Explanar a sua importância para ensino por meios 
de sequências didáticas e desse modo expor a produção de uma 
sequência didática com o gênero meme. Enaltecer a importância de 
um estudo voltado para os gêneros em sala de aula.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO

As estratégias de ensino-aprendizagem são algumas técnicas 
desenvolvidas com o intuito de auxiliar os professores em uma busca 
contínua em ajudar os alunos a desenvolverem o seu conhecimento 
cognitivo. Podemos dizer que essas estratégias sejam um plano de 
ação que para ser realizado, necessariamente, precisam de um objetivo 
a ser alcançado, ou seja, um conjunto de ações que será desenvolvida 
pelo professor com o intuito de alcançar o objetivo de aprendizagem 
em foco. São também, instrumentos desenvolvidos individualmente 
por cada professor para uma melhor organização das suas aulas. 
É uma forma de antecipar os conteúdos e os caminhos a serem 
seguidos. Há uma certa dificuldade na hora de elaborá-las, entretanto 
faz parte de todo o processo educacional. O professor precisa pensar 
em estratégias possíveis ao ensino, pensar nesses métodos é pensar 
em formas ou modos de fazer com que o aluno participe de uma forma 
mais ativa nas aulas, transformando-o no seu processo e evolução 
intelectual perante a sociedade.

Essas estratégias são utilizadas pelos professores em sala de 
aula para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, pois são 
métodos que favorecem um planejamento e antecipa a execução 
das ações em busca de alcançar um objetivo específico, garante 
também uma melhor organização e direcionamento dos assuntos que 
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serão abordados nas aulas, porém é necessário ter em mente que 
as produções dessas estratégias apresentam diversas dificuldades, 
principalmente na hora de colocá-las em prática, pois nem sempre 
tudo ocorre como o planejado, pois é durante a execução que surgem 
as dificuldades, e consigo a necessidade da criação de uma nova 
estratégia, criando então um ciclo, por isso nunca haverá uma única 
forma de ensino estática.

A rotina de um professor em sala de aula na realização de suas 
atividades deve estar atenta ao público a quem se dirige. Considerar o 
contexto que cada um está inserido e a partir disso desenvolver suas 
estratégias de ensino que possam ir de encontro com a realidade 
do aluno. Vivemos em um mundo globalizado, com isso os avanços 
tecnológicos são significativos para a classe estudantil. Desenvolver 
estratégias para a aprendizagem vai muito além de planejar, é preciso 
ir moldando-as em todo o percurso da prática docente e observar quais 
delas se enquadram melhor no contexto dos alunos que apresentam 
diferenças entre si.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Os professores enfrentam muitos desafios perante o ensino, 
entre eles é saber organizar uma aula para trabalhar conteúdos e 
garantir o melhor desempenho e participação dos alunos. Um 
procedimento bastante utilizado como estratégia de ensino para 
a sala de aula é o uso da sequência didática, considerada uma 
estratégia competente no processo de aprendizagem, pois permite 
o planejamento das aulas por etapas, é um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 
gênero textual oral ou escrito. “Procura favorecer a mudança e a 
promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e das situações de 
comunicação” (Schneuwly e Dolz, 2004, p.82).
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Sabendo das diversas dificuldades que os alunos apresentam, 
é importante criar situações que seja possível uma melhor explicação 
e compreensão dos assuntos. A sequência didática possibilita ao 
professor uma visão mais complexa do seu objetivo e o que de fato ele 
espera do seu aluno ao longo dos estudos que serão trabalhados. A 
escolha do gênero textual e o assunto a ser trabalhado na sequência 
é algo importantíssimo no momento do planejamento, pois precisam 
estar ligados um ao outro para conseguir o conhecimento desejado. A 
sequência didática foi criada a partir dos PCNs (Parâmetos Curriculares 
Nacionais) e vem sendo bastante aceito nas rotinas pedagógicas. O 
objetivo desse ensino visa trabalhar assuntos passo a passo, permitindo 
que o aluno possa ver o conteúdo de uma forma processual e contínua, 
pois é um conjunto de atividades organizadas de forma sistemática, 
em torno de um gênero textual, seja ele oral ou escrito, em prol do 
objetivo específico de proporcionar ao educador e ao educando um 
processo de compreensão da explicação até a produção.

GÊNEROS DIGITAIS 

Os gêneros textuais estão surgindo dia após dia, entre eles 
podemos destacar os gêneros digitais, que surgem a partir dos avanços 
tecnológicos e que apresentam características semelhantes a outros 
gêneros textuais já existentes. No pensamento de Elise Martins (2017), 
a comunicação eletrônica está presente na vida de nossos jovens há 
bastante tempo. Para essa meninada, nascida no final do século XX, 
ligar um computador, desenvolver sites, conversar na rede, expressar-
se através de blogs, fotoblogs, enviar e-mails ou participar de fóruns é 
algo bastante corriqueiro. Em virtude disso, alguns falantes, ainda se 
mantêm distantes dessas ferramentas tecnológicas por acharem que 
não é algo seguro, porém é necessário compreender que os recursos 
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virtuais também apresentam as suas regras e que podemos utilizá-los 
de maneira segura, inclusive em sala de aula.

A obra organizada por Coscarelli e Ribeiro (2017) nos lembra 
o quanto a internet ampliou as práticas discursivas. O surgimento 
de novos gêneros impôs novos desafios ao professor para o ensino 
da Língua Portuguesa. Em meio a isso, o professor busca formas de 
levar inovações para a sala de aula para trabalhar conteúdos, como a 
utilização dos gêneros digitais, na tentativa de conseguir a participação 
dos alunos com recursos que estão inseridos em seu contexto.

O aluno está constantemente entrelaçado com os meios digitais, 
e o mito de que os alunos não leem tem sido alvo de muitas discussões, 
pois é importante entender que os meios digitais favorecem tanto a 
leitura quanto a escrita. De acordo com a BNCC, a tecnologia e os seus 
diferentes usos devem estar contemplados nos currículos escolares, 
independentemente do nível escolar, essa ação contribui, entre outras 
colaborações, para o desenvolvimento de interações multimodais.

Para alcançarmos um ensino metodológico e dinâmico, 
devemos apostar na união do conteúdo escolar com as vivências do 
mundo, para isso temos o uso da tecnologia que é um ótimo aliado 
para generalizar esse ensino. Os gêneros digitais, por meio das 
sequências didáticas possibilitará um ensino significativo da língua 
materna, podendo aperfeiçoar o letramento digital e ainda estará 
envolvendo diferentes práticas sociais.

Além disso, proporciona ao aluno a oportunidade de conhecer 
as etapas de construção de um gênero digital, suas características, 
como estudar um conteúdo dentro dele, e também a sua produção, 
despertando neles a prática da escrita, leitura e criatividade. As 
sequências didáticas também são importantes para ajudar o professor 
nas novas práticas de ensino que estão cada vez mais sendo inovadoras 
na docência escolar.
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Apesar da sequência ser uma das melhores estratégias de ensino 
de Gêneros, sempre será necessária algumas alterações durante o 
processo de aplicação da mesma, pois de acordo com as necessidades 
apresentadas pelos educandos e até mesmo pelo educador, haverá 
momentos em que será essencial utilizar o plano B ou até mesmo 
C. Por isso mesmo com a sequência didática sistematizando todas 
as etapas do processo, um professor sempre precisará ter cartas na 
manga, pois cada turma possui as suas peculiaridades tanto em um 
contexto geral, quanto individual.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O professor nem sempre consegue despertar o interesse 
esperado nos alunos com o gênero textual trabalhado, a dificuldade 
maior está em trabalhar com gêneros que já não circulam mais no 
nosso meio, ou seja, os educandos não terão o mesmo interesse 
no gênero carta pessoal, como teriam no gênero meme, que está 
circulando atualmente através da tecnologia, o que acaba acarretando 
que enquanto se trabalha a carta, a proposta será mais teórica, já 
trabalhando o meme será mais dinâmica. É a partir de dificuldades 
como essas enfrentadas em sala de aula que surge a necessidade 
de buscar ao máximo entrelaçar os temas a serem trabalhados com 
os meios digitais, trabalhando eles dentro do próprio meio digital, 
pois além de chamar a atenção dos alunos, também faz com que 
eles realmente aprendam o conteúdo, pois ao utilizar um meio que 
está constantemente inserido em seu cotidiano, isso faz com que eles 
percebam onde esse conteúdo será utilizado no decorrer da vida, 
aplicando o conhecimento adquirido no seu próprio dia a dia.

Trabalhar com o gênero digital “meme” em sala de aula costuma 
ser bem chamativo para os alunos, pois os mesmos estão inseridos no 
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meio digital que a internet nos disponibiliza hoje, fazendo com que eles 
tenham uma familiaridade maior com o tema. Despertar esse interesse 
nos alunos é bom para a relação aluno-professor, acarretando assim 
em um bom desempenho no ensino-aprendizagem.

Foi realizada uma sequência didática com o tema “meme” para 
ser abordado em um 8º ano, que foi muito bem recebido por eles, 
tornando a aula bem mais dinâmica e prazerosa. 

Em um primeiro momento, foi explicado o que seria um “meme” 
de onde surgiu e para que serve. Após esse momento de iniciação ao 
tema, foi entregue aos alunos imagens de alguns memes, para que os 
alunos criassem legendas, utilizando-se de sua criatividade. 

No segundo momento, foi explicado sobre o internetês e 
as gírias utilizadas nos meios digitais, assunto esse que eles se 
identificaram bastante, participaram, discutiram. Após esse momento 
de discussão, foi entregue um texto com linguagem informal para que 
eles o reescrevessem com uma linguagem formal.

Em seu terceiro momento foi feito uma dinâmica com emojis, 
para que eles descobrissem qual era a música e os filmes.

No quarto e último momento, foi entregue novamente imagens 
de memes para que eles criassem um e depois reproduzissem em um 
aplicativo gerador de meme no celular.

Apesar de ser uma experiência fascinante ver o engajamento 
dos alunos com o tema, pois só quem é professor sabe como é difícil 
conquistar o interesse de seus alunos, em uma sequência didática há 
sempre um meio termo. Nem sempre tudo irá ocorrer como o esperado, 
muitas vezes será necessário usar mais de um método para conseguir 
prosseguir com a aula, pois imprevistos estão sempre surgindo. 

Segue a sequência didática utilizada no 8º ano do Ensino 
Fundamental:
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: O MEME

• O meme como propagador do uso da linguagem;

• O meme em uso no dia a dia em sala de aula;

• Produção de meme: o ensino de língua portuguesa;

OBJETIVOS GERAIS: Conhecer o gênero meme através das 
linguagens utilizadas na internet.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Entender a origem dos memes; 
incitar a criatividade através da criação de memes; desenvolver a 
habilidade em reconhecer o meme; observar que o meme existe 
em diversas áreas; compreender as linguagens presentes como 
internetês e as gírias.

CONTEÚDOS:

• Internetês e gírias;

• Intertextualidade;

• Linguagem verbal e não verbal;

PERÍODO PREVISTO: 10/06 – 08/07

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO:

Começar perguntando o que os alunos acham do que seria 
O Meme, em seguida explicar de modo geral de onde vem esses 
memes e como ele chegou até os dias de hoje e suas características, 
logo depois apresentar em slide alguns memes tirados da internet de 
diversos assuntos, mostrando assim que o meme pode ser usado em 
várias situações e fazer a interpretação entre a linguagem verbal e não 
verbal dos memes apresentados.
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PRODUÇÃO INICIAL:

Após a explanação sobre o memes e suas particularidades 
distribuir imagens para os alunos retirados da internet para a produção 
do meme sobre qualquer assunto, a fim de incitar a criatividade dos 
alunos. Solicitar que os alunos tragam de casa conversas de WhatsApp 
para na próxima aula e iniciar o assunto de internetês e gírias. 

MÓDULO 1: 

Explicar esse tipo de linguagem “internetês e gírias” é mais 
presente na internet entre jovens, depois desse aparato entregar 
atividade sobre para a reescrita na linguagem, formal, segue o texto:

DOMINGÃO

Domingo, eu passei o dia todo de bode. Mas, no começo da 
noite, melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca.

- E aí, cara? Vamos no cinema?

- Sei lá, Marcos. Estou meio pra baixo...

- Eu também tava, cara. Mas já estou melhor.

E lá fomos nós. O ônibus atrasou, e nós pagamos o maior mico, 
porque, quando chegamos, o filme já tinha começado. Teve até um 
mane que perguntou se a gente tinha chegado para a próxima sessão.

Saímos de lá, comentando:

- Que filme massa!

- Maneiro mesmo!

Mas já era tarde, e nem deu para contar os últimos babados 
pro Zeca. Afinal, segunda-feira é dia de trampo e eu detesto queimar 
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o filme com o patrão. Não vejo a hora de chegar o final de semana de 
novo para eu agitar um pouco mais.

Márcia Paganini Cavé

Figura 1

Depois de solicitar que eles tragam os prints de conversas, 
em sala de aula pedir que socializem um de cada vez com a turma 
as conversas e apontar a linguagem características da internet, em 
seguida pedir que eles reescrever no papel para entregar. 

MÓDULO 2:

Entregar ou mostrar em forma de slides imagens sobre memes 
com a presença explícita de intertextualidade, e assim explicar os tipos 
de linguagem verbal e não verbal. Depois entregar uma atividade de 
interpretação através de emojis: Qual é a música e qual é o filme?

Figura 2: Qual é a música?
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Figura 3: Qual é o filme?

MÓDULO 3:

Entregar figuras e solicitar aos alunos para que produzam 
memes sobre as aulas de português com intertextualidade, depois 
eles poderão reproduzir esses memes pelo aplicativo gerador de 
meme no celular.

PRODUÇÃO FINAL:

Os alunos serão avaliados durante todo o percurso em relação 
a participação coletiva e individual de forma processual.

                                                                                            

Em relação aos trabalhos realizados anteriormente com outros 
gêneros, como o gênero textual Crônica, os alunos mostraram um 
interesse maior no estudo do gênero digital Meme, provavelmente 
por estarem mais familiarizados com o meio digital. Durante a 
explicação os alunos tiveram dificuldade somente no momento 
de caracterizá-lo, mas tiveram muita facilidade em compreender 
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os exemplos, em falar sobre o internetês e as gírias, na qual os 
exemplos foram dados por eles mesmos, exemplos esses em que 
alguns só era compreendido por eles mesmos, havendo uma troca 
de conhecimentos entre o professor-aluno. 

Durante a realização dessa sequência didática, a forma como 
tudo ocorreu e os resultados nas produções, foi notado o quanto 
trabalhar com os temas inseridos no contexto dos alunos facilita o 
processo de ensino-aprendizagem, seja pelo interesse demonstrado 
pelos alunos, por a atenção, participação, mas um dos principais 
motivos, se não o maior, é o fato de que a aula dinâmica é capaz de 
atingir todos os alunos, o que na maioria das vezes é uma das maiores 
dificuldades que um docente enfrenta em sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo esse avanço tecnológico, é notável o surgimento 
contínuo de diversos gêneros digitais, pois é um meio que está em 
constante desenvolvimento e não tende a se tornar estático. E em 
meio a todo esse avanço, algumas coisas se modificam junto, seja 
nas novas formas de comunicação, novos métodos de ensino e 
aprendizagem e novos meios de se interagir no meio social.

Para um professor de Língua Portuguesa, a cada novo gênero 
que é descoberto, com ele também surge um novo desafio, em busca 
de entrelaçar o ensino-aprendizagem de acordo com a realidade dos 
alunos, tornando esse processo mais prazeroso e consequentemente 
mais proveitoso, tanto para o docente, quanto para o discente.

Sabendo-se da presença de diversas estratégias, o intuito foi 
procurar compreender e avaliar sobre as estratégias voltadas para o 
ensino de gêneros textuais em sala de aula, estratégias essas que 
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vão muito além de uma simples leitura de algum gênero, é preciso 
planejar passo a passo para conseguir uma aprendizagem mais 
fixa e duradoura na vida do aluno. É preciso que o professor esteja 
ciente do objetivo a ser alcançado, para que possa então realizar o 
planejamento de acordo com as necessidades pautadas. Como já 
foi dito no desenvolvimento teórico e também na análise do presente 
artigo, apesar da sequência didática ser a melhor opção para 
trabalhar um gênero textual, sempre será necessário que o docente 
se utilize de suas próprias estratégias para a realização em classe, 
pois o planejamento nunca será estático, tendo que sofrer diversas 
alterações de classe para classe, ou até mesmo sendo preciso uma 
reelaboração, pois a realidade de uma sala de aula, se altera de uma 
para a outra, assim como a de cada aluno, fazendo então com que seja  
necessário que o próprio professor se molde à estratégia para que 
somente após isso possa moldá-la de acordo com as necessidades 
apresentadas, um processo que ocorre gradativamente.

A produção deste trabalho nos beneficiou e nos orientou 
acerca da necessidade de reavaliar as velhas práticas de ensino, é 
interessante engajar os alunos nas atividades com gêneros textuais, 
nas trocas de leituras com os colegas, pois trabalhar com gêneros 
facilita a dinamização das aulas, pelo simples fato de poder utilizar-
se de diversos aspectos em seu percurso de produção, fazendo com 
que cada aluno participe ativamente desse processo, construindo 
conhecimento e aprimorando suas habilidades, a fim de obter 
resultados satisfatórios e positivos perante o ensino. Além disso, 
permite ao aluno uma experiência única de poder compreender e 
produzir diversos textos.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de apresentar as experiências de 
professores em formação vivenciada durante o projeto do Residência 
Pedagógica, dentro do projeto está vinculado o Estágio Curricular 
Supervisionado do Curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa, 
do Centro de Formação de Professores- CFP, da Universidade Federal 
de Campina Grande- Campus de Cajazeiras-PB. O projeto foi ministrado 
pelo Prof. Dr. Marcílio Garcia de Queiroga. Este relatório de experiência 
foi elaborado com o intuito de compreendermos a importância da 
docência em sala de aula, como requisito avaliativo, dentro deste 
espaço está inserido o Projeto do Residência Pedagógica, projeto 
financiado pela CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho abordamos   
como objetivo o ensino com gêneros textuais analisando o gênero 
textual: carta pessoal e cordel nas práticas comunicativas; o elo da 
participação às trocas dialogadas ministradas às turmas do 6º ano 
A e B e 7º do ensino fundamental II e sua aplicabilidade em sala de 
aula. As escolhas por estes gêneros têm por justificativa a importância 
que o gênero carta pessoal e cordel exerce no ensino, ao utilizá-lo o 
educando adquire conhecimento das atividades e de novos desafios, 
despertando-lhes o interesse, tanto na leitura, oralidade e escrita, 
contribuindo com a aprendizagem e possibilitando para o aprendiz, 
uma nova forma de compreensão e assimilação de conhecimento 
adquirido e compartilhado. 

Diante do exposto, o resultado teve como base geral, 
compreender a carta pessoal e o cordel como gêneros textuais de 
maneira lúdica e prazerosa, a fim de utilizá-los como mecanismo 
educativo no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa.
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Estas experiências têm caráter avaliativo e discorre sobre os 
percursos e resultados encontrados dentro de uma realidade vivenciada 
no âmbito escolar e a aplicação dos conhecimentos adquiridos na 
disciplina que de antemão só veio agregar conhecimento e intervenção 
na sala de aula, através de ações pedagógicas junto aos supervisores. 
O professor tem o papel de promover a reflexão coletiva e mediar o 
ensino e aprendizagem, para tal missão esse profissional precisa 
planejar suas atividades, demonstrar coesão e coerência em relação 
às temáticas abordadas. Deste modo, cabe ao professor a missão de 
atrair os estudantes para a leitura, escrita e oralidade lançando mão de 
maneiras diferenciadas, criativas e expressivas.

De acordo com Marcuschi (2002), “os gêneros textuais são fruto 
do trabalho coletivo, contribuem para organizar as atividades do dia a 
dia, são entidades sócio discursivas, forma de ação social; histórica 
e cognitiva em qualquer esfera de comunicação seja oral ou escrita”. 
Caracterizam-se como maleáveis, dinâmicos e plásticos, surgem 
de acordo com a necessidade sócio comunicativa e ganham novas 
formas à medida que vão surgindo novas necessidades. Segundo 
Marcuschi (2002), os gêneros textuais não se classificam pela sua 
forma estrutural e linguística, mas pela sua funcionalidade e sócio 
discursivo, sem desprezar a forma, até porque na maioria das vezes 
é a forma que vai mostrar a que determinado gênero textual pertence. 
Em suas teorias sobre os estudos dos gêneros textuais Marcuschi 
fundamenta que ensinar a partir dos gêneros é a maneira mais eficaz 
para que o aluno consiga utilizar da leitura e da escrita, deste modo 
possa ter competência para a aprendizagem em sala de aula.

Para Marcuschi trabalhar os gêneros textuais na categoria 
fluida, flexibilidade elaborada como conjunto de práticas sociais, 
oralidade e escrita, no ensino como entidades distintas, com possíveis 
transformações de acordo com a evolução da língua. De domínio 
social, ideológico, com estrutura composicional, funcional, produto da 
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criatividade humana, se mesclam objetivando estudar os gêneros de 
acordo com a necessidade de cada aluno no âmbito educacional.

Marcuschi vê os gêneros textuais como atividades empíricas 
de realização da língua, configuram se e desenvolvem se como 
categoria fluida, sociocultural, são altamente maleáveis, destacam-se 
por possuir uma estrutura composicional, estilo temático, funcional 
sócio ideológico, abordando a língua em seus diversos usos; social, 
interacional, cultural, desde um simples oi, como vai, a um artigo 
científico, objetivando sua dinamicidade e fluidez em circulação.

AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUA 
APLICABILIDADE EM SALA DE AULA - 
RELATO DE EXPERIÊNCIA PROJETO: 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  

Este relato de experiência aborda as aulas com o estudo 
do Gênero Textual: Carta Pessoal, teve como norte o livro didático: 
“Português, linguagens” dos autores Cereja e Magalhães (2015) 
optamos pela leitura da produção de texto “Paris, 20 de janeiro de 
2014” onde consta uma carta pessoal direcionada por Cris, com intuito 
de matar as saudades do filho que no momento encontrava-se distante 
do filho e da família. No primeiro momento em sala foi retomada a 
importância de estudar os gêneros textuais como cita Marcuschi 
(2002), os gêneros textuais são fruto do trabalho coletivo, contribuem 
para organizar as atividades do dia a dia, são entidades sociais e 
discursivas, forma de ação social; histórica e cognitiva em qualquer 
esfera de comunicação seja oral ou escrita. 

Nessa perspectiva de pesquisa, utilizamos o gênero carta 
pessoal como recurso de gênero textual representando um mecanismo 
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didático essencial ao processo de ensino e de valiosa importância para 
o desenvolvimento da aprendizagem nas aulas de leitura e produção 
de texto, além de ser um recurso interdisciplinar que aponta para a 
aquisição de valores, formação humana proporcionando um elo entre 
língua e linguagem, deve como objetivo geral compreender o estudo 
do gênero textual: carta pessoal, identificar o estudo do gênero textual: 
carta pessoal como valiosa importância para o desenvolvimento da 
aprendizagem nas aulas de leitura e produção de texto.

Reconhecer através do gênero textual: analisar a estrutura 
da carta pessoal: começo, meio e fim,  instigar no aluno o desejo 
pela leitura e escrita, como uma prática de grande valor para os 
estudantes e professores, despertando a reflexão e mudanças que 
podem transformar a realidade desses estudantes, mediar os alunos 
a produção textual, com o gênero carta pessoal de acordo com as 
características abordadas ao longo das aulas, produzir uma carta 
pessoal e posteriormente direcioná-la aos destinatários, número de 
aulas: três semanas distribuídas em módulos  em fases de duas 
aulas na quarta-feira, duas aulas na segunda-feira. Cada aula tem 45 
minutos de duração. 

Desenvolvimento metodológico: Os gêneros textuais como 
produto da criatividade humana e como inseri-los nas atividades em 
sala de aula. Os módulos foram desenvolvidos da seguinte forma: 
no primeiro momento, analisamos introduzir a importância do gênero 
textual: carta pessoal, com o surgimento das tecnologias a favor da 
comunicação rápida como o SMS, os e-mails, conversas instantâneas 
pelo WhatsApp. Apesar desses meios eletrônicos as pessoas ainda 
escrevem e enviam cartas em todo o mundo, logo depois, foi exposto 
uma música com o gênero textual carta pessoal, abordamos o gênero 
música neste momento sem dúvida uma alternativa ou “caminho” para 
auxiliar sobre diferentes temas presentes na sociedade contemporânea. 
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Além de proporcionar o desenvolvimento cultural, oralidade e 
escrita, é um dos gêneros textuais com características específicas, 
carregadas de palavras em sentido conotativo, que possibilita uma 
leitura crítica, e interpretativa, objetivando a formação da leitura 
e escrita no ensino. Na sala de aula através da música Cartas Pra 
Você canção de NX Zero, levando ao aluno momento de reflexão 
sobre os sentimentos expresso na canção, a avaliação foi mediada 
de acordo com os conhecimentos que os alunos têm sobre o gênero 
trabalhado em sala: carta pessoal, momento introdutório, suas 
principais características, compreensão da linguagem utilizada; 
oralidade, escrita e leitura. Portanto a avaliação do aluno é contínua, 
com direcionamento e intencionalidade comunicativa na linguagem 
teórica e prática, no desenvolvimento da avaliação os alunos tiveram 
um desempenho satisfatório. 

A escolha por este tema tem por justificativa a importância que 
o gênero canção exerce no ensino, ao utilizá-lo o educando adquire 
conhecimento das atividades e de novos desafios, despertando-
lhes o interesse, contribuindo com a aprendizagem e possibilitando, 
para o aprendiz, uma nova forma de compreensão e assimilação. 
Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo geral, compreender 
a canção como gênero textual de maneira lúdica e prazerosa, a 
fim de utilizá-la como mecanismo educativo no processo ensino e 
aprendizagem da língua portuguesa. E como objetivos específicos: 
Investigar a importância que a música desempenha no ensino e as 
formas metodológicas desenvolvidas no processo, visto que de certa 
forma está presente no nosso cotidiano, pois esse gênero está sempre 
ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas, das 
pessoas, mostrando a beleza ou sua singularidade, visto que ela é 
amiga da verdade, da poesia nas suas formas mais direta e fantástica. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA COM O GÊNERO 
TEXTUAL: CORDEL COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA

A literatura de cordel surgiu no século XVI, essa expressão 
surge para designar os folhetos que eram vendidos nas feiras, 
os folhetos eram pendurados em barbantes contendo histórias 
nordestinas, apenas a classe média fazia a leitura. As declamações 
dos versos eram realizadas por pessoas letradas e dirigidas a um 
grupo de pessoas não letradas. 

A leitura não é um ato tão simples, não pode fazer-se de qualquer 
jeito, mas é preciso estabelecer sentido, bem como realizar em sala de 
aula atividades tanto de compreensão como também de interpretação. 
Portanto, o professor deve estabelecer uma mediação entre o aluno e 
o texto e despertar no aluno motivação para compreender e interpretar 
as relações presentes nos textos. 

Diante disso, essa observação apoiou-se nas estimativas 
existentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais-PCN (1998) sob o 
uso desse gênero no ensino de Língua Portuguesa.

Para Bakhtin (2011, p. 261-262): “[...] a linguagem dos enunciados 
reflete as condições e finalidades de cada campo específico não só 
pelo tema, mas o estilo da linguagem que dependerá dos recursos 
lexicais, gramaticais e composicionais”. Nessa visão, entendemos 
que há variados tipos de enunciados e cada um é utilizado de acordo 
com sua necessidade de criar novos gêneros discursivos, levando 
em consideração, tipo de texto, sua estrutura, características..., 
consequentemente, a literatura de cordel pertence aos gêneros textuais.

Os temas trabalhados nesse gênero são diversos e apresentam 
a opinião do autor em relação com os acontecimentos reais, as 
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temáticas mais abordadas são sobre religião, política, social e temas 
amorosos.  Com o passar dos anos essa literatura foi ganhando 
espaço e servindo como um aliado para fazer reivindicações de 
direitos. No campo escolar, o professor tem oportunidade de trabalhar 
com vários temas interdisciplinares, como, a seca, situações históricas 
e econômicas, onde os alunos (autores), podem abordar os problemas 
existentes na sociedade.

Diante dos desafios que enfrentamos ao analisarmos e discutir a 
importância dos diversos gêneros textuais aos alunos, um dos motivos 
foi mostrar que o estudo do gênero textual cordel é bastante dinâmico, 
levando em consideração que é um gênero capaz de facilitar a 
criatividade dos estudantes, dando a eles a oportunidade de escrever, 
ler e recitar os folhetos de cordéis. 

Levando em conta que o cordel faz parte das tradições e é de 
grande relevância para o resgate de nossas culturas, pois dá ênfase 
à riqueza, como também nas expressividades de nossas culturas, de 
um modo que desperta o senso crítico, político, histórico e econômico 
dessa manifestação. Portanto, levar o uso desse gênero para nossos 
alunos é motivá-los a conhecer a nossa cultura, pois o cordel aborda 
temas variados, tanto de ficção, como também fatos reais que foram 
vivenciados pelos cordelistas.

Durante a construção de saberes essa experiência vivenciada 
teve como foco o relacionamento professor e aluno numa turma de 7º 
ano na Escola Municipal em Cajazeiras-PB, podemos observar  uma 
grande recepção e desenvolvimento ao estudar, analisar e escrever 
com o gênero cordel por parte dos alunos, pois, ambos estavam 
entusiasmados e empolgados, dessa forma, foi realizada uma roda 
de conversa e em equipes foram distribuídos folhetos de cordéis 
com diversas temáticas, logo depois que os mesmos realizaram a 
socialização, a leitura e escrita dos cordéis. 
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Ademais, cada equipe produziu os seus próprios folhetos, onde 
tiveram a oportunidade de ler, escrever e recitar os seus próprios versos. 
Todavia, o estudo com o gênero cordel foi significativo e dinâmico, 
trabalhar os gêneros textuais sempre promoverá o envolvimento dos 
alunos e cabe a escola abrir portas para esse grande gênero popular 
de suma importância.

Concerne à escola aliar os conhecimentos pedagógicos e 
oferecer ao alunado caminhos de aprender a variedade cultural com 
o objetivo de possibilitar a compreensão de valores e acrescentar 
uma maior reflexão no educando. Segundo o PCN (1998, p. 82) “[...] 
é importante que o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, 
particularmente a escrita e o padrão de oralidade mais formal orientado 
pela tradição gramatical, entenda que todas as variedades linguísticas 
são legítimas e próprias da história e da cultura humana”. Atuando 
nesse ponto de vista, a escola possibilitará ao aluno conhecer diversas 
culturas e variedades linguísticas e compreender que fazemos parte de 
um país multicultural. 

INTERVENÇÕES ENTRE TEORIA E 
PRÁTICA EM SALA DE AULA 

As intervenções que devem ser realizadas para sanar a lacuna 
da distração devem estar relacionadas com o estímulo à leitura e 
escrita, tornando essa prática mais frequente e enfatizando que o ato 
de ler transforma a forma de falar e possibilita uma escrita com um rico 
vocabulário. Outra forma de prender a atenção dos alunos em sala 
de aula é o uso das metodologias ativas que podem ser empregadas 
para facilitar a aprendizagem e tornar as aulas mais atrativas, dessa 
forma, o professor pode criar ou adaptar jogos e brincadeiras como 
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estratégia de ensino, estimulando a participação, pensamento crítico e 
autonomia intelectual dos alunos em sala de aula. 

Tendo em vista a aplicabilidade de se trabalhar com os gêneros 
textuais em guiar o ensino e aprendizagem do aluno de diferentes 
formas, reinventando o trabalho do ensino tradicional, focando nos 
alunos e no ensinamento que propusemos para além dos muros da 
escola, para seu cotidiano e conhecimento de mundo. Deste modo, 
não somente os objetivos do professor é levado em conta, a opinião 
dos alunos em determinado momento conta muito, porque o que 
importa mesmo é que o aluno participe, interaja com a disciplina, 
crie elo de conhecimento e produção com os gêneros estudados 
em questão, o encadeamento de novos conhecimento através das 
multimídias, levar o aluno para a compreensão do aprendizado na sua 
formação intelectual, cognitiva, social, uma vez que são acionados o 
suporte adequado de atividades baseadas em seus próprios gostos 
e isso como vimos ao longo das aulas vêm carregados de motivação 
por parte dos alunos. 

Em vista disso, cabe ao professor a missão de incentivar o prazer 
pela leitura buscando mudanças na conjuntura da leitura brasileira, 
fomentando um país com pessoas cultas e com vasto conhecimento 
cultural e intelectual, com capacidade crítica e reflexiva. O objetivo 
avaliativo foi sanado neste trabalho acadêmico onde identificamos 
os desafios dos professores em formação de língua portuguesa na 
formação dos leitores. Nesse sentido, entende-se que os professores 
enfrentam inúmeras dificuldades para estimular o hábito da leitura nos 
alunos, desse modo, ressalto aqui a importância presente no ensino 
tanto na teoria quanto na prática, ambas seguem juntas, os desafios 
que os professores de língua portuguesa enfrentam para despertar o 
interesse no ato de ler no aluno. 

O professor é um dos principais responsáveis pela formação 
de leitores em todo o mundo, porém essa responsabilidade requer 
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que o docente apresente, antes de tudo, interesse e comprometimento 
com a leitura, apresentando estratégias para guiar os alunos, sendo o 
mediador da formação do leitor, corroborando com o enfrentamento 
dos desafios e desenvolvimento de competências cognitivas, 
emocionais e sociais. Portanto, como professora em formação tenho 
responsabilidade diante do processo de formação de leitores e estou 
sempre em busca de metodologias que desperta no aluno o interesse 
no hábito de ler, por fim, os professores são, por vezes, protagonistas 
no processo de formação do leitor, uma vez que estes são mediadores 
dessa prática e tem a grande responsabilidade de despertar o interesse 
dos alunos pela leitura, tornando-os seres autônomos. 

Tendo como objetivo estudar os fatores de sentido dos gêneros 
e levar para a sala de aula, os gêneros textuais segundo orientações 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais — PCNs, de Língua Portuguesa 
estão fundamentados na teoria dos gêneros textuais, nos recursos 
da linguagem tanto oral como escrita, possibilitando a interação dos 
grupos sociais ao conhecimento e aprendizagem de diferentes formas 
de manifestação da língua, linguagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O relato de experiência em sala de aula é um ciclo que se 
encerra com resultados significativos, para nós enquanto estudante 
do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa, durante este 
período significativo para ampliar nosso conhecimento entre teoria e 
prática em sala de aula, tivemos a oportunidade de exercer a docência, 
compreender a importância do trabalho enquanto mediadores no 
processo de ensino e aprendizagem dos alunos e o quanto foi 
enriquecedor presenciar o conhecimento sendo construído no coletivo. 
De acordo com Libâneo (2009, p. 47), “o trabalho docente constitui o 
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exercício posicional do professor e este é o seu primeiro compromisso 
com a sociedade”. Diante do exposto temos a responsabilidade de 
preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes 
na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e 
política. É uma atividade fundamentalmente social, porque contribui 
para a formação cultural e científica do povo, tarefa indispensável para 
outras conquistas democráticas.

Somos referência para nossos educandos, por isso temos que 
desenvolver um trabalho que envolva responsabilidade profissional, 
sabendo que estamos fazendo parte da formação dos alunos, foi 
significante o aprendizado e as boas maneiras que conseguimos 
nesse período de intervenção e principalmente fazer da sala de aula 
um ambiente de interação, de construção social dos sujeitos, pois 
serão eles os responsáveis pela sociedade que queremos justa e 
igualitária, e por isso é tão fundamental que o ensino seja pautado nos 
seus direitos e deveres na formação humana sobretudo no que diz 
respeito ao conhecimento da língua portuguesa, aos alunos estes que 
tem uma capacidade grande de anseio pela busca de conhecimento, 
deixamos aqui expresso nossa gratidão por esta jornada de experiência 
do Residência Pedagógica   que estivemos ministrando aulas que foi 
de tamanha grandeza para todos, como professores em formação e 
para os estudantes como buscadores de saberes.

Portanto, este relato de experiência representa a importância da 
leitura, oralidade e escrita no processo de formação do aluno, assim 
como na contribuição dessa prática na aquisição de conhecimentos 
e desenvolvimento de sua cognição.  A leitura, além de promover 
um amplo desenvolvimento cognitivo, faz com que o aluno possa 
desenvolver bem a escrita e a oralidade. Por fim, os professores são, por 
vezes, protagonistas no processo de formação do aluno, uma vez que 
somos mediadores dessa prática e temos a grande responsabilidade 
de despertar o interesse dos alunos pela leitura, oralidade e escrita 
tornando-os protagonistas de suas próprias vidas.  
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INTRODUÇÃO

Nos cursos de graduação em licenciatura, um importante 
momento para a convivência (com) e prática (de) ações que fazem 
parte do cotidiano docente é o estágio supervisionado. Esse estágio, 
conforme Pimenta e Lima (2006), é um campo de conhecimento 
produzido na interação dos cursos de licenciatura com o campo social 
em que as práticas educativas ocorrem. Por isso, funciona como um 
“espaço de aprendizagem da profissão docente e de construção 
da identidade profissional” (LIMA, 2008, p. 198), oportunizando 
a pesquisa sobre a prática por meio da síntese e da reflexão das 
vivências efetivadas. 

Sabendo que o estágio supervisionado visa proporcionar 
uma aproximação do licenciando à realidade na qual atuará na vida 
profissional (PIMENTA; LIMA, 2006), este vem sendo induzido à 
reformulação por meio do programa Residência Pedagógica (RP) — 
ação da Política Nacional de Formação de Professores para incentivo 
ao aperfeiçoamento da formação docente. Esse programa, do qual 
fazemos parte e no qual o estágio alvo de reflexão foi desenvolvido, 
tem a finalidade de implementar projetos inovadores em articulação 
entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, através da parceria 
entre Instituições de Ensino Superior e as redes públicas de educação 
básica (CAPES, 2018). 

A reformulação possibilitada pelo RP não impossibilita a 
pesquisa sobre a prática tampouco a aprendizagem e construção da 
identidade da/na profissão. Ao contrário, por permitir a permanência do 
residente durante maior tempo na escola-campo — aproximadamente 
18 meses entre observação, adaptação, preparação e regência de 
aulas —, contribui para que a experiência vivenciada seja recheada de 
questões para reflexão e para a construção desse (futuro) professor. 



96

S U M Á R I O

As experiências possibilitadas se realizam em turmas do Ensino 
Médio de uma escola pública localizada no município de Campina 
Grande-PB, entre muitas foram as idas e vindas na condução do 
processo de ensino-aprendizagem, tanto o que compõe a relação 
professores-estagiários-residentes e alunos da respectiva turma como 
também o que compõe a relação professores-estagiários-residentes 
e as suas formações em Letras. Nesse sentido, elencamos como 
objeto de reflexão para o presente artigo o processo de elaboração 
de enunciados de atividades escolares de Língua Portuguesa para/
no estágio supervisionado, compreendo que essa ação é uma das 
principais no cotidiano de um professor. 

Segundo Lino de Araújo (2017), por ser considerado um 
conhecimento inerente à atuação docente, a prática de elaboração 
de atividades não tem sido sistematizada na maioria dos cursos 
de licenciatura. Esse fato pode ser ancorado na crença de que “os 
professores de prática de ensino ou os orientadores/supervisores de 
estágio devem se encarregar” (LINO DE ARAÚJO, 2017, p. 23) de 
ensinar esse conhecimento. Dadas as devidas proporções, o período 
de estágio ocorre num curto espaço de tempo, o que dificulta, ou 
mesmo impossibilita, uma compreensão adequada e suficiente para 
essa elaboração, restringindo-se a atividades pontuais. 

Por considerarmos que a autoria do material didático utilizado 
em sala de aula, além de trazer reflexo positivo à relação com o 
trabalho com os alunos, é parte constitutiva do desenvolvimento da 
profissionalização do professor (REINALDO, 2008), destacamos sua 
relevância e, assim como Lino de Araújo (2017), acreditamos dever 
ser uma ação-prática constante a partir dos primeiros períodos de 
formação. Afinal, “é elaborando atividades que o professor aprende 
a elaborar atividades!” (LINO DE ARAÚJO, 2017, p. 24). Com isso, 
a reflexão sobre o processo de elaboração de enunciados para 
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atividades escolares, por mais desafiador e transgressor que pareça, 
demonstra-se necessário e urgente.

Para tanto, através de uma abordagem qualitativo-
interpretativista, buscaremos analisar algumas das atividades 
elaboradas para o período de regência de aulas, considerando 
todo o contexto de leituras e orientações de formação do professor-
estagiário-residente bem como a ótica dos conteúdos e habilidades 
de Língua Portuguesa auferidos por elas. Nesse sentido, organizamos 
o texto em seções sobre: i. a elaboração de enunciados de atividades 
escolares; ii. a avaliação de atividades com vistas na Língua 
Portuguesa: conteúdos, competências e habilidades; iii. a análise e 
reflexão do processo de elaboração; e iv. as considerações finais. 

O QUE É ELABORAR ENUNCIADOS 
PARA ATIVIDADES ESCOLARES?

De acordo com Lino de Araújo (2017, p. 24), “atividades 
escolares são eventos de letramento localmente situados”. Ou seja, 
para que elas tenham sentido, é necessário ter em consideração 
os interlocutores específicos que compõem o processo de ensino-
aprendizagem, além, é claro, do processo metodológico de 
mediação, das tecnologias a serem utilizadas e dos objetivos a serem 
alcançados (MOTA; LEONARDO, 201-). Esses fatores reverberam, 
mais uma vez, a importância de a autoria do material didático ser do 
professor em atuação. 

Na rotina da sala de aula, são dois os tipos de atividades, 
orientadas por sua finalidade para o processo de ensino-aprendizagem: 
de fixação e de verificação da aprendizagem (LINO DE ARAÚJO, 2017). 
A primeira precisa ser sistemática e acompanhar todo o processo, 
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uma vez que visa levar à fixação dos conteúdos estudados e têm o 
monitoramento contínuo do professor. Já a segunda, conforme Lino 
de Araújo (2017), é realizada sem o monitoramento do professor e 
funciona como checagem da aprendizagem, tanto para o professor 
como para o próprio aluno; além disso, a atividade de verificação pode 
servir de termômetro para reconfiguração ou revisão do trabalho, e 
mesmo seu encerramento.

Essas atividades exercem determinados objetivos de domínio 
cognitivo a serem alcançados pelo aluno. Esses objetivos são 
apresentados por Bloom (LINO DE ARAÚJO, 2017; FERRAZ; BELHOT, 
2010) e partem de uma lógica que exige desde habilidades mais 
simples até as mais complexas. São eles: conhecimento, que visa 
trazer à consciência conhecimentos adquiridos; compreensão, que 
influencia no significado dado ao conteúdo; aplicação, para dar uso ao 
conhecimento adquirido em situações concretas; análise, que propõe 
identificar as partes e compreender suas inter-relações; síntese, que 
reorganiza as partes num todo; e avaliação, que visa julgar análises e 
sínteses realizadas. 

Para composição das atividades e a obtenção dos respectivos 
objetivos educacionais, são utilizadas, linguisticamente, sequências 
textuais injuntivas. Essas sequências têm o objetivo principal de levar o 
interlocutor a realizar algo, agir em determinada direção, textualmente 
explicitada (LINO DE ARAÚJO, 2017). Além disso, 

Em síntese, enunciados de atividades escolares, especificamente 
os de interpretação e análise linguística, além de serem 
sequências injuntivas, são, ao mesmo tempo, organizadas 
segundo determinados modos — simples ou regulados por 
modo de ação — e apontam para três ações: de reprodução, de 
indicação de conhecimento metalinguístico e discursiva. (LINO 
DE ARAÚJO, 2017, p. 53, grifos nossos). 
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De acordo com a autora, a ação de reprodução propõe a 
busca por informações em determinado texto para, a partir delas, o 
aluno produzir sua resposta. A ação de indicação de conhecimento 
metalinguístico visa que o aluno faça uso de assuntos metalinguísticos 
estudados. A ação discursiva, por sua vez, demanda que o aluno 
discorra sobre algo solicitado pelo enunciado. 

Além disso, quando se trata de leitura, os enunciados podem/
precisam atingir três diferentes níveis de cognição: o explícito, o implícito 
e o metaplícito (POERSCH, 1994), para a obtenção da compreensão 
coerente do texto. O nível explícito atinge aquilo que está expressamente 
colocado no texto, partindo da ação de o aluno buscar informações, 
como uma atividade quase que automática. Nas atividades escolares, 
são utilizadas, para esse nível, questões discursivas objetivas, isto é, 
“aquelas que levam o leitor a reconhecer informações explícitas no 
texto e que sejam importantes para sua reconstituição como uma peça 
informativa” (LINO DE ARAÚJO, 2017, p. 74) 

O segundo nível, o implícito, compreende os sentidos que devem 
ser lidos, por mais que não estejam expressamente escritos; exige do 
aluno a ação de inferir intenções na relação entre o dito e o não-dito. 
Nesse caso, as questões discursivas inferenciais são usadas para levar 
o leitor a realizar inferências de informações, estabelecer ilações, por 
meio da materialidade linguístico-visual, mas devidamente relacionado 
ao que não está expresso, para compreensão das possíveis intenções 
do autor (LINO DE ARAÚJO, 2017). 

Já o nível metaplícito se constrói pelo conhecimento da 
situação de comunicação, relacionando dados externos ao texto, 
como informações sobre o autor e o momento sócio-histórico 
de produção, na intenção de ler o texto como efetivamente o seu 
autor propôs. Entrarão em jogo, nessas circunstâncias, questões 
discursivas avaliativas, uma vez que são estas as responsáveis por 
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levar o leitor a expressar juízos de valor, posicionar-se diante do que 
foi lido, assim como dito por Lino de Araújo (2017).  

Esses pressupostos nos ajudarão a analisar os enunciados 
elaborados para o processo de ensino-aprendizagem que constituiu 
o estágio alvo de reflexão. Além disso, em atendimento a documentos 
parametrizadores e a currículos escolares, esses enunciados devem 
atender determinados conteúdos, competências e habilidades, 
conforme discussão pretendida na próxima seção.  

A AVALIAÇÃO DE UMA ATIVIDADE: 
CONTEÚDOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

De modo geral, as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (OCEM) determinam que as ações realizadas na disciplina 
Língua Portuguesa devem proporcionar a ampliação e o refinamento 
de habilidades de leitura, escrita e oralidade ao aluno. Desse modo, 
pressupõe-se conteúdos relativos à configuração, ao funcionamento 
e à circulação de textos, bem como à capacidade reflexiva de análise 
sobre a língua e a linguagem constitutivas desses textos. 

Também orienta, por considerar que a escola tem a necessidade 
de “criar condições para que os alunos construam sua autonomia nas 
sociedades contemporâneas” (BRASIL, 2006, p. 29), que a Língua 
Portuguesa tem dever de confrontar o aluno com variadas práticas de 
linguagem em busca de prepará-lo para o mundo do trabalho e para a 
cidadania, com respeito às diversidades de agir e de fazer sentido, por 
meio de múltiplos letramentos.
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por sua vez, numa 
progressão de aprendizagens oriundas do Ensino Fundamental, 
propõe para área de Linguagens e suas Tecnologias que o aluno 
participe efetivamente de diferentes práticas socioculturais em que a 
linguagem se encontra envolvida. Com isso, orienta para a consolidação 
e ampliação das habilidades de uso e reflexão sobre as linguagens. 

No que diz respeito especificamente à Língua Portuguesa, 
a BNCC compreende a necessidade de levar o aluno a “vivenciar 
experiências significativas com práticas de linguagem em diferentes 
mídias” (BRASIL, 2018, p. 485), bem como possibilitar o contínuo 
exercício de “análise de elementos discursivos, composicionais e 
formais de enunciados nas diferentes semioses” (BRASIL, 2018, p. 
486), envolvendo os diferentes campos de atuação social, a saber: da 
vida pessoal, das práticas de estudo e pesquisa, jornalístico-midiático, 
de atuação na vida pública e artístico. 

Para atingir a isso, a BNCC orienta o desenvolvimento de sete 
competências específicas, seguidas de uma série de habilidades a serem 
alcançadas. Essas competências dizem respeito: (1) à compreensão 
sobre diferentes linguagens e práticas culturais, constituídas de variados 
discursos e em diferentes mídias; (2) aos processos identitários, 
conflitos e relações de poder nas práticas sociais de linguagem; (3) ao 
uso de diferentes linguagens no exercício de protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva; (4) à compreensão da língua como fenômeno 
geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso; (5) à compreensão dos processos de produção 
e negociação de sentidos nas práticas corporais; (6) à apreciação 
estética das diversas produções artísticas e culturais; (7) à mobilização 
de práticas de linguagem no universo digital. 
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Diante dessas competências, diversas são as habilidades 
necessárias de serem alcançadas junto ao aluno do Ensino Médio, 
para que ele se torne autônomo no uso e na reflexão com/para/sobre 
a língua(gem). Dessa forma, a BNCC propõe o aprofundamento da 
análise das linguagens e de seus funcionamentos, por meio analítico-
crítico da leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos.   

Além disso, considerando que a referida turma em atuação é 
concluinte do Ensino Médio, exige-se a aquisição das competências e 
habilidades auferidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
porta de entrada para o Ensino Superior. Com isso, também se vê a 
necessidade de acompanhar, revisando e ampliando, os conteúdos 
que são mais cobrados pela prova, além daqueles já solicitados pela 
série em questão. Em levantamento próprio sobre os conteúdos mais 
recorrentes (observando as provas entre 2014 e 2018), constatamos 
que, dentre outros, interpretação textual, variação linguística e funções 
da linguagem são bastante recorrentes. 

Portanto, ao longo das atividades que compuseram o estágio, 
e cujos enunciados serão analisados e refletidos na próxima seção, 
considerou-se essas exigências para com a Língua Portuguesa, 
acompanhando as necessidades apresentadas pela turma. Além 
disso, considerou-se exigências do próprio planejamento da 
professora-supervisora-preceptora, com conteúdos e objetivos 
programados para o ano letivo. 
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ANÁLISE E REFLEXÃO: O PROCESSO 
DE ELABORAÇÃO DE ENUNCIADOS 
DE ATIVIDADES ESCOLARES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA/NO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Tendo em vista que o processo de ensino-aprendizagem 
proporcionado pelo estágio focalizou a linguagem humana em suas 
funções, variação e constituição linguística, estiveram em destaque 
como conteúdos a serem trabalhados na disciplina Língua Portuguesa: 
a) canal de comunicação; b) funções da linguagem; c) variação 
linguística; d) monitoramento linguístico; e) frase, oração e período; f) 
classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, preposição; g) sujeito 
e seus tipos; h) gêneros textuais diversos; i) interpretação textual. 

No interior das 21 horas/aulas que constituíram a experiência 
ora refletida, variadas atividades foram utilizadas a fim iniciar exposição 
de conteúdos, de fixar os conteúdos já ministrados e de verificar a 
aprendizagem do alunado. Todo o processo de (re)elaboração constituiu 
importantes momentos de reflexão e refacção, o qual buscaremos aqui 
explanar e refletir. 

Para dar início, na primeira aula com o conteúdo funções da 
linguagem, buscamos, primeiramente, levar os alunos a refletirem por 
conta própria sobre as funções que determinados textos exerciam mais 
fortemente para, em seguida, poder expor, dialogicamente, as seis 
funções. Para essa atividade, dividimos a turma em seis grupos para, 
cada um, receber uma atividade diferente acerca de uma determinada 
função desempenhada por um texto. A fim de ilustração e análise, 
escolhemos uma dessas atividades:
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Exemplo 1 – Atividade sobre a função emotiva

Narração da conquista do tetra campeonato de futebol do Brasil em 1994

Galvão Bueno: Uh, é Taffarel. Partiu, bateu. Cabôôôô. Cabôôôôôôôô. 
Acabôôôôôôôô. É tetraaa. É tetraaa. É tetraaaaaaa. O Brasil é tetra campeão 
de futeboool. O Brasil, vinte e quatro anos depois. É tetra campeão mundial de 
futebol. Brasil, Brasil, Brasil. Pra acabar, pra exorcizar o último fantasma que 
faltava. O da cobrança dos pênaltis. Quem é que manda no futebol do mundo? 
É o Brasil, é o Brasil que manda no futebol do mundo. É tetra campeão mundial. 
Coragem. Força. Valentia. Amor a essa camisa amarela. Faça a festa brasileiro. 
Você aqui no estádio Rose Bowl. Você no Brasil, de norte a sul. 

QUESTIONÁRIO - NARRAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL: TETRA 94

1. Em partidas de futebol transmitidas por emissoras de televisão e/ou 

rádio há um narrador que verbaliza as ações realizadas em campo pelos 

jogadores. Recorde-se de transmissões assistidas/ouvidas e reflita: 

como é o “comportamento” desses narradores nas transmissões?

2. No texto lido, transcrição de parte da narração de Galvão Bueno na 

partida que garantiu o tetra campeonato de futebol ao Brasil em 

1994, há determinadas palavras que “sustentam” letras específicas, 

simbolizando uma manutenção maior de sua pronúncia pelo narrador. 

Qual(is) a(s) possível(is) motivação(ões) para um narrador pronunciar 

algumas palavras de forma mais prolongada? Justifique.  

3. Também há, no texto lido, a repetição de palavras proferidas pelo 

narrador, como “tetra” e “Brasil”. Por que, possivelmente, isso ocorre?

Fonte: Acervo pessoal

Nessa atividade, constituída de três enunciados de questões 
discursivas, fazemos uso de um gênero não (ou pouco) escolarizado: 
a narração esportiva, transcrita ortograficamente. No primeiro 
enunciado, após rápida contextualização, fazemos uso de verbos no 
imperativo (recorde-se e reflita), característicos da sequência injuntiva, 
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conforme Lino de Araújo (2017). Ainda nele, o enunciado visa acionar 
conhecimentos de mundo dos alunos, a fim de que eles reconheçam 
a emoção transmitida por narradores ao transmitirem variados jogos 
esportivos, sem entrar propriamente no texto em questão. 

No segundo enunciado, iniciamos com a apresentação para 
os alunos do contexto de produção desse texto: o seu autor, Galvão 
Bueno; o contexto sócio-histórico, a copa de 1994. Além disso, 
chamamos a atenção para determinadas palavras cujas pronúncias 
possuem sílabas sustentadas por mais tempo, para questionar sobre 
as motivações disso. O questionamento também é uma característica 
da sequência injuntiva, oportunizado pelo pronome interrogativo 
“qual(is)”; também há o imperativo em “justifique”, que visa a solicitação 
de explicação para a resposta dada à questão, o que impõe aos alunos 
maior discursividade.   

No terceiro e último enunciado da atividade, há a focalização 
na repetição de determinadas palavras e o questionamento, junto 
aos alunos, das causas para esse fato, por meio do uso do pronome 
interrogativo “por que”, que também pressupõe maior discursividade. 
Essas três questões visavam que os alunos percebessem características 
de uma linguagem que expressa destacadamente a emoção do seu 
produtor, conferindo a eles a possibilidade de compreensão dessa 
prática cultural de linguagem na respectiva mídia. 

Com essa atividade, podemos destacar a habilidade EM13LP06 
proposta pela BNCC, uma vez que esta visa a análise de efeitos de 
sentidos decorrentes de usos expressivos da linguagem, incluindo 
também a escolha, combinação e contraposição de palavras ou 
expressões; também a habilidade EM13LP13 que tem o intuito de 
analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de elementos 
sonoros. Essas análises podem ser percebidas nos enunciados 
dois e três, em que se propunha que os alunos refletissem sobre o 
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uso expressivo das marcas linguísticas de manutenção de sílaba e 
repetição de palavras. 

Além disso, especialmente nos segundo e terceiro enunciados, 
deparamo-nos com questões que trabalham o nível implícito e, de 
certo modo, metaplícito do texto, uma vez que exige do aluno um olhar 
para além do que está linguisticamente expresso; exige que os alunos 
levantem inferências e utilizem conhecimentos extras, de situações 
similares a essa, para conseguir identificar as motivações para o 
prolongamento de certas pronúncias e a repetição de determinadas 
palavras a fim de marcar a emotividade do autor. 

Em outra atividade, desta vez sobre frase, oração e período, 
utilizamo-nos de trechos da crônica “Aí, galera”, de Luís Fernando 
Veríssimo, previamente trabalhada na íntegra. A atividade, em outros 
enunciados, também solicitava conhecimentos sobre algumas classes 
de palavras estudadas com vistas na constituição das frases. Como 
se pode observar abaixo, os enunciados em questão solicitavam um 
conhecimento de ação metalinguística. 

Exemplo 2 – Trecho de atividade sobre frase, oração e período

2. Observe os trechos: “Aí, campeão.”, “É pra dividir no meio e ir pra cima pra 
pegá eles sem calça.”, “Alô, mamãe.”, “Um chato?”, “Isso.”. Podemos dizer que 
todos esses trechos são frases? Por quê?

3. Releia o trecho abaixo e responda às questões que seguem: 
“– Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez 
mesmo previsível e piegas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões, 
inclusive, genéticas?”
a) Quantos e quais são os verbos presentes nesse trecho?
b) Esse trecho constitui um período simples ou um período composto? Por quê?

4. Observe a oração abaixo, modificada da crônica lida, e responda:
“Nosso treinador vaticinou a realização de um contragolpe”. 
a) Qual o sujeito presente na oração?
b) Como foi possível identificar esse sujeito?
c) Qual o predicado presente na oração?
d) Como foi possível identificar esse predicado?

Fonte: Acervo pessoal
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Esse conteúdo, em nível de revisão para a série supracitada, é 
importante de ser compreendido para possibilitar o avanço progressivo 
e chegar a conteúdos mais complexos. Para tanto, fez-se necessário 
levar os alunos a assimilarem que a frase visiona mais intensamente os 
blocos de sentido enunciados, enquanto que as orações e os períodos 
observam a sua constituição gramatical. 

Os enunciados propostos seguem novamente a lógica da 
sequência injuntiva, com uso de verbos no imperativo (observe, releia, 
responda) e de frases interrogativas com uso de pronomes (quantos, 
quais, como, por quê). Todavia, boa parte desses enunciados são 
exemplos do que Lino de Araújo (2017) chama de questões objetivas 
(Quantos e quais são os verbos presentes nesse trecho?; Esse trecho 
constitui um período simples ou um período composto?; Qual o sujeito 
presente na oração?; etc.), que exigem menor esforço cognitivo do 
aluno por serem de fácil resolução. 

Isso não significa que elas não sejam importantes, e aqui 
resguardamo-nos da necessidade de sua existência para a 
compreensão inicial do alunado. Além disso, as questões também 
partiram para uma maior complexidade, ao questionar razões (Por 
quê?) e modos de percepção (Como foi possível identificar esse 
sujeito?), que chegam a ser questões mais inferenciais (LINO DE 
ARAÚJO, 2017). Esses enunciados exigem que os alunos reflitam 
com maior intensidade sobre a constituição gramatical dos textos em 
destaque para conseguir apreender o que se pede. 

Se analisarmos de acordo com a taxonomia proposta por 
Bloom para os objetivos educacionais, diríamos que as questões 
objetivas estariam com a função de (re)conhecimento por parte 
dos alunos, sendo uma atividade básica cognitivamente, e que as 
perguntas inferenciais estariam com a função de compreensão, uma 
vez que exige a assimilação dos sentidos depreendidos. Quanto às 
habilidades exigidas pela BNCC, observamos que os enunciados da 
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atividade visam, ou ao menos tentam visar, o atendimento à habilidade 
EM13LP08, que orienta sobre a necessidade de “analisar elementos 
e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes 
da sentença (e os efeitos que causam sua inversão), a estrutura dos 
sintagmas, as categorias sintáticas” (BRASIL, 2018, p. 507), etc.

A elaboração de enunciados de atividades que se voltam 
para o conhecimento linguístico-gramatical, porém, é extremamente 
desafiador. Diversos pontos de discussão entram em cena, como o 
uso do texto como pretexto para estudo gramatical e os aspectos da 
análise linguística ao invés da simples categorização da gramática 
normativa. A atividade alvo de análise certamente entrou no rol 
de nossas muitas dúvidas enquanto processo de formação, mas 
acreditamos ter cumprido os objetivos para os quais ela foi planejada. 

Por último, em metodologia similar à utilizada durante a primeira 
atividade aqui analisada, propomos, para o estudo dos tipos de sujeito, 
atividades em que os alunos primeiro buscassem autonomamente 
refletir sobre em textos multissemióticos (anúncios publicitários 
e charges). Para isso, elaboramos cinco atividades, cada uma 
especificando um tipo de sujeito, e dividimos a turma em cinco grupos, 
para que cada um ficasse com uma atividade e, ao fim, socializasse as 
reflexões propiciadas por ela. 
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Exemplo 3 – Atividade sobre o sujeito oculto

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões:

M Fonte: http://www.namaocerta.org.br. Acesse: 07 abr. 2019.

1. Este anúncio publicitário faz parte de uma campanha do programa 

Na mão certa, que visa o combate à exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Sabendo disso, reflita: 

a. É possível identificar relações entre o nome do programa e a construção 

imagética do anúncio? Se sim, quais são essas relações?

b. Costumeiramente, associamos anúncios publicitários à venda de algo. 

O que o anúncio em questão busca vender? Justifique. 

c. Observe a locução verbal “vamos acabar”. Que seres no mundo são 

indicados para realizar a ação de acabar? Por quê?

d. Sabendo que anúncios buscam influenciar o comportamento das 

pessoas, por que a estratégia observada na questão anterior foi utilizada? 

Fonte: Acervo pessoal

http://www.namaocerta.org.br/
http://www.namaocerta.org.br/
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Nesta atividade, os enunciados visam a reflexão sobre o 
texto e sobre a utilização da construção sintática com sujeito 
oculto para que os alunos possam entender a constituição e as 
(possíveis) motivações para uso dele. O enunciado 1 já anuncia, 
por meio do uso do verbo no imperativo (reflita), a necessidade 
de reflexão por parte dos alunos para resolução dos quatro itens 
que o seguem. 

O enunciado do item (a), ao voltar-se para o texto e as 
relações entre o verbal e o não-verbal, solicita níveis implícito e 
metaplícito de compreensão, entendendo que será necessário 
que os alunos façam inferências entre os conhecimentos do 
texto e os conhecimentos de mundo. Para chegar às relações 
entre o nome do programa (Na mão certa) e a construção 
imagética utilizada, é preciso acionar conhecimentos culturais 
que se relacionam à direção no trânsito. Com isso, por meio 
da discursividade proposta, há a exigência de níveis cognitivos 
mais complexos, implicando na análise e avaliação do texto. 

Por sua vez, o enunciado (b) também busca levar os alunos, 
por meio de uma questão inferencial (LINO DE ARAÚJO, 2017), a 
buscarem a compreensão na relação entre o que está expresso 
e aquilo que não está. Além disso, pressupõe a compreensão 
sobre o gênero, no que diz respeito aos seus objetivos, o que 
demanda o atendimento à habilidade EM13LP01, que trata da 
relação do “texto, tanto na produção como na leitura/escuta, 
com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico 
de circulação” (BRASIL, 2018, p. 506).

Os enunciados (c) e (d) enfocaram no objetivo primordial 
da atividade, o estudo do tipo de sujeito oculto. No enunciado (c), 
a sequência injuntiva faz uso do verbo no imperativo (observe) 
e de frase interrogativa para orientar a ação dos alunos quanto ao 
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reconhecimento dos realizadores no mundo da ação demanda pelo 
verbo. Já o enunciado (d), também em sequência injuntiva com frase 
interrogativa, visa a observação das causas que levaram ao produtor 
desse texto a utilizar o determinado tipo de sujeito, numa perspectiva 
de percepção das atitudes argumentativas envoltas. 

Com isso, e em nível cognitivo mais complexo, o conhecimento 
linguístico foi apresentado em função e sobre o texto para se tentar 
compreender os efeitos de sentido decorrentes desse uso. Assim, 
acreditamos ter, de forma mais consciente, contribuído para uma 
apreensão mais autônoma do conteúdo em estudo e de forma mais 
reflexiva na construção dos sentidos do texto, de modo a alinharmo-
nos melhor ao que é proposto enquanto análise linguística pelos 
documentos oficiais. 

Com a exposição, análise e reflexão desses três exemplos de 
atividades elaboradas para o processo de ensino-aprendizagem que 
compõem esse estágio, compreendemos que esse é um processo 
complexo, que tropeça entre erros e acertos num caminho de quem está 
ensinando também está aprendendo. Os níveis de complexidade das 
questões, a sua organização na sequência injuntiva e a necessidade de 
atender às habilidades impostas por documentos como a BNCC são 
fatores a serem considerados e assimilados para que, reflexivamente, 
se tenha avanço na construção desse (futuro) professor. 

Além disso, enquanto participante de um programa 
institucional, o Residência Pedagógica, que propõe um trabalho 
sistemático de relação entre a formação e a rede pública de ensino, 
há de se considerar as várias reuniões formativas, as orientações e 
avaliações de materiais produzidos no sentido de auxiliar no avançar 
desse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta desse relato foi refletir sobre a elaboração de 
enunciados para atividades escolares de Língua Portuguesa, 
considerando a importância que a autoria do material didático tem na 
construção de um professor. Desse modo, analisamos três atividades 
elaboradas para o processo de ensino-aprendizagem no contexto 
de estágio supervisionado desenvolvido no programa Residência 
Pedagógica, a fim de atingir uma reflexão sobre o modo de construção, 
os objetivos cognitivos, os níveis de compreensão e os conteúdos 
e habilidades auferidos por elas. Destacamos que a elaboração de 
atividades escolares, nesse contexto, requer a análise profunda do 
professor-estagiário-residente, uma vez que é necessário acompanhar, 
além das condições da turma e do planejamento da professora-
supervisora-preceptora, o compromisso da respectiva disciplina na 
formação dos alunos.   

No Ensino Médio, a disciplina Língua Portuguesa exige o 
aprofundamento dos conteúdos e das habilidades já adquiridos ao 
longo do Ensino Fundamental, apresentando-os na complexidade de 
novas práticas de linguagem. Os documentos oficiais, como as OCEM 
e a BNCC, evidenciam que, para isso, é preciso atingir a autonomia dos 
alunos no processo de ensino-aprendizagem ancorado nas exigências 
da sociedade contemporânea, com usos socioculturais cada vez mais 
emergentes da língua(gem). Além disso, as demandas do ENEM, como 
porta de entrada para o Ensino Superior, incluem-se com urgência na 
preparação desse alunado para a obtenção de bom desempenho no 
exame, o que pressupõe o acompanhamento dos conteúdos bem 
como da complexidade das questões exteriorizadas nele. 

Diante de tudo isso, o processo formativo nas licenciaturas, 
especialmente do (futuro) professor de Língua Portuguesa, impõe 
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momentos teórico-metodológicos, no que diz respeito ao estudo 
das bases documentais para o ensino, das ações em sala de aula 
e da prática de elaboração de atividades escolares. Nesse sentido, 
enquanto lócus de experiências, o estágio supervisionado permite, 
como importante e necessário momento (autor)reflexivo, a realização 
de pesquisas sobre a prática docente para entendimento e construção 
de uma identidade profissional. 
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INTRODUÇÃO

Atualmente, diante dos avanços tecnológicos, faz-se cada vez 
mais necessário o uso da criatividade no âmbito escolar, tendo em vista 
que, esse é um elemento fundamental para as práticas pedagógicas 
potencializadoras que intensificam o ensino por meio da dinamização 
e, contribui para a formação do/a professor/a crítico/a.

Visando explorar a seguinte questão norteadora do estudo: 
De que forma a criatividade está presente nos projetos educativos do 
Programa Residência Pedagógica da E.M.E.I.E.F Maria Guimarães 
Coelho? Na tentativa de respondermos a questão proposta temos 
o seguinte objetivo geral: analisar como está sendo desenvolvida a 
criatividade por meio das residentes do Programa Residência Pedagógica 
nos projetos educativos na E.M.E.I.E.F Maria Guimarães Coelho.

O Programa Residência Pedagógica (RP) criada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), e proporcionada pela Universidade Federal de Campina 
Grande - Centro de Formação de Professores (UFCG/CFP), surge 
a necessidade de trabalhar acerca da temática, já que, o programa 
oportuniza o aperfeiçoamento da prática docente dos/as alunos/as de 
licenciatura, proporcionando ao aluno/a, a partir da metade do seu curso 
adentrar na educação pública para conhecer sua área de atuação. 

O referido programa conta com vigências ininterruptas, projetos 
e atividades extracurriculares para promover aprendizagem aos/às 
licenciandos/as e aos/às alunos/as das escolas públicas que foram 
contempladas/escolhidas. A Residência Pedagógica está articulada 
aos demais programas da CAPES, em que tem-se como princípio 
básico oferecer a formação do/a professor/a de modo que seja 
assegurado competências e habilidades necessárias para oportunizar 
uma educação de qualidade em escolas de educação básica. 
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Articulando o objetivo do programa com às necessidades 
contemporâneas, a criatividade esteve presentes em todas as atividades 
visando contemplar as especificidades referente a aprendizagem dos 
alunos além de desenvolver a prática docente de forma lúdica, inovadora 
e ao mesmo tempo crítica e consciente beneficiando não somente o 
aluno, mas o graduando que está se aperfeiçoando enquanto docente.   

CRIATIVIDADE E EDUCAÇÃO

Nos primórdios os homens procuravam formas de sobreviver 
em um ambiente hostil, dando significado e criando coisa para atender 
as necessidades de sua existência, por muitas vezes depararam-se 
com problemas, e através de pensamentos formularam respostas para 
solucionar suas necessidades. (OSTROWER, 1997)

Neste processo de significação e compreensão iniciam-se os 
pensamentos criativos em seu discurso. Ostrower (1977, p. 9) ressalta 
que durante a busca de ordenação e de significação reside a profunda 
motivação humana de criar. Em sua concepção criar é: 

Basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, 
de novas coerências que se estabelecem para a mente humana, 
fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em 
termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade 
de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, 
configurar, significar.

Dar significado às coisas é inerente do Ser, desde a sua tomada 
de consciência ele já tenta fazer associações que facilitem a sua 
concepção de mundo, faz parte da criação dar significado às coisas 
(OSTROWER, 1977). Logo, o homem só consegue satisfazer seus 
desejos e necessidades se, consigo, tiver a criatividade, como afirma 
Cavalcanti (2006, p. 90)
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O desejo e as necessidades são os elementos despoletadores 
dos processos criativos, sejam de ordem fisiológica, afectiva, 
de segurança, de prestígio, estética ou de excelência. 
Somos sujeitos marcados pela falta, pela inconclusão e tal 
acontece não somente por factores emocionais, mas também 
neurofisiológicos e sociais. 

Desta maneira, todo o pensamento criativo terá um resultado, 
tendo em vista que a criatividade é fruto de um desejo e necessidade. 
No final, busca sempre um produto para satisfazer as necessidades 
dos indivíduos. Deste modo a criatividade está intrínseca no nosso 
dia-a-dia, e é desenvolvida a partir de três segmentos, segundo Tardif 
e Sternberg (1988 apud FLEITH; ALENCAR, 2005, p.85): “as definições 
que focalizam a pessoa incluem três aspectos: características cognitivas, 
traços de personalidade e experiências durante o desenvolvimento”. 
Desta forma a criatividade é algo que se constrói da individualidade 
com base nas experiências e realidade do indivíduo. 

Na infância a criança busca dar significado às questões que 
estão a sua volta durante o desenvolvimento de suas capacidades 
motoras, cognitivas e afetivas. A escola, família e a sociedade são 
importantes nessa descoberta do novo, as relações com o meio 
propiciam o desenvolvimento. (BESSA; MACIEL, 2016) 

Fleith e Alencar (2005, p.86) vem ressaltar que “O ambiente 
pode afetar a produção de algo novo, bem como sua aceitação. O 
estudo do indivíduo não é suficiente para explicar o fenômeno da 
criatividade.” Fazendo assim necessário um olhar atento para os 
processos criativos das crianças, buscando sempre respeitar suas 
especificidades e estimular de forma a potencializar seu pensamento, 
para que isso aconteça é necessário um ambiente que se proponha a 
estimular a criatividade.

As práticas educativas por volta de 1960 eram consideradas 
inibidoras da expressão criativa dos indivíduos. (FLEITH, 2001). Nessa 
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mesma época muitos estudiosos buscavam meios para que o ato 
criativo dos indivíduos fosse estimulados e melhor desenvolvidos. 
Porém, se pensarmos bem, em pleno século XXI muitas práticas 
docentes tidas como tradicionais não propiciam o desenvolvimento 
dessa criatividade, evidentemente que da mesma forma existem 
práticas que favorecem esse processo como foi o caso de algumas 
práticas das residentes durante os projetos, sendo o papel do 
professor importante nesse processo. De acordo com Fleith (2001, p. 
2) é importante que o professor tenha ideias originais e busque ter 
comportamentos que ajudem os alunos a expressar sua criatividade.

Dar tempo ao aluno para pensar e desenvolver suas ideias. 
Valorizar produtos e ideias criativas. Considerar o erro 
como uma etapa do processo de aprendizagem.[...] Prover 
oportunidades para que os alunos se conscientizem de seu 
potencial criativo, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento 
de um autoconceito positivo. [...] Ter expectativas positivas em 
relação ao desempenho da criança. 

A autora salienta ainda a importância do professor fazer um 
feedback para estimular o aluno a continuar mesmo que erre e dessa 
forma se sinta encorajado a explorar suas habilidades. É comum 
acontecer do aluno dizer que não vai participar ou fazer alguma 
atividade porque não sabe, então a postura do professor frente a 
essa atitude pode mudar essa situação, bem como fazer o uso da 
sua criatividade para que esse aluno tenha mais oportunidades de 
desenvolver sua aprendizagem. 

Os professores/educadores, devem focalizar a criatividade 
como um elemento facilitador na hora da aquisição de conhecimentos, 
para que assim possam propiciar à criança um ambiente de 
aprendizado e de liberdade criativa. A criação sem repressão das 
formas, é a que as crianças articulam seus pensamentos da forma 
que lhes convém até chegar ao produto final que eles desejam. 
Segundo Cavalcanti (2006, p. 96) 
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Espera-se que uma sociedade justa e equilibrada respeite o 
direito de crescer plenamente de cada criança, de cada indivíduo 
ou grupo e possibilite instâncias de aprendizagens significativas 
e a criação de produtos que dignifiquem a vida e engrandeçam 
a necessidade de se criar o futuro, reinventar a realidade, tal 
como fazem os poetas, jardineiros da palavra mundo. 

A experiência em sala de aula com o programa Residência 
Pedagógica evidenciou o quanto é necessário que o professor busque 
diversas maneiras de chamar a atenção dos alunos e ter em mente que 
apenas o uso do livro didático não contribui tanto para a aprendizagem 
dos alunos quanto estratégias inovadoras e criativas. Por isso é 
necessário que o professor esteja sempre refletindo sobre a sua prática 
e buscando novos meios para contribuir na aprendizagem significativa 
de seus alunos, além disso é importante que o professor traga sua 
própria colaboração criativa ao processo de ensino-aprendizagem, 
dessa forma despertará o interesse, a curiosidade e a motivação dos 
alunos. (FLEITH, 2001, p. 3).

Educar não trata-se de fazer com que o aluno simplesmente 
reproduza aquilo que está sendo proposto, de acordo com o 
pensamento de Alencar (1974) na maioria das vezes essa é a realidade 
na qual os nossos alunos se encontram. 

Os alunos não têm sido treinados a apresentar soluções 
originais e úteis para os problemas e nem tampouco a 
elaborar produções criativas a partir de um tema ou esboço 
vago. Nenhuma preocupação existe em descobrir os talentos 
criativos ou em fornecer o tipo de clima educacional e 
ambiental que facilite o seu desenvolvimento e expressão. 
(ALENCAR, 1974, p. 66)

A autora menciona sobre alguns testes para medir o nível de 
criatividade que primeiro foram feitos com americanos e mostraram 
altos níveis referente ao potencial criativo e diversos fatores, mas 
quando esses mesmos testes foram feitos com brasileiros os níveis 
foram baixos demais quando comparados aos dos americanos. O 
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que nos faz pensar em como estão sendo desenvolvidas tais práticas 
pedagógicas, como o uso da criatividade por parte dos docentes pode 
ajudar para que os alunos se tornem indivíduos mais criativos, originais, 
críticos e não meramente reprodutores de conteúdos. 

Alencar (2007) ressalta ainda sobre o quanto é necessário que 
professor não fortaleça por meio de suas práticas docentes a cultura 
do certo e errado, fixando-se apenas na ideia que foi repassada sem 
valorizar concepções diferentes propostas pelos alunos. Nem tão 
pouco valorizar o nível de alguns dos alunos e desconhecendo que 
existem níveis diferentes para cada aprendizagem, pois se assim 
acontecer pode gerar insegurança, fazer com que os alunos se sintam 
fracassados e tenham medo de se arriscar e tentar expressar seus 
pontos de vista sobre situações que permeiam seu cotidiano.   

AS EXPERIÊNCIAS DAS RESIDENTES EM 
RELAÇÃO A SUA CRIATIVIDADE ENQUANTO 
MEDIADORAS DO CONHECIMENTO

O programa iniciou-se em agosto de 2018, mas a atuação no 
âmbito escolar, apenas em Fevereiro de 2019 e, visando suprir os 
projetos da E.M.E.I.E.F Maria Guimarães Coelho, planejamos uma 
temática por mês que dialogasse com os projetos propostos pela 
própria escola, os quais foram, consecutivamente: Leitura, Meio 
Ambiente, Horta, Família São João, Água e Relações Étnico Raciais, 
em que tinham como carga horária 16h e, 16h de apoio pedagógico, 
somando 32h mensais de projeto. 

Tanto no apoio pedagógico, quanto nos projetos educativos, 
houveram a presença da criatividade, ao planejarmos pensamos 
na criação e recriação de metodologias didáticas conforme as 
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especificidades de cada aluno, buscando inovar em nossas práticas 
de modo que as crianças se sentissem mobilizadas em aprender. 
Evidenciando a importância de levar em consideração além das 
especificidades que competem a cada aluno, o contexto no qual esses 
alunos estão inseridos influenciam diretamente em sua aprendizagem 
e na atuação do docente para que, de fato, exista aprendizagem. 

Houveram a elaboração de materiais didáticos e reciclados, 
feira de exposição, criação de uma horta na escola, apresentações 
artísticas e culturais, oficinas, desfiles, rodas de conversas diversas, 
cines, elaboração de desenhos e auto retratos, produções textuais, 
entre outros; em que todas essas atividades visavam a criatividade, 
a inovação. Nessas atividades foi possível observar que os alunos 
puderam expressar seu potencial criativo além de contribuir na 
apreensão dos conteúdos em sala de aula.  

Assim como, no período da vigência em sala de aula foram 
150h/a ininterruptas, em que podemos atuar enquanto docentes, 
visamos utilizar até mesmo o próprio livro didático de forma criativa ao 
analisar imagens, representações raciais e culturais, relacionando com 
a realidade em que estão inseridos, de forma crítica e autônoma. Além 
de buscar a criatividade sempre eram proporcionados debates para 
que os alunos desenvolvessem a noção crítica e tivessem autonomia 
no processo educacional.  

De acordo com Alencar (2007) existem dois tipos de professores, 
o professor facilitador que entende a necessidade da criatividade no 
âmbito educacional e a contribuição para ambos, aluno e professor. 
Também existe o professor inibidor da criatividade, aquele que não 
desenvolve tantas atividades lúdicas e criativas e nem tão pouco 
faz com que os seus alunos expressem e desenvolvam o potencial 
criativo, nas escolas sempre tem os dois tipos, porém no Programa 
Residência Pedagógica buscamos ser professores facilitadores, 
evidentemente que em alguns momentos tiveram algumas falhas 



123

S U M Á R I O

ou algo não ocorreu como o planejado, o que é totalmente normal 
no âmbito educacional e principalmente para nós residentes que 
estamos em constante formação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos decorreram de atividades desenvolvidas 
em sala de aula, como jogos, brincadeiras e feira de exposição, os 
quais proporcionaram para a nossa formação vivenciar na prática 
os conhecimentos adquiridos acerca da criatividade, além de ter 
contribuído efetivamente para o desenvolvimento cognitivo dos 
alunos dos discentes. 

Com isso, conclui-se que a criatividade enquanto instrumento 
pedagógico é indispensável no processo de ensino-aprendizagem, 
uma vez que para além dos desafios encontrados no cotidiano 
da sala de aula, a criatividade faz com que os docentes possam 
se conectar e superar os dilemas da sociedade contemporânea, 
buscando maneiras de solucionar os problemas e potencializar o 
desenvolvimento dos/as alunos/as de forma agradável, facilitando 
a apreensão dos objetos de conhecimento e oportunizando o 
desenvolvimento integral dos/as alunos/as.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Eunice M. L. Soriano. Um estudo de criatividade. Arq. bras. Psic. 
apI., Rio de Janeiro, 26 (2):59-68, abr./jun. 1974. 

ALENCAR, Eunice M. L. Soriano. Criatividade no Contexto Educacional: 
Três Décadas de Pesquisa. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Vol. 23 n. 1, 
p. 045-049, 2007. 



124

S U M Á R I O

BESSA, Larissa Aparecida Silva; MACIEL, Rosana Mendes. A Importância da 
Psicomotricidade no Desenvolvimento das Crianças nos Anos Iniciais. Revista 
Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 01, Ed. 01, Vol. 12, 
pp. 59-78, dezembro de 2016. ISSN: 2448-0959.

CAVALCANTI, Joana. A criatividade no processo de humanização. Revista 
Saber e Educar n° 11. 2006.

FLEITH, Denise de Souza; ALENCAR, Eunice M. L. Soriano. Escala sobre o 
Clima para Criatividade em Sala de Aula. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Vol. 
21 n. 1, p. 85-91. Jan-Abr 2005.

FLEITH, Denise de Souza. Criatividade: Novos Conceitos e Ideias, 
Aplicabilidade à Educação. Rev. Educação especial. N° 17, p. 01-05, 2001. 
Disponíel em: https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/5229. 
Acesso em 21 fev. 2020. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação. 15ª ed. 
Petrópolis: Vozes. 1987.

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/5229
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/5229


Capítulo 8

Memorial acadêmico: o uso de 
narrativas na formação docente

Gislan Pereira da Silva8

Rosinângela Cavalcanti da Silva Benedito

8  Bolsista do Programa Residência Pedagógica.

8
Gislan Pereira da Silva8

Rosinângela Cavalcanti da Silva Benedito

8  Bolsista do Programa Residência Pedagógica.

Memorial 
acadêmico:
o uso de narrativas 

na formação docente

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.493.125-141



126

S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

O ato de escrever sobre si, talvez sobre sua trajetória pessoal 
ou profissional, exige do autor uma ação complexa de rememorar 
ou relembrar fatos que levam a refletir sobre si mesmo e sobre 
sua subjetividade. Desenvolver um memorial é a oportunidade de 
registrar vários momentos da vida e em particular a formação cidadã 
e acadêmica. É o registro de histórias de aprendizagem e seus 
reflexos no cotidiano.

Neste aspecto, o sentido deste trabalho é fundamentado 
pelas concepções de Connelly e Clandinin (1995, p.11) uma vez 
que julgam que o ser humano é sobretudo um contador de histórias 
que extrai sentido dos fenômenos pelas histórias que contam. Nos 
falares dos autores:

[...] a razão principal para o uso de narrativas na investigação 
educativa é que nós seres humanos somos organismos 
contadores de histórias, indivíduos que individual e socialmente 
vivemos vidas relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o 
estudo da forma em que os seres humanos experimentam o 
mundo. Dessa ideia geral se deriva a tese de que a educação 
é a construção e a reconstrução das histórias pessoais, tanto 
professores como alunos são contadores de histórias e também 
personagens nas histórias dos outros e em suas próprias.

Este documento vem sendo muito utilizado no meio acadêmico, 
principalmente no processo de formação, traz a voz dos discentes 
por meio da reflexão de sua trajetória. Nele, ação e reflexão unem-se 
concebendo um íntimo diálogo e permitindo por meio de lembranças 
uma possibilidade de refazer e/ou construir suas próprias experiências 
e práticas pedagógicas. Nóvoa (1997, p.36), chama-nos a atenção 
para a inevitabilidade de trazer à tona os saberes dos futuros docentes 
uma vez que:
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O saber dos professores como qualquer outro tipo de saber de 
intervenção social não existe antes de ser dito. A sua formulação 
depende de um esforço explicitado de comunicação e é por 
isso que ele se reconhece através sobretudo através do 
modo como é contado aos outros. Os professores possuem 
um conhecimento vivido (prático) mas que é dificilmente 
transmissível a outrem. Ora na medida em que, no campo 
educativo o saber não preexiste a palavra (dita ou escrita) , os 
conhecimentos de que os professores são portadores tendem a 
ser desvalorizados do ponto de vista social e científico. 

Sendo assim, as aquisições sobre a vida, escolhas, carreira e 
história de vida apontam para a contingência de um novo modelo de 
produção acadêmica que busca, como salienta Nóvoa (1997, p.15), 
recolocar os professores no centro dos debates educativos e das 
problemáticas da investigação. Isso é muito significativo e confirma 
a relevância de se trabalhar com narrativas em cursos de formação.

Para Mishler (2002, p.104) duas concepções podem ser 
utilizadas quando se trabalha com narrativas em memoriais. Pode-
se trabalhar na perspectiva de tempo cronológico ou ainda o modelo 
de tempo narrativo. Os mesmos frisam a relevância do contexto na 
produção das narrativas, expõem a possibilidade de reinterpretar os 
significados dos eventos passados, por meio das quais eles redefinem 
o que são e revisam os enredos de suas histórias de vida.

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar e expandir 
a importância da construção de memórias no processo de formação 
docente em perspectiva teórica. 
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MEMORIAL DE FORMAÇÃO: 
CONCEPÇÕES TEÓRICAS

O memorial de formação é um gênero de natureza escrita 
que selecionou as histórias de vida como instrumento de pesquisa e 
investigação de várias áreas a partir dos anos 70. Um dos primeiros 
trabalhos a falar estritamente do memorial de formação é o de Carrilho 
(1997, p.04) no qual ela declara que o autor “descreve a sua trajetória 
estudantil e profissional de forma crítica e social”.

Em função disso, o relato deve pautar-se por reflexões sobre 
duas áreas determinadas: a estudantil e a profissional. Prado e Soligo 
(2005, p.59) evidenciam o uso da locução adjetiva de formação: 

[...] sendo o memorial de formação, já se tem aí ao mesmo 
tempo uma explicação e um fator limitante: o conteúdo, em 
linhas gerais, e nossa formação e, mais, nossas experiências 
e partes da história de vida que se relacionam com essas 
duas dimensões. Mesmo que se opte por um texto mais livre, 
ainda assim estará referenciado no fato de que se trata de um 
memorial que é de formação. 

É interessante ressaltar que nossas histórias sempre tem um 
destino, sejam elas contadas ou lidas e uma forma de estruturar essas 
histórias é através de narrativas. Com elas é possível expor, relatar ou 
narrar alguns fenômenos do cotidiano, isto é, a narrativa é um tipo de 
discurso que presume uma sucessão de acontecimentos possibilitando 
a revelação destes (PRADO; SOLIGO; 2005, p.xx) como consequência 
das histórias que foram escolhidas em relação ao todo, transportando 
a nós não explicações, mas sentidos. 

A narrativa demanda um método de composição do pensamento, 
mas não requer uma estrutura nem uma ordem cronológica. É a 
ocasião de deixar livre nossas memórias, gerando uma vai e vem, sem 
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aflição com a justeza, mas com aquilo que toca, remexe e faz reviver 
o nosso íntimo. 

Consequentemente, na elaboração de uma narrativa não 
podemos consumar a existência de um personagem principal, resultado 
de uma relação de interação com outras experiências, ela nos faz voltar 
no tempo e resgatar outras histórias, ou seja, resguardamos uma 
história do esquecimento quando a contamos. Esse procedimento 
gera a oportunidade de ela ser novamente contada e de outras formas. 

Através das ideias de Halbwachs (1900, p.30) podemos reiterar 
que a narrativa é uma forma de memória coletiva, apesar de ser 
produzida solitariamente ela sempre esbarra no contato com o outro. 
Portanto, olhamos para uma determinada situação “com os nossos 
olhos e com os olhos do outro”. 

Feita por mecanismos não sofisticados, podemos compreender 
que a arte de narrar é artesanal. Nesse processo, acionamos 
nossas memórias, recordamos e visitamos o nosso passado, que 
eventualmente, causa dor, angústia, satisfação, felicidade dentre tantos 
outros sentimentos e emoções. Por esse motivo devemos selecionar 
com todo cuidado, aquilo que iremos evidenciar e materializar. Cogitar, 
ponderar, refletir e, quem sabe, vivenciar novamente, talvez com outros 
olhos, outros sentidos e a nossa companheira nesse processo é a 
nossa memória, sem ela nada faríamos. 

As memórias servem de percurso para o ser humano construir 
narrativas, Halbwachs (1990, p.76) cogita que a memória se funda 
na história de vida e julga que a memória como “uma faculdade 
propriamente individual — ou seja, que aparece numa consciência 
reduzida a seus únicos recursos, isolados dos outros e capaz de 
evocar, por vontade ou por acaso, os estados pelos quais passou 
antes”. Dessa forma, podemos contatar com nossas antigas histórias 
através de memórias.
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Em vista disso, o memorial de formação é a escrita das próprias 
vivências do indivíduo e escrevê-lo é fazer uma prática contínua de 
interrogações sobre as experiências para retomar não só as lembranças, 
mas os fatos relevantes que dão sentido ao que vivencia hoje. 

Devemos nos perguntar: o que vem ser essas vivências? De 
acordo com Larrosa (2002, p.21) vivência é “o que nos passa, o que 
nos acontece, o que nos toca. Não o que passa, não o que acontece 
ou que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 
tempo, quase nada nos acontece”.

Relatar manuscrito sobre aquilo que nos sucede não é relatar 
toda a nossa história, mas somente aquilo que nos marcou. E toda 
essa técnica de escrever sobre si torna o autor o narrador, escritor 
e personagem de sua história no que é relativo a seu percurso de 
vida, da experiência de formação e da prática profissional. E no que 
diz respeito: 

a história não é todo passado e também não é tudo que resta 
do passado. Ou, por assim dizer ao lado de uma história escrita 
há uma história viva, que se perpetua ou se renova através 
do tempo, no qual se pode encontrar novamente um grande 
número dessas correntes antigas que desaparecem apenas em 
aparência. (HALBWACHS, 1990, p.86)

Ao compor o memorial, o indivíduo embarca em um mundo 
repleto de memórias e o efeito disso é a possibilidade de compartilhar 
com os outros sujeitos a sua história. Isso desperta transformações 
e um processo de novas significações.  A composição do memorial 
e sua finalidade é fruto da curiosidade em saber o que acontece por 
trás de uma sala de aula, é gerar algo mais achegado as realidades 
educativas e do cotidiano dos docentes. Ao escrever um memorial 
de formação é possível resgatar memórias, histórias, experiências, 
aprendizados, etc, eis aí a grande riqueza na produção textual 
desse gênero. 
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METODOLOGIA

A escolha deste tema justifica-se na importância de escrever 
sobre si, algo que foi desenvolvido no curso de licenciatura em 
Matemática da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID).

Para a realização desta pesquisa foi viável uma investigação 
bibliográfica em livros e artigos que abordassem a temática estudada, 
possibilitando o acesso as teorias presentes neste trabalho.

Apenas um procedimento técnico foi utilizado, a pesquisa 
bibliográfica, onde foi possível ter um contato direto com vários 
materiais já publicados, principalmente livros e artigos, utilizados para 
o desenvolvimento do trabalho. Foi descrita também a narrativa do 
memorial como ação do Subprojeto matemática para compreender 
a identidade docente do licenciando e refletir os aspectos de sua 
trajetória de formação. 

NARRANDO ALGUMAS TRAJETÓRIAS DE VIDA

Um momento mágico ao se tornar criança outra vez

Quem nunca ficou olhando as velhas fotos, lembrando de 
quando éramos crianças, se emocionando ao ver recordações que 
até hoje marca a nossa vida?

Pois bem, esse será o meu objetivo, relatar a minha infância 
através da análise de fotografias, lembrar o que é ser criança, quais 
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eram nossos medos, as nossas fantasias, os nossos desejos. Enfim, 
voltar no passado em busca de momentos significativos da época em 
que éramos crianças.

Para mim, a infância foi um momento mágico, que vivi 
intensamente, e gosto sempre de recordá-la, olhando as velhas fotos, 
revendo os momentos únicos, os velhos amigos. Fazer esse memorial 
será imensamente prazeroso.

É como se tivesse uma criança dentro de mim, brincando 
alegremente. É trazer à tona a lembrança entre o passado e o presente. 
Par ou Ímpar? Estátua! Pipa, Aviãozinho de papel, Corrida de saco, 
Amarelinha. É essas lembranças que fazem a gente refletir o quão era 
bom ser criança.

Pois bem, nasci no dia 19 de novembro de 1999 (atualmente 18 
anos), na cidade de Sousa-PB, nasci em uma família humilde que dá 
privilégios aos costumes simples e as boas tradições, desde a panela 
de milho verde no fogo como a chinela “remendada” com prego. Meus 
pais casaram-se muito cedo, logo tiveram o prazer e o dever de serem 
pais, nasce-se primeiro o meu irmão, anos depois foi a minha vez de 
chegar, foi o momento ideal de a família ficar completa. Posso dizer que 
a minha convivência com eles até os dias atuais é a melhor possível.

Mas o que marcou mesmo na minha infância, foi o momento que 
comecei ir à “escolinha”, foi por volta dos quatros anos, entrei na pré-
escola, lembro com muita clareza dessa época. Minha mãe que me 
levou para a escola, meu uniforme era, um short verde e uma camiseta 
branca. Minha escola se chamava Abdon Pedroza, o prédio da escola 
existe ainda no sítio, porém hoje está desativado.  Minha professora era 
muito amorosa e atenciosa, pois lembro que eu tinha muita dificuldade 
para escrever, minha letra era muito grande eu não conseguia fazer do 
tamanho da linha, foi então que ela pediu para minha mãe um caderno 
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de caligrafias para me ajudar a escrever melhor, eu logo consegui a 
melhorar minha caligrafia.

Dei muito trabalho para minha tia era assim que nós 
chamávamos a nossa professora, porque eu conversava muito e 
andava na sala, ela falava muito com minha mãe, para saber o que 
acontecia isso comigo, pois eu sempre brigava, cheguei até mordê-
la, mas que eu aprendia muito rápido e gostava muito de ir a lousa, 
antes de bater o sinal ela me deixava brincar na lousa, mas se eu 
tivesse me comportado direitinho na aula.

Enfim, foram tantos momentos bons, momentos únicos, que 
levarei pro resto da vida. Escrever esse memorial fez-me refletir e 
descobrir a criança que existe dentro de mim. Lembrar do passado, 
da época relatada, mostrou-me o quão é bom ser criança outra vez.

Entre flores e espinhos: a formação e vivências escolares 

Tentarei em breves linhas relatar um pouco da minha vida 
estudantil, voltar no passado em busca de memórias que refletem o 
que sou hoje, do que foi aprendido, do conhecimento adquirido, dos 
momentos bons e como intitulado os “espinhos” que temos que passar 
na nossa vida. É hora de relatar as reminiscências ligadas diretamente 
ao meu processo de ensino/aprendizagem, durante todo o meu ensino 
fundamental e médio.

Estava eu com meus 10 anos de vida em um momento 
de transição entre o ensino infantil e o ensino fundamental, era o 
momento de muitas mudanças em minha vida, era hora de mudar 
de escola, conhecer novos amigos, enfrentar novos desafios além de 
tudo superar barreiras.
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Passei todos os anos do ensino fundamental em uma única 
escola, ela se chama Maria do Carmo Pedroza Mendes, foi lá que 
fiz do 6° ano até o 9°. A escola tinha um ambiente familiar, apesar 
de ser longe de casa. Era uma escola pequena, o que deixava os 
alunos próximos uns aos outros, sempre tentava me dar bem com 
todos. Nunca fui à escola sem realizar a tarefinha de casa, sempre fui 
organizado e caprichoso.

Sempre fui dedicado aos estudos, notas boas eram sempre 
tiradas, me destacava muito bem na sala de aula, porém nunca fui 
aquele aluno quieto, conversava muito sempre que aparecia aquela 
boa oportunidade, o que reflete ainda hoje em mim. Sempre que podia 
estava ali sentado debaixo de uma árvore qualquer, estudando, com 
todos os livros possíveis, mas sem nunca deixar de ser criança, o 
contato com as novas disciplinas foi muito emocionante, porém o que 
me chamava mais à atenção era a velha e boa matemática, mas essa 
história ficará para o próximo capítulo!

O ensino fundamental me deu os melhores amigos possíveis, 
amigos que sempre estavam ali, independentemente do momento em 
que estávamos passando, nos momentos alegres compartilhamos as 
felicidades, momentos difíceis e perturbadores nos uniam em prol de 
fazer o melhor acontecer, era uma família mirim de pirralhos. Mas que 
para mim teve e ainda tem muitos significados.

Lembro-me com muita convicção dos projetos em que a escola 
desenvolvia todos os anos, eu como sempre os abraçava com muita 
garra, era muito instigante desenvolvê-los.

Porém, nem tudo na vida são flores, durante quatro anos, por 
sempre ser o único menino a se destacar dentro da sala de aula 
igualitariamente como as meninas, sofri muito bullying, apelidos foram 
atribuídos a mim, inclusive por um professor, que naquela época me 
machucou muito. Porém a vida nos ensina a ser fortes para superar 
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esses momentos difíceis. Contornar situações como essas, em prol de 
uma solução, deveria ser uma imposição da escola, mas as escolas 
fingem não enxergar essas situações dentro do ambiente estudantil, 
infelizmente é a nossa realidade!

Os anos se passaram como um piscar de olhos, logo estávamos 
no último ano do ensino fundamental, muitos de nossos amigos se 
perderam pelo caminho outros simplesmente desistiram, mas muitos 
persistiram e chegaram até o momento esperado naquela época. 
Era à hora de decidir quais caminhos a ser trilhados, foram escolhas 
difíceis, porém necessárias, foram essas decisões que acabou com 
aquela convivência diária, cada um seguiu caminhos diferentes, era a 
mudança do ensino fundamental para o tão esperado ensino médio.    

Porém, insisto em afirmar, o ensino fundamental me 
proporcionou um insignificante aprendizado, me ensinou a desafiar 
os desafios, assim como me proporcionou verdadeiros amigos. E 
fazendo uma reflexão sobre o corpo docente daquela época, aprendi 
que um professor não precisa ser prepotente e autoritário para ter 
autoridade e ser respeitado em sala de aula, que nem todo professor 
“bonzinho” é um excelente profissional e que um bom exemplo faz 
toda diferença para educação de um aluno.   

Foi um momento difícil, ter que separar daqueles que 
gostávamos muito, porém foi necessário seguir bola pra frente, nesse 
momento tracei meus caminhos escolhi meus objetivos. Foi então 
que tudo começou!

O ano era 2014, a mudança foi bem radical, agora era à hora 
do famoso ensino médio. A escola se chama Francisco Augusto 
Campos, como já tinha mencionado muitos dos meus amigos tinham 
tomado rumos diferentes, mas mesmo assim, alguns continuaram, 
isso foi bem confortante.
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Era um novo mundo, uma nova realidade, novamente um novo 
contato com outras disciplinas, porém agora mais complexas, novas 
amizades, novos professores, enfim, era tudo novidade naquele tempo.

Com isso, veio a Química, a Física e uma nova Matemática, o que 
pra mim foi prazeroso explorá-la. Muitas responsabilidades bateram na 
porta, já éramos jovens, era à hora de pensar grande e de ser alguém 
na vida. Escolher algo pro futuro era um de muitos desafios.

Foram três anos intensos, mas sem dúvida nenhuma foram os 
melhores da minha vida, conheci novos amigos, foi no ensino médio 
que me inspirei pra ser que eu quero ser hoje, ser professor!

O ensino médio me ensinou muito, sou grato a tudo o que 
convivi naqueles três anos, sinto falta de tudo, dos meus queridos 
professores de física e matemática,minha professora de português, 
minha professora de inglês, enfim são tantas saudades que não cabe 
no peito, mas que guardo todas lembranças no meu coração.

Foi no ensino médio que aprendi a ser crítico, a ser uma 
pessoa melhor e além de tudo dar o melhor de mim em relação às 
coisas, desenvolvi muitos projetos com meus professores, brinquei e 
briguei muito pelo que achava melhor para mim. Os anos passaram-
se rápidos, estávamos no último ano do ensino médio, o ENEM veio 
a tona, era a hora de pôr em prática tudo aquilo que foi aprendido, 
foi então que nossa outra professora de matemática desenvolveu um 
projeto que visava melhorar cada vez mais as nossas habilidades em 
prol de obtermos sucesso no vestibular, bons resultados foram obtidos 
nesse projeto. Agradecemos muito a ela por ter dedicado o seu tempo 
para nos ajudar.

Fizemos a prova do ENEM, a ansiedade era grande, mas a 
expectativa de bons resultados era maior ainda. O fim do ano chegou, 
novamente foi um momento difícil, todos agora precisavam crescer 
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profissionalmente, caminhos diferentes foram tomados, e hoje muitos 
contatos foram perdidos, infelizmente.

Contudo, ressalto que o ensino fundamental e o ensino médio 
proporcionaram-me inúmeros saberes, muitos amigos, e com muito 
esforço e dedicação bons resultados foram conquistados. Escrever 
esse memorial fez-me lembrar de cada momento vivido nessas 
duas épocas, que em muitas vezes foram prazerosos, espero que 
quem esteja lendo esse memorial reflita essas épocas em busca de 
momentos felizes e de alguma forma possa compartilhar. 

O começo da história

Não pretendo transformar esse relato em uma “autobiografia” 
de minha vida acadêmica, até mesmo porque não é esta a ideia, mas 
julguei importante contextualizar sobre minha escolha de formação, 
dos traços que serviram de “fio condutor” para estar aqui.

Tudo começou no Ensino Médio, foi lá que recebi toda a base 
para escolha de carreira docente. Foi através dos professores que 
tive, que me senti motivado e inspirado a estar aqui, a escolher a 
matemática como um instrumento de guerrilha. Recordar deles sem 
dúvidas nenhuma é um imenso prazer, lembrar dos “crocs” que o 
professor de Física dava na gente, da professora de Matemática que 
com seu carisma nos encantava. É trazer à tona todos os momentos 
bons de minha vida.

É nas esquinas da vida que a gente  deve se perguntar: 
por que seguir a carreira como um professor? Talvez seja preciso 
compreender os valores que esse ser carrega consigo, os desejos, a 
esperança, os anseios, as motivações, a persistência, a honestidade 
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o comprometimento com o ensinar que faz a diferença em mim no ato 
de ser e se constituir professor é preciso “SER”.

O fim do ano estava chegando, o ano era 2016, o vestibular 
bateu na porta, era hora de abrir as portas para a vida. Foi então que 
agarrei a oportunidade com unhas e dentes, era o momento de realizar 
meus sonhos. Durante todo meu percurso estudantil me identifiquei 
com a matemática, sentia que nos completávamos, talvez fossem 
esses os motivos que nos fizeram optar pelo curso.

Foi em abril de 2017 que recebi umas das melhores notícias 
de minha vida, após todo esforço e sofrimento, que valeram à pena, 
consegui adentrar no curso de Licenciatura em Matemática na UFCG, 
através do ENEM. E sem dúvidas nenhuma, dedico essa vitória a meu 
Deus de fé, aos meus professores, a minha segunda mãe Delvanira, 
que infelizmente partiu antes de ver  a minha conquista, mas que tenho 
certeza que lá do céu ela está torcendo por mim e muito feliz, pois esse 
era o seu desejo.

No início,  sofri muitas dificuldades, comecei um período 
perturbado, não eram todos os dias que tinha transporte para chegar à 
universidade, mas como dizem os mais velhos “pra tudo na vida existe 
uma solução” adquirir caronas com o meu colega também encontrei 
um lugarzinho na cidade para poder ficar quando fosse necessário, 
que foi a casa do meu primo, foi com isso que conseguir enfrentar 
muitos dos desafios.

Ao adentrar no curso, tive todo um processo de choque de 
realidade, pois aquilo não era a matemática que eu estava acostumado, 
era uma matemática que eu não conhecia, mas com o tempo acabei 
me apaixonando. 

Ao piscar de olhos o segundo período chegou, era hora de 
conhecer novas áreas, veio o cálculo, vieram às novas geometrias, 
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veio à álgebra, todas com suas complexidades, mas apesar de suas 
diferenças acabamos gostando de todas.

O terceiro período chegou rapidamente, estávamos 
gradativamente evoluindo, novamente surgiram novas áreas. Foi nesse 
período que vi a necessidade de crescer academicamente, engajei 
em projetos, como o PVS — Pré Vestibular Solidário, que apesar da 
pouca experiência acabei me transformando apto a realizá-lo. Entrei 
também na Monitoria, onde pude ajudar os novos colegas de curso a 
compreender melhor a disciplina.

Mas vi que algo me faltava, foi então que surgiu o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, o PIBID. Não medi 
esforços e me candidatei a umas das vagas, graças a Deus foi um 
sucesso! Nele enxerguei tudo que precisava, realizar meus objetivos, 
adquirir inúmeras experiências, conhecer novos aspectos, aprender 
na prática a ser docente. Com o projeto me sinto inspirado a querer 
realizar atividades em busca de uma educação melhor.

Enfim, hoje estamos no quarto período, muita coisa há por vir, 
muitos desafios a serem enfrentados, espero voltar para continuar a 
contar a história, mas que agora só desejo bons resultados para o 
futuro que nos aguarda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale ressaltar que tudo que foi exposto até o momento, não 
tem como objetivo esgotar a temática sobre o memorial de formação, 
em razão da premissa inacabada que distinguem as relações do ato 
de conhecer. Consequentemente, as experiências e reflexões aqui 
relatadas presume uma análise sobre as relações permanentes 
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a qual vivenciamos junto aos caminhos trilhados no de formação 
construtiva e educadora.

As escritas narrativas empreendidas enquanto estudante 
em formação revelaram os desafios, os sentimentos, os relatos de 
eventualidades, percepções sobre a vida, assim como reflexões 
desenvolvidas no âmbito educacional e na formação social. Josso 
(1991) ressalta que cada ser precisa viver como autor de sua formação, 

[...] de adquirir a consciência necessária não apenas quanto à 
reivindicação de ser sujeito, mas também à sua realização, por 
mais difícil e frágil que ela possa ser. O projeto de conhecimento 
toma então toda sua amplitude, não apenas porque ele define 
um interesse de conhecimento e uma perspectiva de formação, 
mas também porque contribui para a constituição de um sujeito 
que trabalha a consciência de si e seu contexto, tanto quanto 
a qualidade de sua presença no mundo. (JOSSO, 1991, p.21).

Motivado por essas significâncias, que a minha prática 
pedagógica no PIBID concebeu um fazer diferenciado acerca da 
ação afeiçoada através das narrativas registradas no instrumento 
supracitado, o qual colaborou para a reflexão do processo individual 
vivenciado a partir do conhecimento sobre si. 

Os memoriais construídos aqui exibidos apresentam reflexões 
importantes no processo educativo, enquanto profissional em 
formação, dado a intertextualidade explicitada entre as narrativas e 
a experiência na formação. Essa ação foi claramente percebida nos 
registros de aprendizagens, o que foi possível transluzir os saberes e 
os sentidos compartilhados nessas escritas.

Desta forma, trabalhar no PIBID com o instrumento memorial 
irradiou o meu fazer profissional de sentido e possibilidade. A efeito, é 
possível firmar uma razão dialógica entre as reflexões do eu pessoal 
e o eu profissional, debutando olhares acolhedores, em um tempo 
designado das construções e reconstruções sobre a auto formação 
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exibidas através das narrativas contidas no memorial, possibilitando 
levantar voos antes inimagináveis e hoje possíveis no fazer docente 
como princípio básico da prática pedagógica.  
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INTRODUÇÃO

A educação necessita de práticas integradoras que despertem 
o interesse do aluno, tornando os mesmos protagonistas nos espaços 
escolares, mostrando seu potencial e suas habilidades. Os educadores 
por sua vez, precisam estar abertos a essas novas práticas em que 
o aluno é agente ativo no processo de ensino aprendizagem. Muitos 
profissionais da educação partem de outra realidade educacional, 
em que o ensino está totalmente voltado ao professor, e por isso ao 
ingressarem em centros acadêmicos se deparam com outra realidade, 
e com isso, torna-se evidente que um dos maiores desafios é romper 
os laços do tradicionalismo presentes na educação. A educação 
é dinâmica e está em constante modificação, com isso, torna-se 
necessário a mudança de nossas práticas para assim contribuir de 
forma significativa no ensino aprendizagem.  

A formação de professores é tida de forma contínua e 
principalmente a partir de suas experiências em sala de aula, que 
embora muitas vezes encontra-se limitada a práticas tradicionais. É 
importante que o educador busque uma educação continuada e novas 
metodologias de ensino, na qual os alunos participem do ensino e 
da aprendizagem e a avaliação seja concebida como diagnóstico do 
ensino realizado, tendo em vista as competências e as habilidades e a 
capacidade de organizar as informações, construindo o conhecimento. 
Desse modo, deve-se entender o aluno em sua singularidade, 
respeitando seus espaços e tempos, seu desenvolvimento pessoal 
de forma constante, tendo o auxílio do professor que atuará como 
mediador da aprendizagem.

O ambiente escolar necessita da vitalidade do processo 
educativo, contendo assim meios de participação e da criatividade, 
gerando um novo vigor que traz entusiasmo tanto para os alunos 
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quanto para os professores, que estão muitas vezes extasiados com a 
realidade do dia a dia dentro de sala de aula. 

Nesse contexto, enfatizamos aqui o desenvolvimento e a eficácia 
do ensino por meio de oficinas pedagógicas, que atuam no debruçar de 
conteúdos de forma dinâmica, atrelando o conhecimento e trabalhando 
de forma atuante com determinados materiais pedagógicos.  Elas 
são eficazes e devem ser utilizadas como apoio, integrando assim 
conhecimento e prática.

O programa Residência Pedagógica é um estimulador 
dessa aplicação dentro das escolas públicas, uma vez que ele age 
como integrador dessa prática docente e instaura as habilidades e 
competências dos discentes que estão dispostos a desenvolverem 
tais projetos por ele direcionados.

As oficinas pedagógicas aqui pautadas geram essa integração, 
e considerando a Geografia da Paraíba como ponto de partida para a 
realização das mesmas, é possível destacar sua eficácia seja para a 
construção do conhecimento coletivo dessa temática, ou seja, para o 
trabalho do lúdico dentro de sala de aula.

Com base nesses argumentos, nota-se a significância de 
destacar o quanto a residência pedagógica contribui para o ensino de 
geografia da Paraíba por meio das oficinas pedagógicas realizadas 
na escola Cidadã Integral Deputado Álvaro Gaudêncio de Queiroz, 
localizada na cidade de Campina Grande. Nesse sentido, o presente 
artigo objetiva apresentar a importância das oficinas pedagógicas para 
o ensino de geografia da Paraíba.

Os procedimentos metodológicos consistiram na pesquisa 
sobre aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e 
culturais das regiões intermediárias de João Pessoa e Campina 
Grande realizada pelos educandos e a etapa seguinte consistiu no 
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agrupamento desses conteúdos teóricos por meio da realização 
de oficinas abordando a regionalização em regiões Intermediárias 
e imediatas do Estado da Paraíba, nas quais foram produzidas 
maquetes de níveis hipsométricos e banners que trabalhavam 
questões referentes à densidade demográfica.

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO FORMATIVA  

É por meio da avaliação que o professor de Geografia pode 
acompanhar a aprendizagem de seus alunos, examinar a validade de 
sua prática pedagógica e, ainda, analisar sua atuação como docente. 
Nesse sentido, conteúdos e competências como compreensão de 
textos, relações e correlações textuais, associação com o conhecimento 
prévio e hipóteses apresentadas pelos alunos podem contribuir para 
uma aprendizagem significativa. 

A avaliação não precisa ser necessariamente quantitativa, 
nesse sentido, “não é acabando com a prova escrita ou oral que 
melhoraremos o processo de avaliação da aprendizagem, mas 
ressignificando o instrumento e elaborando-o dentro de uma nova 
perspectiva pedagógica” (MORETTO, 2001, p. 9). Também não 
podemos afirmar que a avaliação qualitativa é a única opção de 
avaliar o aluno, uma vez que a mesma acaba sendo uma arma na 
mão daqueles que defendem as avaliações tradicionais, que exploram 
de forma exagerada da memorização dos conteúdos. O processo de 
avaliação deve estar integrado ao processo de aprendizagem como 
um elemento de incentivo e motivação. 

Uma avaliação formativa, com ênfase na leitura e na escrita, 
é um desafio para o professor, nesse processo é ainda importante 
ressaltar a necessidade de relacionar o conhecimento prévio dos 
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alunos com os conteúdos ensinados em sala de aula e com a ação 
docente no processo de ensino-aprendizagem. Direcionar a prática 
para essa concepção é compreender como as atividades auxiliam no 
desempenho das competências que os alunos podem utilizar para 
construir seu conhecimento.

OFICINAS PEDAGÓGICAS: ROMPENDO 
OS LAÇOS DO TRADICIONALISMO 
NO ENSINO APRENDIZAGEM

É papel do professor buscar por estratégias que tragam para sala 
de aula uma aprendizagem relevante. Existem ferramentas que auxiliam 
o professor na dinamização do ensino e facilitam a aprendizagem de 
forma significativa. Na geografia e em outras áreas da educação, 
um dos métodos que mais podem contribuir no desenvolvimento da 
aprendizagem são as oficinas pedagógicas, já que este método abre 
novos caminhos na relação entre o professor e o aluno.

Na oficina surge um novo tipo de comunicação entre 
professores e alunos. É formada uma equipe de trabalho, 
onde cada um contribui com sua experiência. O professor é 
dirigente, mas também aprendiz. Cabe a ele diagnosticar o 
que cada participante sabe e promover o ir além do imediato 
(VIEIRA et al, 2002. p.17).

Através das oficinas pedagógicas, na Geografia pode-se obter 
um processo eficaz no desenvolvimento da aprendizagem de vários 
temas, principalmente quando envolvem projetos como mapas, 
maquetes, desenhos e outros recursos. Sabemos que os recursos 
em escolas públicas muitas vezes são escassos, mas a produção 
de recursos didáticos que levam o aluno para fora do tradicionalismo 
proporciona o despertar de um ambiente atrativo durante a aula.
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Para vários autores a exemplo de Paulo Freire a relação 
professor e aluno devem ocorrer de forma mais alegre permitindo 
a transformação do ambiente escolar em local de modificação 
social de compartilhamento de conhecimento, sobre esse aspecto 
o mesmo argumenta: 

[...] a alegria de ensinar e aprender deve acompanhar 
professores e alunos em suas buscas constantes. Precisamos 
é remover os obstáculos que dificultam que a alegria tome 
conta de nós e não aceitar que ensinar e aprender são práticas 
necessariamente enfadonhas e tristes. É por isso que eu falava 
de que o reparo das escolas, urgentemente feito, já será a 
forma de mudar um pouco a cara da escola do ponto de vista 
também de sua alma (FREIRE, 1997).

Utilizando as palavras de Paulo Freire a respeito de tornar as 
aulas, mas prazerosas, significantes, despertar o interesse do aluno 
sobre os conteúdos, sem dúvidas são grandes desafios da educação 
e dos professores de todos os níveis de ensino. Nesse contexto, outra 
ferramenta que pode despertar o interesse dos educandos pelos 
conteúdos de Geografia em sala de aula é a construção de maquetes, 
a esse respeito Muniz e Silva (2012) destacam:   

As maquetes se apresentam como uma importante ferramenta 
para o ensino da Geografia, pois simulam uma forma de 
representação tridimensional do espaço, em grande escala 
cartográfica que não distorce a realidade. Além disso, propiciam 
uma identificação do aluno com a realidade demonstrada, uma 
vez que trabalham com imagens icônicas, ou seja, com símbolos 
próprios de cada cultura, utilizados para representar os elementos 
contidos nas maquetes (MUNIZ; SILVA. 2012. p.66).

Existem diversas formas de se apresentar uma oficina, mas é 
imprescindível para seu êxito planejamento adequado de todas as 
etapas de sua realização, apresentado como finalidade a união entre 
a teoria discutida em sala de aula e a prática, através das oficinas. 
O professor deve trabalhar constantemente com planejamento 
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unido com momentos de reflexão sobre suas práticas, avaliando 
se os métodos trabalhados em sala de aula têm possibilitado uma 
aprendizagem significativa, sendo capaz de compreender que 
existem em sala de aula níveis diferentes de aprendizagem e que o 
educador deve buscar meios para auxiliar esses alunos com maior 
dificuldade de compreensão. 

Durante todo planejamento, o professor está buscando a 
melhor forma de adequar o conteúdo possibilitando que o mesmo 
se aproxime o máximo possível da realidade do aluno. Por isso, as 
oficinas trabalham com o papel de incentivar o aluno a se relacionar 
com o conteúdo estudado, através de recursos que se baseiam nesta 
relação, nesse sentido, Anastasiou e Alves (2004) argumenta que: 

A oficina se caracteriza como uma estratégia do fazer 
pedagógico onde o espaço de construção e reconstrução do 
conhecimento são as principais ênfases. É lugar de pensar, 
descobrir, reinventar, criar e recriar, favorecido pela forma 
horizontal na qual a relação humana se dá. Pode-se lançar mão 
de músicas, textos, observações diretas, vídeos, pesquisas 
de campo, experiências práticas, enfim vivenciar ideias, 
sentimentos, experiências, num movimento de reconstrução 
individual e coletiva (ANASTASIOU; ALVES. 2004. p.95).

Sabemos que as estratégias influenciam na forma que os alunos 
se sentem entusiasmados diante do conteúdo, mas não podemos 
colocar apenas esse fator como causa da eficiência do ensino, já 
que existem vários fatores que podem afetar no desenvolvimento da 
aprendizagem. A vida do aluno fora da sala de aula deve ser levada 
em conta no seu desempenho, já que os mesmos vivem em as mais 
diversas realidades fora do ambiente escolar. O professor tem a função 
de também perceber o contexto em que vivem seus alunos e respeitar 
suas diferenças, mediando todo o processo.

Representações da vida dos alunos através de estratégias de 
ensino que estimulem a criticidade entendida como uma leitura 
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do real — isto é, do espaço geográfico, que não omita as 
suas tensões e contradições, tal como fazia e faz a geografia 
tradicional (...) e o engajamento, visto como uma geografia 
não mais neutra e sim comprometida com a justiça social e a 
disparidades regionais (VESENTINI. 2004. p.255).

O ensino da geografia precisa estar baseado em discussões 
que contextualizem a atualidade e também investigue o passado na 
construção dos fundamentos, observando a relação do homem com 
o espaço. Por isso, o professor deve estar sempre fazendo conexões 
dos conteúdos abordados com questões da atualidade, com os 
acontecimentos do dia a dia, com as vivências dos educandos, não 
apenas de forma superficial, mas motivando sua visão crítica sobre 
sua realidade. Durante as oficinas, sendo o aluno praticante ativo, as 
discussões se fazem presentes constantemente, sendo um modelo de 
aprendizagem diferenciada.

É importante para o sucesso da oficina que o professor esteja 
ciente das necessidades básicas do aluno, que serão motivados a 
participar desta atividade. As condições positivas ao olhar do aluno 
favorecem a autoconfiança do aluno, levando-o a perceber na sala de 
aula um ambiente educacional motivador (MORAES; VARELA, 2007).

O binômio ensino/aprendizagem apresenta duas faces, sendo 
que uma é a causa e a outra, a consequência, e vice-versa. Ensina-se 
aprendendo e aprende-se ensinando. sobre a importância da pesquisa 
e da renovação e reinvenção do educador Paulo Freire (1997) destaca:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 
ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso 
para constatar; constatando, intervenho; intervindo, educo e 
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar e anunciar a novidade (FREIRE, 1997, p.32). 
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Partindo dos argumentos de Paulo Freire pode-se estabelecer 
a aprendizagem, como experiência adquirida, em razão do meio 
físico e social, ou ainda tudo que, no processo do desenvolvimento 
mental, não é determinado hereditariamente. Ensinar por sua vez é 
provocar situações, desencadear processos e utilizar mecanismos 
intelectuais requeridos pela aprendizagem, que permitirá aos 
professores empregarem métodos ativos, para conceber a ação 
didática em bases sólidas.

METODOLOGIA

A sistematização da pesquisa teve início com estudos 
bibliográficos que englobaram temas como pesquisa na escola, 
interdisciplinaridade e oficinas pedagógicas. Partindo de tais estudos 
foi possível realizar as oficinas como método de aplicação para os 
conteúdos da geografia da Paraíba.

Quanto a sua abordagem é de cunho qualitativo, onde não se 
associa a representatividade numérica, mas, sim, compreendendo um 
grupo social, uma organização, ou outros casos aqui não mencionados. 
De acordo com Polit (2004) essa abordagem possui poucas ideias 
preconcebidas e salienta a importância das interpretações dos eventos 
mais do que a interpretação do pesquisador, não tenta controlar 
o contexto da pesquisa, e, sim, captar o contexto na totalidade. 
Enfatizando o subjetivo como meio de compreender e interpretar as 
experiências, foram analisadas as informações narradas de uma forma 
organizada, mas intuitiva.

Para tanto, contou-se com a aplicação de duas oficinas na 
escola, ambas tratam da geografia da Paraíba, mais precisamente 
sobre as Regiões Intermediárias e Imediatas de João Pessoa e Campina 
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grande, contudo, cada oficina trabalhou com materiais distintos mas 
sempre com o mesmo propósito de aplicar práticas pedagógicas que 
consistiam em uma  maneira plausível de desenvolver conteúdos de 
forma lúdica, de fácil aplicação e que proporcione ensino aprendizagem 
aos alunos participantes das oficinas.

A primeira oficina trabalhou com a região intermediária e imediata 
de João Pessoa, abarcou conteúdos como o turismo, historicidade, 
desenvolvimento urbano, crescimento populacional, e entre outros 
que foram instruídos no decorrer do projeto, gerando a construção 
de banners (Figura 01) que representam a densidade demográfica 
de cada região. Todos os aspectos regionais foram trabalhados no 
decorrer do período de realização da oficina.

Figura 01 - Banners sobre a Região Intermediária de João Pessoa

Fonte: Autoria própria, 2019
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A segunda oficina, no entanto, representou a Região Intermediária 
e Imediata de Campina Grande (Figura 02), desenvolvendo como 
produto final maquetes de níveis hipsométricos de cada região, 
destacando por meio delas, conhecimentos como relevo, tipos e 
elementos de mapas, clima, localização geográfica e entre outros que 
puderam ser enfatizados no desenvolvimento das mesmas.

Figura 02 - Maquetes de níveis hipsometricos das 
Regiões Imediatas de Campina Grande

Fonte: Autoria própria, 2019

Para a confecção de tais produtos finais foi necessário o uso de 
alguns materiais aos quais serão destacados a seguir.

Materiais utilizados para as oficinas

Oficina da Região Intermediária 
e Imediata de João Pessoa

Oficina da Região Intermediária e 
Imediata de Campina Grande

• Papel manteiga;
• Lápis grafite;
• Barbante;
• Cartolinas de cores distintas;
• Tesoura;
• Cola;
• Folha de papelão.

• Papel manteiga;
• Folhas de EVA em cinco 

cores distintas;
• Lápis grafite;
• Cola de isopor;
• Folha de papelão
• Tesoura
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Os materiais didáticos utilizados na construção das maquetes 
e nos banners são bem simples e encontrados no ambiente escolar. 
O passo a passo realizado nas oficinas são igualmente simples e 
os alunos não apresentam dificuldades de seguir as orientações, ao 
mesmo tempo essa atividade se torna prazerosa e proporciona melhor 
compreensão dos conteúdos por parte dos alunos, especialmente 
porque os mesmo conseguem compreender que a oficina (parte 
prática) complementa o conteúdo teórico abordado em sala de aula. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Geralmente, o enfrentamento de novos desafios causa uma 
certa insegurança, visto que é algo novo que será vivenciado. A 
introdução das oficinas pedagógicas em meio a monotonia das 
aulas tradicionais em uma escola pública requer predisposição, 
pois é preciso pensar e rever as práticas docentes, estabelecer a 
ligação entre a teoria e a prática que está sendo produzida e realizar 
a integração com as outras áreas de ensino.

É preciso ressaltar, que no caso das oficinas acima descritas, o 
envolvimento com mudanças constituiu tarefa não só dos professores 
e residentes que fizeram as oficinas, como também da instituição 
educacional como um todo. Contamos com o empenho da escola 
nesse processo, que deu apoio, condições de tempo, de espaço e 
de material para que as oficinas fossem desenvolvidas com eficácia. 

Durante as oficinas pedagógicas, constatamos um aumento 
gradativo de receptividade às atividades planejadas, no momento em 
que começaram a relacionar o conteúdo com os recursos didáticos 
que estavam sendo produzidos. A fase de contextualizar o conteúdo 
com os propósitos das oficinas, consistiu na primeira etapa, neste 
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momento houve uma reflexão e tomada de consciência em relação 
à proposta de trabalho, partindo do conhecimento prévio dos alunos.

Considera-se a necessidade de aliar as teorias pensadas 
e repensadas com a prática voltada para o melhor aprendizado do 
aluno dentro de sala de aula. Em uma perspectiva do construtivismo 
educacional ponderamos os aspectos do fazer, partindo do aluno 
como um agente ativo, com interações entre pessoas e objetos.

Nesse sentido, o “fazer” tem como escopo desenvolver 
um melhor aprendizado aplicando os conceitos vistos em sala e 
estudados pelos alunos. Alia-se técnicas de trabalhos manuais, teorias 
geográficas, matemáticas e artísticas em um trabalho que facilmente 
será apreendido pelo agente, que antes passivo, torna-se um agente 
ativo, que aprende fazendo e ensinando os colegas em trabalho 
conjunto. Sendo assim, Piaget (1975) define: 

A vida mental também é acomodação ao meio ambiente. A 
assimilação nunca pode ser pura, visto que, ao incorporar 
novos elementos nos esquemas anteriores, a inteligência 
modifica incessantemente os últimos para ajustá-los aos 
novos dados. Mas, inversamente, as coisas nunca são 
conhecidas em si mesmas, porquanto esse trabalho de 
acomodação só é possível em função do processo inverso 
de assimilação (PIAGET, 1975. p.18).

Desse modo, compreende-se o aprendizado como uma 
sobreposição de camadas ou um mosaico que se desenvolve a cada 
peça colocada para formar um todo, incessantemente e infinitamente. 

É antagônico ao processo de aprendizado um sistema pautado 
apenas na relação em que o professor se insere em sala de aula 
aderindo a um sistema tradicional, faz-se necessário a busca por novas 
metodologias, novos olhares para os conteúdos, para a aquisição de 
conhecimento, formação profissional, educação continuada, como 
Christov (1998) menciona:
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A Educação Continuada se faz necessária pela própria 
natureza do saber e do fazer humano como práticas que se 
transformam constantemente. A realidade muda e o saber 
que construímos sobre ela precisa ser revisto e ampliado 
sempre. Dessa forma, um programa de educação continuada 
se faz necessário para atualizarmos nossos conhecimentos, 
principalmente para analisarmos as mudanças que ocorrem 
em nossa prática, bem como para atribuirmos direções 
esperadas a essas mudanças (CHRISTOV, 1998, p. 9).

A produção de maquetes em sala de aula permite ao aluno 
tornar a teoria algo palpável, é objetificar e visualizar aquilo que foi 
ouvido e lido em sala, é aliar experiências do cotidiano, e construir 
conhecimento. É nesse momento que o aluno tem a liberdade de 
desenvolver suas habilidades, e a coletividade em sala permite a 
interação, a troca de experiência entre os educandos e a convergência 
desses elementos em aprendizado.

Mais especificamente, as maquetes hipsométricas do relevo 
da Região Intermediária de Campina Grande proporcionaram um 
conhecimento do espaço onde esses alunos vivem, aliando o conteúdo 
que estava sendo trabalhado com a realidade desses estudantes, 
ocasionando um interesse maior durante as oficinas.

Nesse contexto, se faz necessário a constante busca 
por novas estratégias em sala de aula, seja através de novas 
metodologias ou mesmo da utilização de novos recursos, a 
exemplo das oficinas pedagógicas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das experiências proporcionadas pela Residência 
Pedagógica, vivenciamos juntamente com os alunos momentos 
de reflexão e aprendizagem muito valiosos. Ter a oportunidade 
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ainda como estagiários de atuar em sala de aula como mediadores 
de oficinas pedagógicas, levantando discussões sobre diferentes 
aspectos observados durante a produção, nos fortalece enquanto 
futuros docentes.

Sendo assim, reiteramos que o desenvolvimento de oficinas 
pedagógicas são estratégias de ensino que durante o estágio 
permitem a inserção do acadêmico frente a turma de forma mais direta, 
possibilitando um momento em que o acadêmico tem a oportunidade 
de pensar sobre as diferentes temáticas que podem ser trabalhadas, 
os espaços e tempos necessários, além das metodologias de ensino 
que serão utilizadas para o processo ensino/aprendizagem.

Os resultados por nós observados, discutidos em conjunto com 
os preceptores e registrados em relatórios dos estagiários evidenciam 
que as oficinas pedagógicas, constituíram-se como uma estratégia que 
possibilitou a integração entre a licenciatura e a vivência da docência 
de forma diferenciada, construindo conhecimentos de grande valia 
para a formação do futuro docente.

Podemos concluir de forma geral que as oficinas pedagógicas 
realizadas na escola Cidadã Integral Deputado Álvaro Gaudêncio de 
Queiroz proporcionaram um ensino mais eficaz, com repercussões 
significativas, tanto dentro de sala quanto fora dela, proporcionando 
uma melhoria da compreensão dos conteúdos teóricos, uma vez que, 
as oficinas pedagógicas permitem o alinhamento entre a teoria e a 
prática de forma prazerosa para os educandos. 
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INTRODUÇÃO

Umas das dificuldades pertinentes ao processo de ensino 
aprendizagem no tocante à disciplina de matemática, atualmente, 
consiste no modo como esta é ensinada nas escolas. Uma vez que, a 
maior parte dos estudantes consideram-na como uma matéria de difícil 
aprendizado, sem relação ou significação com seus contextos sócio 
históricos. Com isso, os alunos não se sentem motivados a estudar a 
matemática da forma como é ensinada nas escolas e, em sua maioria, 
não percebe que este conhecimento é de relevante importância para 
a sua formação.

Tal fator encontra-se inserido num contexto histórico de que a 
matemática tem que ser ensinada de maneira puramente mecânica. 
Nessa perspectiva, Fiorentini e Miorim (1990), vem afirmar que:

A aprendizagem do aluno era considerada passiva, 
consistindo basicamente em memorização de regras, fórmulas, 
procedimentos ou verdades localmente organizadas. Para 
o professor desta escola – cujo papel era o de transmissor 
e expositor de um conteúdo pronto e acabado — o uso de 
materiais ou objetos era considerado pura perda de tempo, uma 
atividade que perturbava o silêncio ou a disciplina da classe. 
(FIORENTINI, 1990, p. 3)

Nesse sentido, o trabalho do professor deve ser cada vez mais 
repensado, buscando sempre fazer uso de diferentes metodologias a 
fim de alcançar o máximo de alunos possível. Em sala, cada vez mais 
podemos observar o quão difícil é atrair os alunos para a aula, mesmo 
que as aulas sejam bem preparadas, fazendo uso de atividades 
diferenciadas, muitas vezes não é possível chamar a atenção de todos, 
muitos ficam de fora e optam por não participar por maior que seja a 
quantidade de vezes que lhe é convidado.
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Mas como educadores, é nossa responsabilidade proporcionar 
aos alunos estas atividades lúdicas para que os mesmos possam 
despertar o desejo pela aprendizagem significativa da matemática. 
E que a maneira de ensino não seja apenas de forma meramente 
mecânica, com reproduções de fórmulas prontas e que praticamente 
vêm acarretar que os alunos apenas decorem esses modelos sem 
nenhum tipo de significação. 

Nesse contexto, este artigo apresenta experiências vividas 
em sala de aula, as novas metodologias empregadas, as ideias que 
trouxeram resultados positivos bem como as que não trouxeram, o 
emprego dos jogos como fonte inovadora de conhecimento no ensino 
de Matemática, bem como a sua contribuição para evolução na 
aprendizagem do ponto de vista prático e teórico. Tendo em vista a 
escassez do interesse do alunado para com a disciplina, o emprego de 
metodologia inovadoras buscando um método que tenha êxito em sala, 
influência de maneira geral no conhecimento de ambos envolvidos.

AS BARREIRAS DO ENSINO TRADICIONALISTA

Tais metodologias arcaicas vêm sendo praticadas desde o século 
XVI até os dias atuais. Entretanto esta modalidade de ensino encontra-
se obsoleta e, por consequência, não está atingindo resultados 
satisfatórios no processo de ensino aprendizagem de matemática. 
Isto faz com que os alunos não se interessem por esta disciplina e a 
mistificam a mesma como algo de difícil assimilação.

É de extrema importância que o educando esteja focado e apto 
a participar de forma ativa das atividades propostas pelo educador 
e que também o educador esteja preparado para instigar, explorar e 
sempre fazer perguntas a partir das diferentes dificuldades que venham 
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a aparecer. Também vale destacar a importância de se acompanhar 
de perto as atividades realizadas pelos discentes, visto que alguma 
dificuldade possa porventura aparecer é necessário que o educando 
veja no professor uma alternativa acessível para eliminar essas dúvidas 
e assim dar continuidade ao processo de aprendizagem, não ficando 
retido pela não compreensão de um conteúdo. É possível também 
encarar de maneira uniforme, encarar a realidade que essas escolas, 
de maneira geral, traz consigo, a necessidade de trabalho em equipe, 
de aprimoramento do conhecimento e da formação de seus docentes.

As dificuldades que possam vir a surgir no ensino da matemática 
não se devem, somente, ao fato desta matéria ser considerada 
complexa pela maior parte dos alunos e que eles não se identificam 
com a aprendizagem de tal ciência. Essas dificuldades que geralmente 
ocorrem não se devem somente ao seu nível de complexidade, mas 
pode estar associado a fatores sociais, psicológicos, pedagógicos que 
tem uma série de conceitos que necessitam ser explanados para se 
proceder diante destas dificuldades. 

É nesse sentido, que planejamos implementar nas aulas 
questionamentos matemáticos sobre determinado conteúdo que 
enfatizem a sua utilização no cotidiano dos educandos, para que a 
incerteza maior quanto a não utilização da matemática no dia a dia seja 
desmistificada. E que possamos proporcionar na vida destes alunos 
uma aprendizagem para que os mesmos possam posteriormente 
aplicar o que aprendeu nos seus respectivos cotidianos.

No sentido de que trabalhamos dessa forma com o objetivo 
de oportunizar aos alunos que eles possam aprender o que estamos 
passando para eles, utilizando questões contextualizadas envolvendo 
situações com as quais os mesmo possam se deparar no seu cotidiano, 
e que quando isto vier a ocorrer saibam interpretar e consequentemente 
resolver estas situações.
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IMPORTÂNCIA DO PERÍODO DE 
OBSERVAÇÃO E PLANEJAMENTO 

Durante pouco mais de 2(dois) meses, tivemos a oportunidade 
por meio do Residência Pedagógica de atuar em sala em uma turma 
do 6° ano do ensino fundamental da E.M.E.I.F. Antônio Lacerda Neto, 
localizada na Rua Expedito Rodrigues de Holanda no centro de São 
José de Piranhas na Paraíba, escola esta que atende a 626 alunos e que 
somente no Ensino Fundamental II conta com 19(dezenove) professores, 
todos com formação superior, sendo que 12(doze) são especializados.

Durante as 2(duas) semanas que antecederam o início de nossa 
regência, tivemos a oportunidade de conhecer a turma e planejar as 
nossas atividades de acordo com as necessidades dos mesmos .

Percebemos logo de início que aquela turma necessitaria de 
uma atenção especial nossa, pois continha alunos dos mais variados 
tipos, desde os bastante participativos até os que não abriam sequer 
o caderno durante o tempo de aula, o fato da sala apresentar mais 
alunos que não atuavam de forma construtiva nas aulas nos deixou 
bastante preocupados, assim tivemos que pôr em prática o nosso 
planejamento que constantemente seria acompanhado por nossa 
coordenadora, pois, de início  já sabíamos o que viria pela frente e foi 
aí por onde nos norteamos.

Através das observações planejamos utilizar em sala jogos e 
dinâmicas em grupo, gincanas, vídeos, trazer um pouco da história da 
matemática sempre que possível enfatizando sempre sua utilidade, 
utilizar situações problema como forma de abordagem inicial e 
sempre que possível elas seriam introduzidas nas aulas, fazer uso de 
investigações para demonstrar propriedades e estimular o raciocínio 
lógico dos educandos, além de relacionar os conteúdos estudados 
com a realidade dos alunos e com coisas observáveis no dia a dia, 
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e pensando no desinteresse que foi observado, resolvemos utilizar 
como forma avaliativa exercícios semanais que seriam deixados para 
eles, de modo que pudessem fazê-las no fim de semana incentivando 
assim a tentativa. 

Assim como orienta o PCN (Brasil, 1998, p. 63, grifo nosso),

Neste ciclo, é preciso desenvolver o trabalho matemático 
ancorado em relações de confiança entre o aluno e o professor 
e entre os próprios alunos, fazendo com que a aprendizagem 
seja vivenciada como uma experiência progressiva, interessante 
e formativa, apoiada na ação, na descoberta, na reflexão, na 
comunicação. É preciso ainda que essa aprendizagem esteja 
conectada à realidade, tanto para extrair dela as situações-
problema para desenvolver os conteúdos como para voltar a 
ela para aplicar os conhecimentos construídos.

D’Ambrosio (1990, p.30) também destaca essa importância, “A 
melhor maneira de se ensinar matemática é mergulhar as crianças num 
ambiente onde o desafio matemático esteja naturalmente presente.” 

Na verdade, os métodos de ensino podem vir acompanhados 
a técnica de ensinar, de valorizar a tecnologia como uma ferramenta 
que possa a ser utilizada em diversas circunstâncias, onde é 
instrumento valioso se bem ministrado e que certamente mostram 
uma visão diferente do conteúdo trabalhado, podendo acrescentar no 
conhecimento da criança, do adolescente, do alunado em geral, tendo 
em vista abertura de um leque de alternativas a serem trabalhadas, 
portanto, é a maneira mais correta e eficaz de encarar esse desafio.

Esses  métodos utilizados, se bem planejados e com a 
participação ativa do alunado, podem corroborar para o aprendizado 
dos mesmos, para que eles possam entender qual era o objetivo 
das situações e gincanas que estávamos apresentando, a fim que 
pudéssemos ter êxito naquilo que tínhamos preparado para executar.
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PRIMEIRAS DIFICULDADES DA REGÊNCIA 

Durante a regência foi possível constatar essas dificuldades em 
alguns alunos, em que estes não participavam das aulas e nem se 
interessavam pelo que estávamos desenvolvendo no transcorrer das 
aulas, mesmo com a utilização de dinâmicas e jogos em sala de aula 
nos deparamos com uma certa resistência destes alunos. Resistência 
esta que em alguns momentos nos atrapalhava nas atividades em que 
tínhamos planejado para ser realizada na turma.

Nossa primeira experiência com dinâmica em sala de aula 
nos revelou essa falta de participação, e foi nesse momento que 
decidimos mudar as formas de organização das equipes, testamos 
grupos formados aleatoriamente de início, visto que percebemos a não 
participação de alguns alunos decidimos que as próximas atividades 
seriam realizadas com a formação das equipes a critério dos alunados.

Os educandos não estão encontrando um significado 
para o estudo da matemática, pois os mesmos acreditam que os 
conhecimentos que possam vir a ser adquiridos não irão ser utilizados 
no seu cotidiano. Nesse aspecto, Grando (1995, p.14) explana que:

É neste sentido que se defende um processo de ensino-
aprendizagem da Matemática significativo, onde seja possível 
ao aluno estabelecer um sistema de relações entre a prática 
vivência e a construção e estruturação do vivido produzindo. 

Foi a partir do momento que começamos a colocar em 
prática nossas ideias que foram surgindo as primeiras dificuldades, 
tiveram as que deram certo e outras que não alcançaram o objetivo 
esperado, e dentre elas estão o método avaliativo que colocamos em 
prática,  no qual deixamos para a turma questões para que os alunos 
respondessem em casa.
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Na aula seguinte, observamos os cadernos de quem havia 
registrado alguma anotação, nosso principal objetivo com essa 
atividade era incentivá-los a tentar resolver os problemas mesmo 
que não conseguissem obter o resultado correto. Pois estavam  
mais interessados que eles pudessem pelo menos tentar resolver as 
questões e que não se preocupasse se iriam acertar ou errar, assim 
queríamos que eles enxergassem que o mais importante seria se 
esforçar para responder o que se tinha pedido.

Durante as primeiras semanas poucos alunos fizeram os 
exercícios, menos de 1/3 da turma se propôs a resolver, no decorrer 
das semanas o número aumentou, mas não alcançamos o objetivo 
esperado, a utilização de investigações como forma de conclusão de 
ideias é uma questão muito importante, já que muitas vezes apenas 
são registrados na lousa informações que o aluno deve tomar como 
verdade, mesmo sem entender o que de fato aquilo quer dizer. 

Buscamos fazer sempre comparações e investigações até obter 
a confirmação que de fato aquela afirmação é válida, essa proposta 
também não alcançou o objetivo esperado, muitos não participavam 
das observações que eram realizadas e deixavam de participar das 
conclusões tomadas.

A UTILIZAÇÃO DOS JOGOS A PARTIR 
DA COMPETITIVIDADE OBSERVADA

Em contrapartida, os jogos tiveram um papel de grande 
destaque, quase toda a sala participava e foi muito perceptível à 
competitividade entre as equipes, fazendo com que explorássemos 
mais esse recurso como forma de testar os conhecimentos e sobretudo 
como método de avaliação, deixando também a divisão das equipes 
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a critério dos educandos, com o objetivo de estimular a participação 
de todos, tendo em vista que ao longo da regência, observamos que 
alguns tinham afinidade com uns, mais que com outros, isso também 
nos ajudou a ter um norte ao processo de aprendizagem do mesmos.

Para Macedo (1991), “Vivenciando a estrutura do conhecimento, 
pelo jogo, estabelece-se uma ponte para o conhecimento das 
estruturas – a Matemática”.

Em uma das oportunidades, após aplicarmos o conteúdo de 
radiciação na turma realizamos em sala o jogo da velha da radiciação, 
pedimos para que os alunos se dividissem em equipes de 4(quatro) 
membros e então distribuímos os jogos, um para cada equipe e em 
seguida explicamos para a turma como o jogo funcionava.

O jogo era composto por uma tabela idêntica ao do jogo da 
velha convencional, só que no lugar das cores que usamos para 
escolher o lugar que marcamos foram colocados por nós valores como 
por exemplo 2, 4 e etc. Já os símbolos do “X” e do “O” que geralmente 
é utilizado para distinguir os jogadores foram substituídos por fichas 
impressas nas cores azul e amarelo com os resultados das raízes, 
exemplo ,  e etc.

De início alguns não sentiram interesse em participar, então nós 
nos mostramos mais próximos a estas equipes que apresentavam 
maior resistência e foi então que percebemos que a resistência se 
dava ao fato de não entenderem radiciação, como poderia o aluno 
brincar com o jogo se não sabia os conceitos utilizados, foi então que 
nos disponibilizamos a revisar o conteúdo e a partir daí sentimos uma 
maior atenção por parte dos alunos em aprender para conseguir dar 
sequência ao jogo. Nas figuras 1 e 2 pode-se observar o jogo da velha 
da radiciação, na figura 2 as fichas ainda não haviam sido cortadas, e 
vale ressaltar que havia outras fichas de mesmo modelo porém na cor 
amarela para distinguir os jogadores.
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Figura 1 - Jogo da velha da radiciação

  Fonte: Arquivo dos autores, 2019.

Figura 2 - Jogo da velha da radiciação

Fonte: Arquivo dos autores, 2019.

Também tivemos a oportunidade de realizar 2 (duas) gincanas 
que também tiveram um ótimo rendimento, a primeira foi após 
terminarmos o conteúdo de divisão, trouxemos para a sala 2 caixas 
de chocolate  e pedimos para que os alunos se dividissem em grupos, 
podendo ser de quantos participantes quisessem e então explicamos 
como a gincana iria funcionar. Em cada caixa de chocolate haviam 20 
unidades, logo nas duas haviam 40, informação essa que foi exposta 
logo de início, seriam realizadas perguntas do tipo, se da quantidade 
de chocolate disponíveis Valesca comer 4 e Lucas 3 e o restante foi 
dividido entre os participantes das equipes 2 e 5 quantos bis cada um 
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irá receber? Então para responder os alunos observavam as equipes 
2 e 5 e a quantidade de membros que ambos possuíam para então 
realizar a divisão. Foram feitas divisões em várias situações como essa, 
através da competitividade os alunos participaram mais das aulas, 
principalmente por que estabelecemos que as respostas deveriam ser 
justificadas no quadro, e sempre por integrantes diferentes de modo 
que todos participassem e foi então que observamos que os alunos 
que aprenderam como mais facilidade estavam ensinando os demais 
que apresentavam uma dificuldade maior para que todos fossem 
resolver uma situação diferente, alunos que nunca se dispunham a 
ir no quadro resolver uma questão foram pela primeira vez motivados 
pela vontade de ser à equipe que venceria no final, e para motivá-los 
mais ainda na participação sempre trazíamos brindes como forma de 
presentear a equipe vencedora, que no caso seria as caixas de bis. A 
figura 3 é um registro de momentos antes da gincana começar.

Figura 3 - Gincana

Fonte: Arquivo dos autores, 2019.

Na outra oportunidade, após o término do conteúdo de 
expressões numéricas realizamos outra gincana, desta vez, pedimos 
para que os educandos se dividissem em 2(duas) equipes, a equipe 
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formadas pelos homens e a equipe das mulheres e em seguidas 
explicamos como se daria a gincana. 

Assim como da outra vez, as respostas seriam dadas no quadro 
e por integrantes diferentes, de dois em dois vinham até a mesa um 
integrante de cada equipe, eram entregues fichas com expressões 
impressas, iguais para cada um, e em seguida eles voltavam para suas 
equipes e tentavam resolver, aquela equipe que terminasse primeiro 
viria ao quadro e responderia, então discutimos a questão e concluíam 
se estava correta ou não, se estivesse correta seriam acrescentados 
três pontos para a equipe, se estivesse incorreta a outra equipe teria a 
oportunidade de responder, obtendo um ponto para sua equipe se a 
resposta dada estivesse de fato correta. Foi grande a competitividade 
observada nesse dia, pois nunca havíamos separado as equipes 
dessa forma, ambas queriam vencer a competição obtendo o maior 
número de pontos. 

Da mesma forma que Moura (1994, p.4, apud MOURA, 1995, p. 
119), acreditamos que,

A ação do professor como resolvedor do “problema” do 
ensino é, neste sentido, tornar evidente que o conjunto de 
saberes produzidos nada mais é do que dados que poderão 
ser utilizados em situações-problema que o homem enfrenta 
e enfrentará. Desta forma, a ação primeira do educador é 
transformar o ensino em atividade significativa.

Através dos jogos educativos, podem-se estimular várias 
habilidades e o pensamento cognitivo do aluno, além das regras 
impostas onde o mesmo terá noção dos limites estabelecidos no dia 
a dia, como também o espírito esportivo, ganhar, perder e acatar as 
decisões, onde as atitudes e estratégias utilizadas em cada momento, 
devem ser diretamente observadas e avaliadas pelo professor que 
acompanha, o mesmo avalia e observa a maneira pela qual se constrói 
cada movimento subversivo do aluno (Skinner, 1904).
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Dentre as maiores dificuldades dos alunos estão a falta de 
atenção que acaba refletindo no aprendizado dos mesmos, eles não 
acompanham as aulas e acabam distraindo os demais com diálogos 
e brincadeiras. Dessa maneira, os jogos e principalmente as gincanas 
nos possibilitaram juntar as duas coisas: ensinarmos os conteúdos e 
possibilitar aos alunos trocas de conhecimentos e estratégias de jogo 
por meio das conversas. Irene (1954) diz,

O jogo didático serve para fixação ou treino da aprendizagem. 
É uma variedade de exercícios que apresenta motivação 
em si mesma, pelo seu objetivo lúdico. Ao fim do jogo, a 
criança deve ter treinado alguma noção, tendo melhorado sua 
aprendizagem. (ALBUQUERQUE, 1954, p. 33)

AS DIFICULDADES DOS ALUNOS 
QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE 
NA APRENDIZAGEM 

Outra dificuldade bastante evidente é a falta de interpretação, 
não conseguir resolver uma questão por não saber o que a mesma 
está pedindo. Nesse sentido, optamos por aumentar a quantidade de 
situações problema trazidas para a sala, a fim de tornar mais habitual 
essa maneira de encontrar a matemática. Como afirma Edith (1979),

Nada deve ser dado à criança, no campo da matemática, sem 
primeiro apresentar-se a ela uma situação concreta que a leve a 
agir, a pensar, a experimentar, a descobrir, e daí, a mergulhar na 
abstração. (AZEVEDO, 1979, p. 27)

Assim, temos que observar a forma pela qual o modelo de 
ensino de Matemática vem sendo desenvolvido nas escolas atuais, 
com um currículo muito tradicional, onde submetem os alunos a 
ficarem a maior parte do tempo em um ambiente fechado praticando 
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tarefas corriqueiras o que lhes traz um grande desestímulo. Devemos 
repensar essa forma ultrapassada de ensinar Matemática e com isso, 
trazer os jogos educativos, entre outras metodologias que venham 
atrair a atenção dos alunos em sala de aula.

Esse processo de ensino precisa ser mais significativo, pois 
não se pode mais ensinar matemática sem apresentar aos educandos 
sua respectiva relação com os diversos tipos de realidades em que 
possam estar inseridos. Demonstrar a estes a importância de se 
estudar matemática e a sua aplicação, a fim de se estabelecer uma 
relação entre o que está sendo abordado nas aulas e a utilização 
prática no seu contexto social, cultural e de maneira específica.

Estudar matemática somente por meios mecânicos e repetitivos 
limita a criatividade, a capacidade de resolução de problemas, o 
raciocínio lógico e espacial dos educandos. O ensino de matemática 
limita-se, muitas vezes, em simplesmente fazer contas, decorar 
fórmulas pré-estabelecidas desprovidas de aplicações e que não torna 
esta ciência motivadora.

Foi possível constatar isto durante a regência, o alunado 
está habituado apenas a fazer contas, sem se preocupar com a 
compreensão dos conceitos matemáticos, pois quando é exigido a 
utilização destes conceitos em situações problemas esses mesmos 
alunos têm dificuldades de resolver, pelo fato de não ter compreendido 
de fato o que foi desenvolvido nas aulas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fazer parte do projeto Residência Pedagógica foi uma 
oportunidade real de vivenciar a experiência de estar em sala, testar 
novas práticas, fazer dos jogos educativos uma forma de chamar 
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atenção e de acabar com o mito de que o estudo da disciplina 
de Matemática é um “bicho de sete cabeças” e que existem os 
escolhidos para tal, como pensam, que a Matemática é para quem 
é, e não para quem quer. 

Por meio dessas ações , tivemos a chance de traçar e levar 
argumentação para sala de aula em busca de conscientizar o alunado 
de que, vale ressaltar o esforço, o emprego de novas metodologias e a 
importância da boa condução do docente para com a mesma.

Assim, através do Programa Residência Pedagógica, que 
insere o formando diretamente em sala de aula, pudemos vivenciar 
a experiência das atividades docentes, bem como desenvolver 
coercitivamente o emprego dos jogos em sala de aula, e com isso observar 
que essa metodologia trouxe e traz desenvolvimento educativo, atraindo 
atenção, o envolvimento daqueles que antes não eram participantes, 
que aos poucos entendiam que a Matemática poderia estar intimamente 
ligada a essas atividades diferenciadas envolvidas com os jogos que 
despertam muito a curiosidade do alunado.

A questão de não ter acompanhamento dos pais em casa 
deixa muito a desejar e reflete diretamente na postura dos alunos, 
eles necessitam de um incentivo, de uma supervisão, que os motive a 
participar ativamente da escola. Como não têm o incentivo dos seus 
pais, eles se tornam desmotivados e não enxergam que a educação 
possa ser um instrumento de mudança da sua vida, bem como, da sua 
respectiva família.

Muitos deles não têm casa própria, vivem de favor, que muitas 
vezes não tem comida em casa, pais que não tem renda fixa e vivem de 
“bico” passando mais tempo fora de casa do que na mesma, alunos 
que acabam tendo que entrar no crime por influência de parentes ou até 
mesmo dos próprios pais, alunos que sofrem violência em casa, que 
já foram parar no conselho tutelar, enfim são inúmeras as situações.
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Nesse sentido, os alunos precisam cada vez mais que a 
escola seja um lugar que o ajude a esquecer os problemas que 
está vivenciando fora daquele ambiente, e que possam encontrar no 
professor uma pessoa pronta para ajudar, podendo assim, estabelecer 
uma relação de respeito entre ambos. 

Vale ressaltar que esta é uma experiência inovadora já que o 
Residência Pedagógica é um programa novo e somos os primeiros 
a participar. Programa esse que pode realmente modificar o espaço 
de sala de aula e que vem trazendo melhorias no aprendizado tanto 
para nós docentes em formação,  quanto para os alunos que tivemos 
contato durante esse tempo, os estudantes que são envolvidos 
diariamente em diferentes formas de atividades, as quais lhe traz a 
possibilidade de relacionar e diferenciar uma aula prática de uma 
tradicional e portanto, a torna uma tendência a ser desenvolvida e 
estudada tanto para gerações atuais como também as gerações 
futuras, no que diz respeito à educação envolvendo jogos como 
ponto positivo para tais práticas.
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INTRODUÇÃO

Estamos inseridos em uma sociedade globalizada, atualmente 
interligados de forma “instantânea” onde há o fluxo constante de 
pessoas, mercadorias e informações, pelo qual este fenômeno tem 
impulsionado o desenvolvimento do que chamamos de rede urbana. 

Ao longo dos últimos anos, portanto, temos visto o crescimento 
acelerado das cidades em torno de seus centros comerciais e, quando 
falamos em rede urbana, sempre pensamos nas grandes metrópoles, 
principalmente falando no plano de ação que abrange o Ensino 
Fundamental II a partir dos discursos que se remetem à hierarquia das 
cidades e aos problemas urbanos atuais nessa fase de escolarização, 
digo geográfica. No entanto, para um estudante que reside em uma 
metrópole seria fácil identificar as principais transformações que este 
processo provoca, porém, um aluno que reside em uma pequena 
cidade não teria a mesma “dimensão” dos seus efeitos. Assim, 
nos perguntamos: como esta temática poderia ser trabalhada com 
estudantes de pequenas cidades? Como identificar os diferentes 
processos urbanos em nossas cidades do sertão paraibano?

É um desafio para os profissionais de Ensino Básico buscar 
inserir a realidade do aluno no ensino escolar, pois, estamos falando 
de muitas realidades em um único contexto. Muitas vezes a falta de 
atenção do aluno não se trata somente da “falta de interesse”, mas 
sim de não conseguir compreender o “por quê” estudar aquilo que 
está proposto, principalmente nos livros didáticos — que por sua vez, 
na maioria das vezes, utilizam exemplos de cidades diferentes da 
realidade paraibana. Dessa forma, acreditamos que nossos alunos dos 
7º e 8º Ano, ao se depararem com a temática, deveriam se questionar: 
por que devo estudar a metrópole se moro em uma cidade pequena?
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Diante deste problema, o presente trabalho apresenta uma 
articulação pedagógica realizada pelos alunos participantes do 
programa Residência Pedagógica, nas turmas de 7º e 8º Anos do 
Ensino Fundamental II com os seguintes objetivos: a) o estudo da rede 
urbana e suas principais características, aplicando como exemplos 
os centros regionais que estão localizados na Paraíba, usando como 
exemplo a divisão do IBGE em Regiões Intermediárias e Imediatas; b) 
caracterização da Região Intermediária Sousa-Cajazeiras a qual insere-
se o centro urbano Cajazeiras/PB; c) valorização regional e análise dos 
diferentes processos e articulações comerciais e econômicas sobre a 
rede urbana na qual nosso campo de estudo está inserido, garantindo 
um reconhecimento sobre seu papel e das cidades circunvizinhas no 
processo de troca de mercadorias, pessoas e informações em escala 
local e regional. 

Destarte, entendemos que o processo de globalização mudou 
intensamente o modo de vida das pessoas e o estudo da rede urbana 
das pequenas cidades traz consigo o conhecimento dos diferentes 
processos que envolvem reconhecimento e a valorização de seus 
centros e sedes municipais, ao mesmo tempo que a inclusão desses 
estudos no Ensino Básico garantem com que os alunos possam 
compreender os diferentes processos que abrangem a sua rede 
urbana e a sua hierarquia regional, entendendo o nexo incessante que 
dispomos entre culturas, economias, fluxos de mercadorias e pessoas, 
entre outros elementos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

À respeito das pequenas cidades, Fresca (2001, p.29) nos deixa 
claro que o estudo destas manifestam a universalidade do movimento 
real, pois o singular e único só pode ser visto em articulação com o 
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plano geral, que se especifica em momentos particulares incorporando 
novas singularidades (...), não obstante, há uma necessidade de 
direcionarmos o estudo dessas diversas particularidades em que as 
cidades pequenas estão inseridas no Ensino Básico. 

É um desafio para os profissionais da Geografia atuar neste 
campo de estudo, na medida em que são escassos os recursos 
didáticos que se referem à rede urbana em escala local, sendo muitas 
das vezes, o livro didático o único  recurso disponível e por isso, é 
o mais utilizado na educação brasileira, os quais não disponibilizam 
“um lugar” para as pequenas cidades, por serem estes espaços 
muito pequenos ou por não fazerem parte do campo de investigação/
atuação do autor e/ou editor destes mesmos livros didáticos que são 
distribuídos em nossas escolas, como afirma Fresca (2001, p. 27):

[...] As cidades pequenas estão ausentes no ensino do 
urbano nos níveis educacionais citados. Ausência esta 
manifesta na maioria dos livros didáticos, que se tornaram o 
principal, senão o único, material bibliográfico utilizado pelos 
professores e alunos.

Nessa perspectiva, entendemos que para estudarmos 
pequenos e médios núcleos urbanos, primeiramente devemos 
observar a hierarquia urbana na qual confere cada região, as 
cidades que têm maior ou menor participação na economia regional, 
além da articulação que é moldada na circulação e acumulação de 
capital da Região Intermediária ou Imediata escolhida como área de 
estudo. Em segundo plano, devem ser observados os interesses e 
interferências econômicas no plano regional, e, consequentemente, o 
compartilhamento das influências de uma sobre as outras, uma vez 
que, segundo Damiani (2006 p. 136):

O período atual da globalização define possibilidades de 
contatos múltiplos entre cidades de todas as dimensões e 
define uma simultaneidade de comunicação ou de uma rede 
intrincada de relacionamentos, rompendo as estritas hierarquias 
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e, portanto, deve determinar a reconsideração das hierarquias 
como tradicionalmente propostas.

Esse tipo de fenômeno acontece primeiramente pela falta de 
planejamento urbano, uma vez que o desenvolvimento das cidades 
não está sendo pensado para o completo desenvolvimento regional, 
mas sim, para a produção e rendimento das atividades produtivas dos 
grandes centros, pois, ainda segundo  o pensamento  de Damiani 
(2006), todas as cidades apresentam um processo de consultoria 
gerenciado pela metrópole que acompanha seu modo de vida, mesmo 
que algumas atividades sejam precárias, ou seja, todas as cidades 
que participam da rede de fluxo e de circulação econômica sofrem 
influência do modo de vida das grandes metrópoles mundiais o que 
afeta diretamente a vida das pessoas.

Assim, ao observarmos a ordem mundial de países, vemos esta 
mesma simultaneidade entre aqueles que compactuam altas taxas de 
tecnologia e capital como é o caso dos Estados Unidos e Canadá 
e entre países que estão em desenvolvimento para acompanhar 
o fluxo dos demais países como Brasil e África do Sul, porém, de 
forma desigual.  Logo, na rede urbana da maioria dos países em 
desenvolvimento há um grande desequilíbrio entre as diferentes 
escalas territoriais denominado por Damiani (2006) de “macrocefalia 
urbana” que resulta da contraposição entre as hierarquias urbanas 
das médias e pequenas cidades com a metrópole, o que provoca o 
“inchaço” dos grandes centros, ou seja, o aumento descontrolado 
destes, tendo como resultado, os vários problemas urbanos.  

Dessa forma, quando pensamos em rede urbana como o conjunto 
integrado e articulado de cidades em que se observam a liderança e 
a influência das maiores sobre as menores, suas contribuições e suas 
consequências, vêm-nos à tona as grandes metrópoles,  esquecendo-
nos de que o estudo da rede urbana das pequenas e médias cidades 
também pode contribuir significativamente tanto para o conhecimento, 
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quanto para o reconhecimento dos diferentes processos que envolvem 
a valorização de seus centros e sedes municipais. A inclusão desses 
estudos no campo da Geografia no Ensino básico, por sua vez, pode 
garantir que os alunos compreendam tais processos que abrangem a 
rede urbana e a hierarquia das cidades, pois

A ciência geográfica [...] se dedica a compreender a 
espacialidade dos fenômenos, elegendo como categoria 
principal de análise o espaço geográfico, produto histórico e 
social, além de outras também consideradas elementares, 
como lugar, território e paisagem. CAVALCANTI (2010, p 04).

Desse modo, vemos a necessidade de estudos que mostrem a 
relevância e a contribuição dos polos regionais nas aulas de Geografia 
a fim de que os estudantes compreendam o espaço onde vivem, tanto 
em escala local, quanto regional, e não somente tendo como base os 
exemplos distantes trazidos pelo livro didático que pouco contribuem 
para que seu o aluno “pense seu espaço”. A escola, por conseguinte, é 
um espaço que favorece a compreensão do espaço em que vivemos e, 
inserir o aluno em sua realidade, é um dever do professor de Geografia 
que visa sua formação cidadã e a valorização das pequenas cidades, 
a priori, do “sertão” paraibano.

METODOLOGIA

Procurando identificar as principais indagações entre os alunos 
do 7º e 8º Anos da E.M.E.I.F. Cecília Estolano Meireles — campo de 
atuação dos residentes do Subprojeto de Geografia, na cidade de 
Cajazeiras-PB – a respeito do conceito de rede urbana, nossa pesquisa 
desenvolveu, tomando como princípios a importância da valorização 
regional e o reconhecimento das influências entre as pequenas cidades 
que compõem a Região Intermediária Sousa-Cajazeiras, uma oficina 
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pedagógica voltada para a temática, intitulada “Na trilha da minha 
cidade”, a qual foi subdividida em três importantes momentos. 

No primeiro momento, buscando discorrer, a partir de autores 
como Fresca (2001), Damiani (2006) e Cavalcanti (2010) realizamos 
um estudo teórico sobre como a Globalização interfere e altera os 
diferentes núcleos urbanos, sejam eles grandes ou pequenos centros, 
apontando diversas diferenças sociais as quais os centros urbanos em 
geral estão submetidos, remetendo-se à Divisão Internacional/Social 
do Trabalho que se configura, inicialmente, em uma hierarquia urbana 
com projeção global. Aqui discutimos conceitos que comportam o 
estudo da rede urbana e apresentamos a regionalização do IBGE 
que remete-se ao ano de 2017, localizando o estado da Paraíba, e 
suas respectivas Regiões Geográficas Intermediárias e Imediatas, 
explicando o principal motivo que levou a esta nova regionalização: 
atualizar as articulações das cidades entre si, em termos de circulação 
de pessoas, serviços e informações (IBGE, 2017). O mapa utilizado na 
oficina segue logo abaixo.
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No segundo momento, nossa proposta metodológica considerou 
a necessidade de elaboração de um material didático que atendesse 
às exigências do tema e que englobasse a participação de todos os 
educandos do 7º e do 8º Ano de nossa escola-campo. Decidimos, 
pois, sobre a elaboração de uma maquete da cidade de Cajazeiras-PB, 
como polo da rede de fluxos da Região Imediata Cajazeiras, fazendo 
um recorte para o locus de vivência dos alunos, não esquecendo 
das cidades circunvizinhas que também participam da rede de fluxos 
polarizada por Cajazeiras. São elas: Triunfo, Poço de José de Moura, 
Santa Helena, São João do Rio do Peixe, Bom Jesus, Cajazeiras, 
Cachoeira dos Índios, São José de Piranhas, Monte Horebe, Bonito de 
Santa Fé e Serra Grande. 

Por fim, no terceiro e último momento, debatemos a respeito 
de quais cidades mais “necessitam de Cajazeiras” destacando os 
movimentos pendulares que as pessoas fazem diariamente em busca 
da “satisfação imediata” de suas necessidades como por exemplo, 
a procura por bens e serviços os quais não são disponibilizados nas 
“cidades menores” circunvizinhas, como é o caso dos trabalhadores, 
que residem em outras cidades, mas se deslocam todos os dias aos 
seus empregos na cidade de Cajazeiras. 

Além disso, tratamos da importância econômica e social que 
umas desempenham umas com as outras, não desvalorizando o papel 
de cada pequena cidade pelo seu “tamanho” — não só em extensão 
territorial – mas, apontando como o processo de Globalização as 
atinge, fazendo com que umas disponibilizam mais “recursos” que 
outras, o que só fortalece a interligação e  interdependência entre elas, 
não sendo necessário, pois, a interferência da metrópole, de imediato. 

Assim, ressaltamos a importância do conhecimento da dinâmica 
regional para compreensão do espaço local reafirmando a necessidade 
de valorização do espaço vivido enquanto metodologia de ensino.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os processos metodológicos aqui utilizados, mesmo que 
considerados “simples” por parte de alguns, como por exemplo 
a aula expositiva, alcançou resultados significativos em ambas as 
turmas nas quais trabalhamos, agregada à confecção da maquete 
como recurso lúdico pela qual foi possível a assimilação do conteúdo 
ao cotidiano dos alunos. Com essa abordagem, portanto, estes 
sentiram-se menos espectadores e mais protagonistas no tocante a 
considerarem-se também, agentes de uma articulação mundial que 
não se submetem apenas às grandes metrópoles, mas às médias e 
pequenas cidades conforme todos os fatores e elementos discutidos 
em sala de aula a partir de suas vivências no município de Cajazeiras 
e cidades circunvizinhas.  
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Logo, foi pensando em romper com determinadas ações 
metodológicas que se perpetuam em sala de aula que propomos 
utilizar “a minha pequena cidade” como referencial para estudos 
sobre “Rede e Hierarquia Urbana” e percebemos, como figuras-
chaves de atuação na educação geográfica para a formação cidadã 
na Escola Básica, o poder do papel do professor de Geografia ao 
interligar conteúdos que, em supra, revelam-se no livro didático 
como distantes da realidade do “sertão” paraibano ao mesmo tempo 
que nos sentimos lisonjeados com os resultados obtidos, os quais 
nos foram proporcionados a partir do compartilhamento de nossas 
experiências no programa Residência Pedagógica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No tocante à profissionalização docente, nós futuros 
professores de Geografia temos nos deparado com vários desafios 
que se remetem à profissão docente diante da realidade escolar que 
temos vivenciado no decorrer do Projeto residência Pedagógica. No 
entanto, enquanto docentes em formação, buscamos transpor uma 
das maiores dificuldades que encontramos por parte de professores 
de Geografia ao trabalhar os conteúdos programáticos em sala 
de aula: agregar cotidiano ao currículo. Este trabalho, mostra um 
pouco da metodologia que temos utilizado em sala de aula a fim de 
superarmos tais desafios. 

Precisamos, enquanto profissionais da área da educação, 
ser criativos a ponto de não nos limitarmos apenas ao livro didático, 
é possível vivenciarmos uma educação produtiva, prazerosa e 
participativa a partir de iniciativas que justamente englobem a própria 
realidade dos alunos, trabalhando inicialmente com aquilo que estão 
habituados, para a partir daí tratar de assuntos externos, como uma 
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forma de sistematizar categoricamente os conteúdos de uma forma 
simples e didática.
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INTRODUÇÃO 

A escola vai além de ser apenas uma instituição de ensino, 
esta exerce um papel importante na consolidação do processo 
de socialização. Processo que ocorre desde o início da vida do ser 
humano. A escola será determinante para o desenvolvimento social, 
cognitivo ao longo da trajetória escolar do indivíduo.

Para Borsa (2007) é na escola que se constrói parte da 
identidade de ser e pertencer ao mundo; nela adquirem-se os modelos 
de aprendizagem, a aquisição dos princípios éticos e morais que 
permeiam a sociedade. A criança chega à escola levando consigo 
valores e vivências familiares, entretanto, o ambiente escolar será uma 
peça fundamental para o seu desenvolvimento.

Se analisarmos as propostas pedagógicas e curriculares das 
Escolas a nível nacional, veremos que em sua composição perante 
as suas obrigações e finalidades tem como destaque a formação 
científica, pautada em metodologias e em saberes que ao longo da 
evolução da ciência se concretizou como saberes necessários para o 
grupo social, desta forma teremos assim, indivíduos capacitados para 
exercer uma função social crítico e reflexivo perante a sociedade. 

Corroborando com essa afirmação, o Art. 22 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) a educação básica tem por finalidade desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 
e em estudos posteriores. A escola aparenta ser o local ideal para 
preparar o indivíduo para a vida, uma vez que trabalha com o saber, 
valores e crenças.
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Entretanto, na posição de instituição social a escola defronta-
se com um dilema: se de um lado, por ser parte de uma sociedade, 
tem a tarefa de formar indivíduos que zelem pela preservação dessa 
sociedade; por outro, deve também cuidar do desenvolvimento da 
sociedade, necessitando, formar cidadãos capazes de inovar, inventar 
e transformar. Nessa ambiguidade, a escola pode se desenvolver como 
uma instituição conservadora, mas que também abre espaço para o 
surgimento de instituições criativas e transformadoras (AMARAL, 2007).

Idelbrando (2019) citando Hargreaves, Earl y Ryan (2001) salienta 
que o ensino, bem como, qualquer outra atividade humana, não é 
estático. O processo para moldar a próxima geração está evoluindo, 
acompanhando a sociedade como um todo. Analisar o desenvolvimento 
da sociedade nos dias de hoje exige a união das diferentes instituições 
existentes, entre elas a escola. Todavia, mudanças em instituições como 
a escola ocorrem de forma lenta, se comparada a outras áreas como 
a tecnologia. Esse fato é contatado na dificuldade dos professores em 
atender às necessidades de conhecimento dos alunos.

Como metodologia, adotaremos o estudo de caso das 
vivencias enquanto participantes do Programa de Residência 
Pedagógica (RP), subprojeto Geografia, na Escola Dom Moisés 
Coelho na cidade de Cajazeiras-PB. 

RELAÇÃO INSTITUIÇÃO E O RESIDENTE 

Todo início é marcado pelo medo e insegurança. A inserção na 
sala de aula enquanto professor em formação não é diferente. Por isso, 
cabe ressaltar a importância dos programas de aperfeiçoamento e de 
inserção como o Residência Pedagógica que propicia ao estudante de 
licenciatura uma vivencia aprofundada na escola.
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Nas palavras de Pessoa (2017) a fase de iniciação à docência 
tem se estabelecido por seu caráter distintivo e por suas características 
particulares. O que configura um período de construção da identidade 
docente. Logo ao iniciar as atividades defrontamo-nos com situações 
novas próprias da profissão. 

O ambiente escolar é constituído por uma pluralidade de 
indivíduos que participam ativamente do processo de ensino-
aprendizagem, quando ocupamos o “palco” da sala de aula nos 
defrontamos com situações jamais experimentadas. Ao iniciarmos as 
atividades se fez necessário conhecer a cultura escolar e sua estrutura, 
respeitar e buscar compreender as práticas já existentes. 

A relação entre instituição/professores/preceptor e residentes 
pedagógicos na Escola Dom Moisés Coelho, ocorreu no período 
de agosto de 2018 a dezembro de 2019 de forma harmoniosa, 
participativa e construtiva. Proporcionando aos residentes vivenciarem 
as etapas do processo de ensino aprendizagem presente na escola 
desde o planejamento anual, as aulas no seu dia a dia e os eventos 
promovidos pela escola. Assim, à medida que houve interação com os 
professores, os residentes buscaram aplicar metodologias diferentes, 
para melhor o processo de ensino-aprendizagem em Geografia, 
favorecendo a ampliação do conhecimento, saindo um pouco da 
rotina e principalmente trazendo um novo olhar para os alunos de 
como aprender sobre geografia.

TRANSFORMAÇÕES TEÓRICO-
METODOLÓGICAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA: 
E.E.E.F.M. DOM MOISÉS COELHO

A metodologia implica significativamente no processo de 
ensino/aprendizagem. Dessa forma, escolher e aplicar a mesma 
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influenciará diretamente no sucesso ou não desse processo. 
Primeiramente, devemos entender qual o conceito de metodologia 
propriamente dito.

A Metodologia é o estudo dos métodos. As etapas a seguir 
em um determinado processo. Tem como objetivo captar e analisar 
as características dos vários métodos indispensáveis, avaliar suas 
capacidades, potencialidades, limitações e criticar os pressupostos 
ou as implicações de sua utilização, ou seja, é o caminho traçado e 
percorrido com fases e características bem definidas, para se chegar 
ao objetivo, neste caso, o processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, entendemos que é necessário desenvolver uma 
boa metodologia que atenda todas as demandas colocadas. Para 
isto, a mesma deverá ser bem elaborada e organizada, separando as 
etapas de maneira correta, colocando-as numa escada de evolução, 
para que no final alcance o êxito. 

Trazer esses conhecimentos para a sala de aula, escolher e 
aplicar a metodologia correta não é uma tarefa fácil. De início, conhecer 
o ambiente escolar e o âmbito social que a instituição está inserida, 
pois se sabe que, a escola exerce e sofre influência da sociedade que 
está em sua volta e os muros da mesma não são suficientes para barrar 
ou isolar os alunos do mundo. Os alunos acabam trazendo um pouco 
do que vivem e presenciam na sociedade para dentro da sala de aula, 
e vice-versa, influenciando significativamente no comportamento do 
mesmo e no seu desempenho escolar. 

Depois de entender o âmbito social no qual a escola está 
inserida, devemos compreender a instituição, o seu modelo, sua 
estrutura, seus recursos materiais e humanos, e isso é possibilitado 
pela leitura do Projeto Político Pedagógico. Este documento é a 
identidade da escola, o mesmo expressa etapas a seguir, problemas 
enfrentados, metas a cumprir e objetivos que almeja alcançar. Sendo 
assim, expõe as características e particularidades de cada escola, e 
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considerando isto, desenvolvendo um caminho a trilhar para resolver 
as problemáticas impostas.

Na escola Dom Moisés Coelho, na qual desenvolveu-se o 
Programa Residência Pedagógica, inicialmente foram realizadas 
observações da instituição, a parte física, humana, e o âmbito social. 
Foi realizada a leitura do PPP da mesma, para tomar conhecimento da 
forma de funcionamento, características e os problemas enfrentados. 
Observou-se que, este foi desenvolvido em cima de algumas 
problemáticas, a evasão escolar e a falta de interesse são as mais 
frequentes. Assim, o primeiro desafio dos residentes, foi desenvolver 
a aplicar uma metodologia que se adequasse às particularidades 
e contemplasse esses problemas existentes na instituição, com o 
objetivo de pensar uma forma de resolvê-los.

Dessa forma, ocorreu a aproximação com turmas, conversando 
com os alunos e buscando ganhar a amizade e a confiança dos 
mesmos, pois assim seria possível entender um pouco cada um, suas 
características, qualidades, anseios, problemas, e como tudo isso 
influencia no comportamento e desempenho escolar. Sabemos que, 
compreender as particularidades de cada indivíduo numa turma de 40 
ou 50 alunos é muito difícil, e existem professores que trabalham os três 
turnos, em escolas diferentes, salas de aulas, totalmente divergentes, 
com inúmeras características e problemas. Entendemos que, assim, 
se torna praticamente impossível o professor se aproximar, conhecer 
os alunos e ganhar a confiança dos mesmos, dificultando o processo 
de ensino/aprendizagem. 

A partir daí, conhecemos melhor as turmas, ganhamos a 
amizade de alguns, e entendemos um pouco as inter relações a 
adjetivos presentes nas mesmas. Depois pensamos numa metodologia 
que estivesse ao alcance da instituição, a qual forneceria subsídios, 
e também abarcasse as características existentes. Dessa forma, 
buscamos ganhar o interesse do aluno e a curiosidade, dinamizando 
e diversificando as aulas. 
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Explicamos conteúdos com o uso de recursos multimídia, com 
slides, filmes e documentários, buscando prender a atenção dos 
alunos com aulas dinâmicas, diferenciando e trazendo algo novo. Isso 
funcionou muito bem, vimos que as aulas neste modelo, não eram 
tão cansativas, diferente das aulas tradicionais, utilizando apenas o 
livro didático e o quadro. Também realizamos dinâmicas, priorizando 
a participação de todos, e descontraindo o ambiente da sala de aula, 
explicando e avaliando o aprendizado de uma maneira divertida, 
divergindo da monotonia.

Uma das metodologias utilizadas como meio de renovação 
para construção de saberes na disciplina de geografia foi realizada 
na escola com os alunos do 7° ano do ensino fundamental durante o 
Programa. Na qual, foi realizada a interdisciplinaridade trabalhando 
geografia e história. O conteúdo trabalhado foi “Transformações e 
permanências nas paisagens” presente no livro didático, que teve 
como finalidade retratar as transformações e permanências na 
paisagem na cidade de Cajazeiras-PB. 

Dessa forma, foi trabalhado a partir desse tema com o local 
onde a maioria dos alunos residia. Portanto, o município de Cajazeiras 
foi o escolhido, utilizando alguns pontos da cidade. Para melhor 
compreensão desse processo de transformação e permanência 
da paisagem na cidade de Cajazeiras- PB, foram desenvolvidas 
atividades, para que os educandos pudessem relacionar esse 
processo de tempo e espaço, passando a entender melhor o lugar 
em que vivem, associando desde o seu passado histórico até os 
dias atuais resgatando as memórias antigas e comparando com as 
recentes, através de fotos pesquisadas em revistas, livros entre outras 
fontes, no qual, foram expostas e discutidas em sala de aula. 

Dessa maneira, conhecer o próprio local do qual fazemos parte, 
é o primeiro passo para entender o meio no qual estamos inseridos, 
podendo adquirir estes conhecimentos a partir de associações com o 
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que aprendemos em sala de aula e as situações do cotidiano a partir 
dos saberes oferecidos pela Geografia.

A metodologia para realização desta atividade pautou-se na 
compreensão das categorias da Geografia e estudo das fontes históricas 
locais, após essa etapa, os alunos aplicaram seus conhecimentos 
através de análises das imagens e realizaram comparações do 
passado e do período atual. 

Outra forma de metodologia adotada foi através da música 
e da aula de campo. Por meio da música trabalhada, os alunos 
puderam relacionar a composição com sua realidade local e, de forma 
descontraída expor suas opiniões a respeito da canção através de uma 
roda de conversa realizada.

Dessa maneira, a aula de campo foi realizada utilizando um 
pequeno mapa preparado com os pontos essenciais, onde todos os 
educandos puderam observar, analisar e ter uma noção de localização 
antes do percurso e durante (figura 1).

Figura 01- Mapa do percurso da aula de campo.

Fonte: PINHEIRO (2019)
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Desse modo, os alunos puderam no decorrer do percurso 
aprender um pouco da história da cidade. Com a finalização da aula 
de campo, nas aulas seguintes, os alunos se reunirão em grupos de 
4 pessoas e coloram as imagens fotografadas  durante o percurso  
em cartolinas apresentando para os outros grupos. Havendo dessa 
forma, um momento de troca de experiências e conhecimentos sobre 
a observação e análise da paisagem a partir de cada aluno. 

Portanto, a geografia tem se modificado com o passar do tempo 
e inovando suas metodologias podendo ser trabalhado de várias 
maneiras que possa contribuir com a construção de saberes dos 
alunos em sala de aula. 

Já em turmas mais avançadas, como a turma do 9° ano E, 
procurou-se desenvolver metodologias que contribuíssem para 
o processo de aprendizagem dos alunos e também que eles se 
envolvessem com o tema que estava sendo estudado. 

Como os assuntos de Geografia nesta série são sobre os 
continentes, dificulta um pouco sobre o interesse dos alunos com o 
tema e muitas vezes as aulas ficam somente no tradicional.

Para mudar essa realidade buscou-se trazer metodologias que 
já são discutidas na geografia escolar que têm grande relevância no 
processo de ensino e aprendizagem que são o uso do software Google 
Earth Pro e as histórias em quadrinhos.
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Figura 02- O uso do software Google Earth Pro no 
conteúdo sobre o continente africano.

Fonte: Google Earth Pro e BRITO (2019)

O uso do Google Earth Pro no ensino de Geografia (figura 02) 
permitiu para essa turma uma viagem para o continente africano (A) em 
que podemos estudar com essa ferramenta a sua localização a partir 
da ferramenta grande (B) que mostra a latitude e a longitude. Através do 
perfil de exagero (C) podemos ver o relevo africano em 3D, destacando 
o estudo dos vulcões presentes na área do Rift Valey. Também utilizou-
se de fotos 360° (D) para observar o vulcão em erupção, em que esse 
tipo de fotografia permite que observamos os detalhes retratados em 
todos os ângulos. 
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Figura 03- Histórias em quadrinhos sobre o continente asiático

Fonte: BRITO e PINHEIRO (2019)

A construção das histórias em quadrinhos (figura 03) foi 
desenvolvida a partir do que foi discutido em sala de aula sobre o 
continente asiático, em que os alunos deveriam escolher um dos 
temas trabalhados, como relevo, economia, clima, cultura e dentre 
outros. Obteve-se como resultado HQs que abordaram sobre a cultura, 
política do filho único, o cultivo de arroz asiático, clima e outros temas. 

Com a turma do 6° ano F foi desenvolvido um projeto de 
intervenção intitulado “O relevo e a forma urbana da cidade de 
Cajazeiras-PB” em que trabalhamos duas metodologias: a construção 
de maquete do Cristo-Rei e a aula de campo.
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Figura 04- Construção da maquete

Fonte: PINHEIRO (2019)

Para a construção da maquete foi realizada uma aula teórica 
sobre os tipos de relevo, até chegar na morfologia local e associar 
com o processo de urbanização da cidade de Cajazeiras e destacar 
a ocupação do morro do Cristo Rei. A partir do Google Earth Pro 
obtivemos fotografias de vários ângulos do morro, em que foram 
expostas para os alunos para a confecção da maquete. 

Figura 05- Aula de campo no morro do Cristo-Rei

Fonte: Acervo pessoal (2019)
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A aula de campo teve como propósito observar a área de estudo 
de perto e analisar o que foi discutido em sala com o que estava sendo 
observado pelos alunos, como a formação rochosa e o processo de 
ocupação do local chamaram bastante a atenção dos alunos.

A atuação no 6° ano “D” foi uma experiência especial, a regência 
em se dava em dupla e tivemos a experiência de estar com a turma 
desde o início das aulas. Durante esse período desenvolvemos 
diversas atividades, buscou-se sempre utilizar metodologias que os 
alunos pudessem participar. 

Na turma do 1° C, foi desenvolvido um recurso metodológico 
para a aula que abordaria o estudo dos minerais e das rochas, dentro 
da temática sobre a formação litológica do planeta terra. Primeiramente 
foi elaborado um plano de aula que continha os objetivos para esse 
conteúdo, logo em seguida foi pensado uma forma de didatizar o 
conteúdo tendo em vista que a Escola não dispõe de um laboratório 
de geologia ou até de amostras de minerais ou de rochas.

Foi obtido parceria com o Laboratório de Geografia Física do 
departamento de Geografia da UFCG de Cajazeiras, a liberação de 
levar as amostras de Basalto, Quartzo, Arenito, Mármore, Granito e 
Conglomerado para a sala de aula. Vale ressaltar que os alunos e 
alunas já tinham tido uma explicação oral sobre a temática, então já 
estavam familiarizados com a temática. 

Logo em seguida, os alunos se dividiram em quatro grupos 
contendo cinco alunos e que iriam tirar um papel do saquinho 
e responder algumas perguntas relacionadas à temática. Essas 
perguntas eram sobre o que é uma rocha metamórfica? O que é uma 
rocha sedimentar? O que é uma rocha magmática? Como ocorre o 
processo de litificação das rochas sedimentares? Como são formadas 
as rochas e sua composição? 
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Logo em seguida, à materialização do conteúdo, ou seja, os 
alunos e alunas já conheciam como se forma um mineral, uma rocha, 
quais as rochas existentes e quais os tipos. Dessa maneira, os mesmos 
grupos teriam que identificar quais eram as rochas que estavam em 
sala que foram disponibilizadas pelo Laboratório. Os grupos teriam 
que observar a composição granulométrica, a estrutura, a dureza e 
dizer quais eram as rochas. Nesse momento os grupos recebiam 
auxílio, para facilitar e tirar alguma dúvida caso surgisse e quem mais 
acertasse ganharia uma recompensa.  

As novas tecnologias e metodologias são parte integrante da vida 
humana atualmente. Mesmo se considerarmos as desiguais esferas 
sociais, é possível que enxerguemos a presença de dispositivos que 
interfiram diretamente no cotidiano das pessoas, desde as atividades 
mais simples realizadas por elas no dia-a-dia até nas mais complexas. 

Frente à questão posta, a escola, enquanto instituição social, 
deve seguir as mesmas transformações que se dão extramuros 
e incorporar métodos que permitam dar aos alunos não só 
autonomia para a utilização das ferramentas que se apresentam 
com a alvorada tecnológica, mas que delas possam fazer meios de 
conhecer e de saber. Pensando por esta perspectiva, entendemos 
a necessidade de socializar os conteúdos em sala de aula com o 
auxílio de parâmetros que subsidiam um diálogo mais agradável 
com o assunto através da tecnologia.

A princípio, com o dar-se das aulas, pudemos perceber o nível 
de contato que os alunos tinham com dispositivos online, de forma 
particular, computadores e celulares. Consideramos, neste processo, 
o tipo de público constituinte da turma de 1º ano do Ensino Médio e a 
partir dos recursos oferecidos pela escola e, dessa forma, optamos por 
dois instrumentos para manejo do assunto. 
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O conteúdo a ser trabalhado na turma foi o “Território brasileiro”, 
enfatizando a importância das novas tecnologias para o ensino e 
aprendizagem de Geografia.  Iniciamos o conteúdo com a exibição 
da minissérie Vermelho Brasil, de Nicolas Traube e Christian Duguay, 
com o objetivo de instigar o debate sobre a temática. Em seguida, 
continuamos a aula com a utilização de um programa de computador 
chamado Google Earth, cuja função permite visualizar um modelo 
tridimensional do planeta terra e assim fizemos uma viagem virtual 
sobre os pontos extremos, limites e fronteiras do Brasil. 

Na ocasião, verificamos uma maior participação e envolvimento 
por parte dos alunos, desde a introdução do assunto com apresentação 
do filme até a realização da viagem virtual por meio do Google Earth. A 
visualização do modelo tridimensional do território brasileiro favoreceu 
o diálogo sobre o processo de povoamento e conquista do território, 
também ilustrado através da minissérie. As questões físicas do território 
ganharam espaço nos comentários tecidos pelos estudantes que, ao 
visualizar o trajeto, demonstravam grande entusiasmo e curiosidade. 

Durante a prática, fomentamos a importância da Geografia e da 
cartografia digital na atualidade, apontando sua utilização em muitas 
das ferramentas hoje usadas por nós, como nos celulares, aplicativos 
e até mesmo em games que uma grande parte dos adolescentes 
jogam. Fizemos um paralelo entre a realidade vivida e a geografia que 
pode ser percebida, sentida e compreendida na esfera da tecnologia 
e através dela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ato de educar é dar “sentido”. Não ocorrendo de maneira 
tradicional, mas se materializa em um movimento de interação em 
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que os indivíduos do processo constroem sua dinâmica. Diante 
de todos os momentos vivenciados em sala de aula e fora dela, é 
possível concluir que planejar, organizar e executar uma metodologia 
de ensino é uma tarefa que precisa ser constantemente aperfeiçoada 
para a realidade da sala.

Não é novidade, que aula expositiva é o método mais utilizado 
para transmitir conhecimento, mas não se pode reduzir a aula somente 
a esse método, é preciso abrir espaço para novas metodologias, que 
corroborem para melhor explicação dos conteúdos propostos, e 
desperte nos alunos o desejo de conhecer mais sobre a disciplina.  

Na aplicação de novas metodologias, foi constatado que os 
alunos sentem a necessidade de algo novo a ser oferecido pela escola, 
e pelo professor, a fim de diminuir a tendência da apatia, a percepção 
de ganhos, o melhor entendimento dos benefícios futuros trazidos 
pela escolaridade, pelo ensino de geografia e consequentemente o 
menor risco de abandono da escola, abandono este que é perceptível 
e comentado na escola Dom Moisés.

Sendo assim, faz necessário que o professor repasse o 
conhecimento geográficos com uma visão holística ensinando os 
alunos a serem críticos-reflexivos. Tendo consciência do seu papel na 
sociedade valorizando os processos de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo intenciona apresentar relatos de experiências 
do grupo de residentes e preceptora do subprojeto de Pedagogia 
atuante na escola pública Maria Guimarães Coelho situada em um 
bairro de periferia da zona sul de Cajazeiras em relação ao processo 
de construção da identidade racial de meninos e meninas negros/
negras/brancos e pardos que cotidianamente frequentam a escola. 
Nessa perspectiva, temos a seguinte questão norteadora do estudo: 
De que forma o/a negro/a está sendo representado/a na E.M.E.I.E.F 
Maria Guimarães Coelho?

Considerando a questão e intenção que norteiam o estudo 
definimos por objetivo geral apresentar as influências africanas na 
constituição da nossa identidade racial, tendo como público-alvo 
alunos/as do 1° ao 5° ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Na 
tentativa de proporcionar aos alunos elementos socioculturais basilares 
para formação de suas identidades elencamos os seguintes objetivos 
específicos: Identificar junto aos discentes da escola Maria Guimarães 
Coelho as contribuições da cultura africana que foram ressignificados 
pela comunidade local; mobilizar aos alunos o conhecimento da 
cultura afro-brasileira e oportunizar aos alunos a produção de material 
concreto referente a temática trabalhada.

Sabemos que a constituição do povo brasileiro se deu mediante 
a miscigenação européia, indígena e africana. Assim não podemos 
definir uma cultura cajazeirense, nordestina e brasileira sem mencionar 
a ressignificação da cultura desses povos em nossas tradições 
culturais. Portanto, traremos voz e vida a personagens que ajudaram a 
partir de sua criatividade ressignificar a nossa história. É preconizado 
pela Lei 10.639/03 das Diretrizes e Bases da Educação que as escolas 
oportunizem aos seus discentes o conhecimento da cultura africana 
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como mecanismo potencializador do processo de construção da 
identidade, da cultura de cada brasileiro/brasileira, articulando de modo 
interdisciplinar as especificidades do currículo local com aspectos do 
povo trazido da África e que de modo particular, enriqueceu nosso 
país com tanto conhecimento. Nessa perspectiva, mobilizamos nossa 
prática pedagógica a ideologia da inclusão de diferentes etnias, 
tentando amenizar o preconceito racial e valorizar as diferenças que 
somaram de modo positivo as etnias brasileiras.

O artigo está estruturado da seguinte maneira: inicialmente, 
discute-se sobre a importância da temática para a construção identitária 
dos/as alunos/as evidenciando o conceito de identidade racial e sua 
relação com a cultura afro brasileira, como os alunos constroem 
mediante suas representações socais o seu “eu” e como esse “eu” é 
representado na escola. Em seguida, explana-se mediante a pesquisa 
ação como a cultura africana pertence a todos nós, sejam negros, 
brancos ou indígenas evidenciando as metodologias do projeto e da 
Feira de Exposição - A África está nós e,  por fim todas as contribuições 
proporcionadas por esse projeto.

A NEGRITUDE E A ESCOLA

As representações sociais se constituem como arcabouço 
epistemológico da convivência, sendo um conhecimento do senso 
comum, mas que se dá no âmbito da construção, indo de encontro com 
as necessidades eminentes de cada indivíduo, podendo acontecer 
mudanças. Sendo um aspecto essencial da dimensão ideológica da 
constituição de um sujeito dentro da comunidade frente a sociedade . 
Segundo Fernandes (2003, p. 85)

Para a teoria das representações sociais, não existe essa 
realidade objetiva a priori, posto que toda realidade é 
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representada, re-apropriada pelo indivíduo ou grupo que a 
conhece, sendo assim reconstruída no seu sistema cognitivo e 
integrada no seu sistema de valores a partir de sua história e do 
contexto social e ideológico que o cerca. 

Assim, destaca-se que para a teoria das representações sociais 
a constituição da realidade  do sujeito, dependerá de como cada 
pessoa utiliza seu sistema cognitivo para atribuir significado e criar 
seu próprio sistema de representações de acordo com o local em que 
vive, a realidade, seus gostos e interesses, como uma sistematização 
do mundo que o rodeia que é compartilhado por determinado grupo. 
Nessa perspectiva Fernandes (2003, p. 92) trará a concepção que as 
representações sociais no tocante a coletividade

Passa a produzir as opiniões, imagens, percepções, crenças, 
atitudes e comportamentos partilhados pelos sujeitos que a 
compõem, referendadas ou suscitadas pelas características 
culturais, educacionais, econômicas e políticas que 
circunstanciam a sua realidade.

Portanto, as representações se fundamentam em interpretações, 
e nessa concepção de viabilidade se dá as possibilidades, não sendo 
uma categoria fechada , mas que se dá em meio a coletividade dos 
sujeitos que fazem parte do grupo e nesse sentido essa poderá ter 
alguns limites para que este se organize e sistematize os seus saberes 
de modo contextualizado.

De acordo com Fernandes (2003) as representações se 
dão a partir de algo que já foi pensado, e isto constitui a base de 
significação para que utilizem como meio de interpretação do mundo, 
podendo atuar e pensar sobre ele, dando-se nesse movimento 
a incorporação social e a familiarização do novo conhecimento. E 
assim, Fernandes (2003. p. 93-94) delineia três fases de estruturação 
a ancoragem, sendo estas conforme “a) a atribuição de sentido: 
corresponde ao processo de construção de sentido sobre um 
objeto e sua representação [...]” E esse sentido parte da premissa 
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de algo que já foi pensado e será interpretado pelo grupo. “b) a 
instrumentalização do saber: refere-se ao valor e aos usos funcionais 
da representação[...]”, Relacionado ao uso prático que esse saber 
terá para o grupo, como ajudará na compreensão do mundo e vida 
cotidiana. “c) o enraizamento no sistema de pensamento: corresponde 
à integração cognitiva do objeto e da sua representação num sistema 
já formado pelo grupo[...]” E  este último tem como caráter pessoal o 
de causar mudanças tanto no novo pensamento que adentra como 
nas representações já existentes no grupo. 

Para Fernandes (apud Moscovici) são elencadas duas funções 
das representações sociais, sendo elas: “formação de condutas e 
orientação das comunicações sociais”. Ambas estão entrelaçadas, ou 
seja, caminham juntas, uma orientando a outra e seguindo juntas. 

Segundo Fernandes (2003), a representação social encaminha 
a formação de conduta pelo fato de ser ela quem dá forma e orientação 
ao processo de elaboração do comportamento, ao mesmo tempo em 
que justifica a expressão deste. Dessa forma, ela é responsável por 
preparar o sujeito para as situações que serão vivenciadas, no caso, 
seu comportamento e agir. Já a orientação das comunicações sociais, 
de acordo com Fernandes (2003, p. 96):

No tocante à função orientação das comunicações entre os 
indivíduos, a Representação Social se torna um instrumento 
através do qual os membros de um grupo apreendem as 
interações desenvolvidas por este, e assim sendo, as relações 
entre esses indivíduos emanam dessas interações, tomando-se 
a linguagem como meio mediatizador de tais relações.

A comunicação entre os indivíduos é um instrumento de interação 
e aprendizagem, na qual, fortalece a interação que são desenvolvidas 
nos relacionamentos dos indivíduos, assim como mediatizador das 
relações que ambos constituem.
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Existem três tipos de comunicação, os mesmos são: A difusão, 
propagação e propaganda. A primeira, a difusão, no caso, se caracteriza 
como a comunicação que se mantém indistinta entre fonte e receptor 
(FERNANDES, 2003).  A definição de difusão acontece através da 
comunicação que faz a mediação entre a notícia/informação do seu 
lugar de origem e as pessoas que estão preparadas para receber. Para 
Fernandes (2003, p. 97):

A segunda forma de comunicação, a propagação, identifica-se 
como a adaptação dos saberes e sua integração a uma visão 
de mundo organizada, favorecendo a formação das atitudes, 
entendidas aqui enquanto instrumento de orientação frente ao 
objeto da representação.

De acordo com esse pensamento, a propagação é uma 
renovação de saberes, na qual possibilita conhecimento assim como 
a formação de atitudes que nos favorece enquanto representantes 
deste meio. 

Como terceiro e último, Fernandes (2003, p. 97) cita que, “A 
propaganda, definida como a comunicação estruturada dentro de 
um campo de relações sociais em conflito, coloca-se como pólo de 
antagonia entre o saber informado pela fonte e em dicotomia com a 
sua percepção pelo receptor”. 

A propaganda é responsável pela amostragem do produto, 
seja ele qual for, assim como conhecimento do mesmo, fazendo um 
comparativo do que são os saberes e o que temos a conhecer. 

Com isso, a representação social utilizada aqui, é na perspectiva 
de propagação, em que vista por meio do diálogo e conhecimento 
acerca dos nossos ancestrais, representa como a África está em nós, 
em quem somos hoje. A necessidade da representação por meio da 
propagação surge devido à relevância da construção da identidade 
dos sujeitos, em ênfase na identidade racial, pois trata-se do 
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reconhecimento de si mesmo, a partir do sentimento de pertencimento 
à uma cultura, uma raça. 

Assim como afirma Ciampa (1984 apud Gomes e Marques, 
2018, p. 2), “o termo identidade é a forma que o indivíduo reconhece a 
si próprio, e isto está relacionado com as características do sujeito, as 
quais estão em constante evolução, sejam elas individuais ou coletivas 
[...]”. Essas características são diversas, desde físicas à ideológicas, 
pois para o autor, a identidade será construída e/ou reconstruída 
por meio das atividades, ou seja, está sempre em transformação, é 
dinâmica e se constitui conforme o meio e o crescimento pessoal e 
social do/a sujeito/a,

[...] como processo de metamorfose, como movimento das 
transformações que vão configurando nossas identidades, 
seja como história de vida – um passado que se fez pela minha 
atividade -, seja como projeto de vida – um futuro a ser buscado 
a partir do meu desejo -, ou seja, desenvolver a competência de 
falar e agir com autonomia para falar quem sou e quem gostaria 
de ser. (Ciampa, 2006, s.n)

Dialogando com as ideias de Ciampa (2006), a identidade racial 
é ter a autonomia de se reconhecer enquanto sujeito/a negro/a, indo 
além da cor da pele, trata-se de história de vida. Tendo em vista que, 
conforme Costa (1986, p. 144) “ser negro é ser violentado de forma 
constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla 
injunção: a de encarnar o corpo e os ideais do ego do sujeito branco e 
a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro”.

Aceitar-se enquanto negro/a é um processo além da formação 
da própria identidade, é lutar por espaço, respeito e igualdade, por isso, 
torna-se ainda mais difícil e lento. É preciso que, por meio da educação, 
exista suporte e se trabalhe a cultura africana e afrodescendente, 
trazendo representatividades e representações no âmbito escolar e 
para a comunidade, pois assim como afirma Melo (2019, s.n)
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A construção da identidade se dá por meio das interações da 
criança com o seu meio social, o qual acontece em primeiro 
momento no seio família e logo depois, a escola. A inserção da 
criança nos espaços de Educação Infantil se faz um universo 
social diferente do da família, favorecendo novas interações 
e ampliando, desta maneira, seus conhecimentos a respeito 
de si e dos outros. [...] Ou seja, sua autoimagem também é 
construída a partir das relações estabelecidas nos grupos 
em que a criança convive. Um ambiente farto em interações, 
que acolha as particularidades de cada indivíduo, promova o 
reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-
as, ao mesmo tempo em que contribui para a construção da 
unidade coletiva, favorece a estruturação da identidade, bem 
como de sua autoimagem.

Com isso, sabendo-se que na infância, há uma maior apreensão 
do meio em que está inserido/a, bem como de suas relações sociais 
e afetivas para a construção de sua identidade, torna-se fundamental 
que desde a educação infantil seja trabalhada a idade racial. Pois, 
na escola, a criança irá estimular a interação e o respeito mútuo, as 
metodologias e os objetos de conhecimentos trabalhos em sala de 
aula, atingem estritamente no seu desenvolvimento e na formação da 
sua autoimagem.

Em busca de tornar obrigatório o ensino da cultura africana e 
afrodescendente para melhorar a construção identitária, criou-se a Lei 
10.639/03 estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional 
a fim de incluir a temática sobre a cultura africana e dessa forma 
houvesse um conhecimento mais aprofundado sobre a luta dos negros 
no Brasil, a cultura negra brasileira como está disposto no art. 26-A 
parágrafo §1° da Lei 10.639/03.

É necessário que os/as alunos/as negros/as comecem a 
entender melhor um pouco da sua história de das lutas que foram 
travadas e que ainda são travadas diariamente para terem seus direitos 
respeitados bem como uma autoimagem desenvolvida. Dessa forma, 
a Lei 10.639/03 descreve que:
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Art. 26-A §1° O conteúdo programático a que se refere o 
caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 
contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
políticas pertinentes à História do Brasil.  

Com isso, é possível notar a inclusão dos conteúdos que versam 
sobre a cultura Africana e Afro-brasileira e toda a sua trajetória, isso 
contribuirá para que os alunos/as negros/as em sala de aula possam se 
sentir representados e começar a desenvolver um autorreconhecimento 
e sua identidade racial. Evidentemente, que a forma como o professor 
irá trabalhar esses assuntos e se, de fato, irá incluí-los nas suas aulas 
porá que consequentemente possa trazer benefícios, pois é uma 
temática que precisa ser bem trabalhada levando em consideração 
tudo aquilo que o povo negro passou e passa nos dias atuais. 

Trabalhar sobre as relações étnico-raciais, identidade racial, 
e a cultura africana e afro-brasileira é essencial para os/as alunos/
as, já que nas nossas escolas quando paramos para refletir sobre o 
que é estudado, percebemos que é pouco abordado sobre a cultura 
africana, estão centrados apenas em estudar sobre a escravidão e o 
abolicionismo. Sendo assim, trabalhar sobre uma outra perspectiva, 
mostrando as riquezas culturais e artísticas, a beleza das danças e 
roupas que estão presentes em nossa cultura também, proporciona 
ao/à aluno/a um novo olhar, mostrando que o continente africano não 
se resume à fome, sede e pobreza.

Essa temática é importante para promover o respeito nas 
escolas, que tanto alunos/as negros/as como alunos/as branco/as 
entendam que suas características físicas como a cor de pele os tornam 
diferentes biologicamente, no tocante a uma questão de genética. Além 
da construção identitária, é  necessário falar sobre a cultura africana 
e afro-brasileira, para que sejam desconstruídos preconceitos que, 
geralmente, são discriminados e mal vistos pelas pessoas em nossa 
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sociedade e em nossas escolas. Além da construção identitária, é 
necessário o ensino da cultura africana e afro-brasileira que, geralmente, 
é discriminado e mal visto na escola e sociedade, para que assim, 
possamos desconstruir preconceitos enraizados socialmente.  O nosso 
cotidiano é rico de costumes e culturas oriundas da África, desde as 
nossas roupas, acessórios, culinária até instrumentos musicais. Todos 
os elementos estudados trazem uma nova perspectiva sobre o assunto 
e ajudam na desmistificação de certos preconceitos.

FEIRA - A ÁFRICA ESTÁ EM NÓS!

O projeto foi desenvolvido com todas as turmas da escola 
E.M.E.I.E.F Maria Guimarães Coelho, optando-se por mudanças nas 
metodologias e formas de trabalhar os objetos de aprendizagem de 
acordo com a faixa-etária e necessidades eminentes de cada grupo. 
Acontecendo uma vez por semana nas salas de aula com apresentações 
dos conteúdos e atividades práticas de confecção assim como de 
auto identificação, gradativamente de acordo com os conteúdos e 
a maturidade de compreensão das crianças. Buscou-se abranger 
diversos aspectos da cultura africana e afrobrasileira, como danças, 
comidas, moda, instrumentos, termos que foram incorporados, trazendo 
essas informações contextualizadas para facilitar a compreensão das 
crianças, buscando desenvolver um pensamento crítico e associar 
os conhecimentos com sua realidade, para que entendam que os 
costumes e hábitos africanos estão presentes em nosso cotidiano e 
que temos mais influências do que podíamos imaginar inicialmente.   

Os conteúdos relacionados a esta temática são visto nas 
escolas, fazem parte do livro didático como obrigatórios mas relacionar 
esses com o que as crianças vem no seu cotidiano, com suas falas e 
até mesmo modos de se vestir tornou-se algo novo, por agora terem 
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conhecimento que faz parte das influências africanas, constituindo 
como uma cultura afro brasileira, tendo em vista que até nos dias 
atuais ainda se tem preconceito e discriminação. Sendo esse projeto 
uma forma de ir introjetando moderadamente conhecimentos para que 
estas crianças desconstruam essa visão errônea e ainda comum das 
crenças e hábitos africanos como algo negativo.

Os materiais confeccionados em sala foram expostos 
posteriormente na feira como uma forma de socialização das vivências 
e atividades práticas que trouxeram reflexão e fixação dos conteúdos. 
Fizemos auto retratos que parecia ser algo comum/simples, mas 
que percebemos que as crianças tiveram dificuldade em mostrar 
suas características e que às vezes optaram por desenhar um rosto 
considerado padrão dentro da estética, ao invés de desenhar a si, com 
isso, essa atividade precisou ser bem dialogada para que as crianças 
se vissem como são, entendessem seus traços e a relevância de 
valorizá-los, trabalhando também com a sua autoestima.

Dentre os objetos que foram confeccionados, estava o 
dicionário de palavras com origem africana. Foi uma atividade simples, 
mas essencial para a compreensão das crianças sobre a cultura afro-
brasileira, já que palavras que utilizamos no nosso dia a dia possuem 
origem africana, as crianças foram identificando palavras, objetos, 
comidas. A construção da identidade vai se concretizando aos 
poucos, a cada atividade que fazíamos, percebia-se mais segurança 
por parte das crianças, se identificando com o que estava sendo 
trabalhado. Ao trabalharmos com a realidade do aluno, trazendo 
para a sala de aula o que ele vivencia no seu cotidiano, propicia uma 
desconstrução de preconceitos que ainda se tem com determinados 
aspectos da cultura africana. 

Propusemo-nos a trabalhar com as crianças do 1° ano dos anos 
iniciais do ensino fundamental as brincadeiras de origem africana que 
fizeram parte da infância de nossos pais e fazem parte da realidade de 
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algumas crianças, tais como: escravos de jó, pula corda e amarelinha. 
Construímos com os alunos algumas máscaras que são africanas 
enfatizando o colorido e o significado dessas máscaras, foi uma 
atividade muito significativa para as crianças.  

Dentre diversas outras atividades, visamos relacionar também 
com a história da cidade de Cajazeiras-PB, em que teve a participação 
de negros em sua construção e comunidade quilombolas na região, 
visando relacionar o aprendido com a realidade em que estão inseridos 
e, assim fossem contemplados e se reconhecessem enquanto sujeitos/
as contribuintes da história do Brasil, da Paraíba e de Cajazeiras. 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização da feira foi pautada 
na Pesquisa-ação. Visto que, segundo Severino (2016, p. 127) “A 
pesquisa-ação é aquela que, além de compreender, visa intervir 
na situação, vistas a modificá-la.” Sendo assim, após analisar a 
situação da escola no que se refere à identidade e auto-aceitação das 
crianças, da representatividade do negro, chegando a conclusão de é 
necessário falar, estudar sobre o assunto de forma mais aprofundada, 
a partir daí foi proposto atividades para serem feitas com as crianças, 
com a finalidade de conscientizar sobre a representatividade negra 
na contemporaneidade, sobre as influências  cultura africana e afro-
brasileira para a construção da identidade racial dos alunos.

Segundo Prodanov (2013 p.66) em uma pesquisa-ação, “[...] 
os pesquisadores e os participantes envolvem-se no trabalho de 
forma cooperativa.” Sendo assim, buscamos juntamente com o corpo 
discente e docente da escola, trazer para a comunidade escolar, 
os pais que estavam ali presentes e para os alunos da escola, uma 
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visão diferente sobre a cultura africana e afro-brasileira. Nesse tipo 
de pesquisa, como cita Prodanov (2013 p. 66) “[...] os investigadores 
desempenham um papel ativo na solução dos problemas encontrados, 
no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em 
razão dos problemas.” Através da pesquisa-ação pudemos observar, 
analisar e propor atitudes que visavam modificar a maneira como os 
alunos da escola e seus pais viam a cultura africana, mostrando a suas 
influências no nosso cotidiano. 

Desse modo, a pesquisa ação foi fundamental para 
pautar nossos objetivos, para que pudéssemos formular nossas 
estratégias de ação, compreender como era a relação dos alunos 
com a cultura africana, e afro-brasileira e a partir disso trabalhar de 
forma interdisciplinar. Trabalhar um assunto tão importante como 
a construção da identidade racial, requer uma aproximação com 
os alunos, conhecer melhor a comunidade em que está inserido, 
sua realidade social, cultural, pois todos os detalhes devem ser 
considerados, para que possamos abordar o tema de modo que 
cause impactos positivos e não negativos para os alunos. 

Dessa forma, pudemos chegar a um resultado satisfatório, por 
mais que os alunos ainda não possuam a clareza de suas identidades 
raciais, hoje eles possuem mais conhecimentos e já começaram a 
dar o primeiro passo, para a construção de suas identidades.  Sendo 
assim, como cita Prodanov (2013, p. 66) “ao final a pesquisa não se 
limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretendemos aumentar 
o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de 
consciência” das pessoas e dos grupos considerados.” Desse modo, 
conseguimos aumentar o nível de conhecimento sobre esse tema, não 
só para os alunos, mas para toda a comunidade escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O/A professor/a deverá ser o/a grande incentivador/a da 
construção da identidade racial e histórica das crianças. Dentro da 
perspectiva do ensino de identidade racial, as metodologias poderão 
relacionar espaço e cultura, biologia e história, família e costumes. É 
preciso que a escola, contemple e reconheça a importância de abordar 
acerca da temática, por intermédio de reuniões de discussões também 
com os pais e/ou responsáveis, bem como, com os funcionários da 
escola, não se fechando apenas ao livro didático e, tampouco ao dia 
20 de novembro (Dia da Consciência Negra).

Com o que foi exposto neste trabalho, podemos compreender 
a importância de trabalhar nas escolas sobre os assuntos étnicos 
raciais. Todas as atividades e apresentações que ocorreram durante a 
feira tiveram resultados positivos, tanto para os alunos, como para os 
pais, que também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais 
sobre a cultura africana e afro-brasileira. Foi essencial a participação 
de toda a comunidade escolar para realizar a feira interdisciplinar, pois 
esse é um tema que não deve apenas ser trabalhado com os alunos, 
mas é necessário conscientizar todos que participam desse processo 
de aprendizagem, seja de forma direta ou indireta. 
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INTRODUÇÃO

O trabalho ora em tela é resultado do período de 
acompanhamento das atividades escolares em função do Programa 
Residência Pedagógica durante os anos 2018 e 2019. As atividades 
foram desenvolvidas nas escolas: Cidadã Integral Técnica Dr. Elpídio 
de Almeida, Escola Cidadã Integral Técnica Nenzinha Cunha Lima 
e Escola Cidadã Integral Professor Raul Córdula, no município de 
Campina Grande-PB, pelos estudantes do curso de Filosofia da 
Universidade Federal de Campina Grande.

Para o embasamento da discussão sobre a importância do 
uso pedagógico de novas tecnologias, utilizamos a obra Informática 
na Educação Escolar (2003), de Kenia Kodel Cox, especificamente no 
tocante às mais variadas formas pelas quais é possível inserir o uso 
de computadores no contexto educacional em geral, bem como suas 
diversas vantagens e desvantagens. Ademais, utilizamos o trabalho A 
utilização das mídias nas aulas de Filosofia no ensino médio (OLIVEIRA, 
2012), que trata da aplicação dessas tecnologias no ensino de Filosofia. 

A metodologia utilizada é o estudo de caso, por meio da qual 
pretendemos relatar a experiência pedagógica desenvolvida no 
programa supracitado. Para tanto, fizemos mão das considerações 
presentes nas obras Nativos digitais x aprendizagens (LEMOS, 2009) e 
Blogues escolares: quando, como e porquê? (GOMES; LOPES, 2007).

NOVAS TECNOLOGIAS E MÍDIAS 
DIGITAIS NO ENSINO DE FILOSOFIA

Nesse contexto da educação escolar, ao longo de nossas 
observações, pudemos perceber que a habilidade de leitura e 
interpretação de textos filosóficos por parte dos alunos do ensino 
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médio (para delimitar nosso escopo, ignorando as nuanças das 
dificuldades estudantis quanto à leitura de textos em geral) apresenta 
um déficit significativo, uma vez que, por um lado, os estudantes não 
conseguem focar na leitura de um texto longo e, por outro, muitas 
vezes não conseguem completar a relação de sentido com as ideias 
contidas na obra lida. 

Um dos aspectos fundamentais dessa questão se apresenta da 
seguinte forma:  a educação eficaz deve ser desenvolvida a partir de 
elementos do cotidiano dos educandos, de modo que eles aprendam 
a compreender, descrever e explicar os fenômenos que os cercam 
com base em um corpo de conhecimento sólido e bem fundamentado. 
Os alunos devem desenvolver a capacidade de raciocinar reflexiva e 
criticamente sobre os textos e sobre si mesmos enquanto constituintes 
de uma sociedade, conforme estabelecem as Orientações Curriculares 
para o ensino médio, a saber:

tomando-se como ponto de partida as mesmas Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de Graduação em Filosofia que 
norteiam a formação dos professores para o ensino de Filosofia 
no nível médio, tem-se a seguinte caracterização do licenciado 
em Filosofia: “O licenciado deverá estar habilitado para enfrentar 
com sucesso os desafios e as dificuldades inerentes à tarefa 
de despertar os jovens para a reflexão filosófica, bem como 
transmitir aos alunos do ensino médio o legado da tradição e 
o gosto pelo pensamento inovador, crítico e independente”. 
(BRASIL, 2006, pág. 39).

Diante disso, cabe ao professor transmitir esse conhecimento e 
orientar o aluno no desenvolvimento de sua capacidade crítica. Nessa 
linha de raciocínio, levando em consideração que é a partir da realidade 
dos estudantes que conseguimos efetivamente instaurar uma relação 
de construção de conhecimento com os educandos, é mister entender 
alguns aspectos relevantes dessa realidade para esta discussão. 

Vivemos em um período no qual nossa sociedade entrou no que 
o escritor Peter Drucker (1909-2005) chamou a “Era da informação”, 
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em que as novas tecnologias alteraram irreversivelmente a forma como 
acessamos qualquer tipo de conteúdo, como nos comunicamos e nos 
informamos para os mais diversos fins. Essa mudança no modo de 
vida não pode ser de maneira alguma ignorada pelos educadores, 
posto que os alunos estão, hoje mais do que nunca, inseridos em uma 
cultura tal que o uso dessas tecnologias é constante e utilizado até 
para as tarefas mais simples. 

Em nosso cotidiano, diante de qualquer problema ou dúvida, 
é comum que busquemos, e aqui nos referimos à sociedade 
contemporânea em geral, sem pretender fazer disso uma afirmação 
universal, a solução ou a resposta em alguma ferramenta de pesquisa 
da internet. Esse comportamento ocorre de forma ainda mais habitual, 
ou automática, nas novas gerações que desde o berço estão inseridas 
nesse contexto. 

Ora, se é fato que as novas tecnologias são ferramentas que nos 
auxiliam nos mais diversos âmbitos da nossa vivência, é natural que 
sejamos educados também nesse quesito, ou ainda, que ao menos 
sejamos orientados em um possível uso educativo dessas ferramentas, 
uma vez que de modo semelhante a sua capacidade informativa, 
a tecnologia pode também desinformar. Páginas virtuais sobre os 
mais diversos conteúdos com informações distorcidas, inverídicas, 
enviesadas ou infundadas, com fontes obscuras ou mesmo ausentes, 
pululam na Web a cada dia que passa. Sendo assim, em uma atividade 
escolar ou mesmo em uma pesquisa autodidática, em que o estudante 
busca particularmente aprender sobre algum assunto, é possível que 
os educandos sejam prejudicados caso não recebam orientação para 
que se atentem a esses aspectos.

Diante disso, cabe ao educador dominar o uso dessas 
ferramentas para que por meio delas possa transmitir o conteúdo 
de Filosofia e fomentar a atividade crítica filosófica em uma nova 
linguagem/ambiente, a partir de um instrumento atual comum na vida 
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dos estudantes e dos professores, isto é, a tecnologia. De acordo com 
Oliveira (2012, pág. 16), “[ ] neste novo contexto a escola terá como 
tarefa construir sentidos com base nas informações”.

Outro aspecto dessa discussão se dá da seguinte forma: 
as novas tecnologias, por proporcionarem respostas e soluções 
com uma velocidade elevadíssima às mais diversas demandas, 
ocasionaram uma atitude de imediatismo na sociedade que se traduz 
em uma expectativa de que qualquer problema seja resolvido com o 
menor custo, seja de esforço físico ou intelectual, de tempo, ou de 
meios materiais. 

Esse imediatismo reverbera fortemente no âmbito educacional 
e está intrinsecamente relacionado ao déficit supracitado. Em geral, 
os estudantes não conseguem manter a concentração na leitura de 
um texto mais longo do que uma postagem mediana de rede social 
ou uma matéria de página virtual (formas de contato mais comuns 
por parte das crianças e adolescentes com que realizam leituras 
fora do ambiente escolar). Essa leitura, para eles é cansativa e, 
em instantes, rotulada como “chata” e preterida por outra atividade 
qualquer não relacionada ao conteúdo, na maioria das situações 
uma “espiada” no celular. 

Essa desconcentração acarreta a perda de instauração de 
sentido do texto por parte dos estudantes, principalmente quando 
muitas das palavras empregadas são menos coloquiais (como no 
caso da Filosofia que, em geral, utiliza palavras complexas para se 
referir com o máximo de precisão a seus respectivos conceitos). 
Acrescenta-se a isso um modelo de ensino ultrapassado, fixado de 
forma que cabe ao professor, em uma posição de exclusividade ao 
direito à fala, destrinchar e explicar um texto complicado e maçante aos 
estudantes que previamente assumiram, nada sabem. Neste modelo 
de aprendizagem, os conceitos são relacionados a uma realidade que 
não é a dos alunos. O aproveitamento de aprendizagem ao longo de 
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uma aula de Filosofia, quando encaminhada nesses termos, se não é 
nulo está muito aquém do que poderia ser.

Nesse sentido, enquanto uma aula expositiva tradicional ocorre 
em uma configuração antiquada, na qual o professor, proprietário do 
direito à fala e atenção geral, procede a uma exposição de conteúdo 
que, em uma situação ideal, os alunos recebem e se esforçam ao 
máximo para entender, a proposta da inserção de novas tecnologias 
possibilita que façam uso ativamente das ferramentas tecnológicas 
que são assaz eficazes em captar a atenção dos estudantes. Como 
afirma Cox (2006, pág. 70):

com a adoção dos recursos da informática no ambiente da 
escola repensada, aliada à pesquisa, as tediosas aulas, 
em que os alunos eram vistos como passivos ouvintes e 
limitavam-se à reprodução, podem ser substituídas por 
dinâmico ambiente de aprendizado no qual a capacidade 
criadora e crítica de jovens aprendizes é desafiada e 
compelida a desenvolver-se gradativamente.

EDUBLOG COMO CONTRIBUIÇÃO À AULA 
DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO

Em face disso, uma das formas pelas quais podemos minimizar 
esse problema pedagógico é utilizar as novas tecnologias que tão 
facilmente captam a atenção dos alunos como um instrumento didático 
para a transmissão do conteúdo e para fomentar a crítica e a reflexão 
de certos problemas através do uso de mídias digitais. Portanto, uma 
vez que as tecnologias, que aparentemente tanto atrapalhavam a 
vida do professor, podem ser utilizadas como um auxílio nas aulas de 
Filosofia. A questão agora se especifica: como isso poderia beneficiar 
o ensino de Filosofia, disciplina famigerada por se pautar em textos 
complexos e de difícil compreensão para os estudantes?
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Diante desse problema, resolvemos criar o “edublog”, ou seja, 
um blog educativo acessível no endereço virtual “https://sociofiloufcg.
blogspot.com/”, para que os estudantes possam usufruir de um 
incremento em sua formação que leve em consideração a necessidade 
de um traquejo adequado das tecnologias informativas acima 
descritas, preparando-os de antemão para as demandas acadêmicas, 
bem como laborais, e garantindo que tenham acesso a um conteúdo 
com fontes seguras.

Imagem 1: Acesso ao “edublog” do Residência 
Pedagógica: Sociologia e Filosofia

Fonte: https://sociofiloufcg.blogspot.com/

Nesse sentido, no “edublog”, tivemos a oportunidade de chamar 
a atenção dos alunos para uma leitura prática, mas em outro ambiente. 
Além disso, também foi possível exercitar na plataforma digital a escrita 
deles, incentivando-os a deixarem suas opiniões nos comentários de 
cada postagem, que registra a contribuição do usuário. Para Gomes e 
Lopes (2007, pág. 123):
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Centrada não tanto na criação de condições de acesso à 
informação actual disponibilizada pelo professor ou por 
sujeitos e/ou entidades que o professor reconhece como 
credíveis, mas sim em torno das actividades que o aluno 
precisa de desenvolver no âmbito da actividade de bloguer. 
Neste contexto, o aluno desempenha frequentemente um 
papel de autor ou co-autor dos blogues, existindo todo um 
leque diversificado de actividades a desenvolver, antecedendo 
a publicação de mensagens (postagem), às quais estão 
associadas objectivos de aprendizagem e desenvolvimento 
de competências. A exploração dos blogues dentro desta 
perspectiva, transforma-os, mais do que num recurso 
pedagógico, numa estratégia de ensino-aprendizagem, que 
visa conduzir os alunos a actividades de pesquisa, selecção, 
análise, síntese e publicação de informação, com todas as 
potencialidades educacionais implicadas.

Não obstante, um ponto que devemos salientar é que essa 
ação de implementação do blog em sala de aula, como propusemos 
em nossa experiência, pode enfrentar o problema de que porventura 
alguns dos estudantes não tenham acesso a um celular. Antevendo 
essa possibilidade, fizemos uso do laboratório de informática das 
escolas estaduais. Assim, aqueles que tinham celular utilizaram 
a rede sem fio da escola para acessar o blog, e aqueles que não 
tinham puderam acessar e fazer a atividade pelos computadores do 
laboratório. Dessa forma, concordamos com a afirmação de Gomes 
e Lopes (2007) quando afirmam que o blog possibilita aos estudantes 
o engajamento em atividades associadas ao desenvolvimento de 
competências. Entretanto, entendemos também que é imprescindível 
a universalização do acesso a essas ferramentas antes de que se logre 
seu objetivo pedagógico.

Ademais, entendemos que antes de solicitar que todos 
acessassem o blog era necessário fazer um momento de sensibilização 
da responsabilidade dos estudantes, isto é, explicamos que a 
proposta não era apenas acessar a Web e observar as postagens 
passivamente. O acesso ao site deveria despertar neles a vontade de 
comentar, de fazer a atividade que de outro modo seria mera tarefa 
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corriqueira, para eles muitas vezes desestimulante, como ocorre nas 
atividades pautadas exclusivamente no livro didático:

A grande maioria dos professores adota os livros didáticos 
(manuais) ou compõe apostilas com formato semelhante 
ao do livro didático; mesmo assim, valem-se da aula 
expositiva em virtude da falta de recursos mais ricos e de 
textos adequados. Muitas vezes, o trabalho limita-se à 
interpretação e à contextualização de fragmentos de alguns 
filósofos ou ao debate sobre temas atuais, confrontando-
os com pequenos textos filosóficos. Há, ainda, o uso de 
seminários realizados pelos alunos, pesquisas bibliográficas 
e, mais ocasionalmente, o uso de música, poesia, literatura 
e filmes em vídeo para sensibilização quanto ao tema a ser 
desenvolvido. (BRASIL, 2006, pág. 36).

Desse modo, tivemos que demonstrar como criar uma conta 
para que cada comentário fosse registrado e pudesse ser considerado 
como atividade da aula. Também foi possível, nesse ambiente virtual, 
criar salas de discussão e debate, sempre com mediação do professor, 
para orientar o fluxo da conversa de modo que os alunos se ativessem 
à proposta educacional, conforme pode ser visto na imagem abaixo: 

Imagem 2: Ambiente virtual de comentários da disciplina eletiva

Fonte:https://sociofiloufcg.blogspot.com/
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Além disso, vale pontuar que nenhuma opção tecnológica deve ser 
vista como substitutiva de outras práticas. Durante o processo pudemos 
notar que uma questão relevante era esclarecer que o blog não substitui o 
livro didático, como também não o fazem os filmes, textos paradidáticos etc. 
Seja qual for o recurso didático, todos visam o mesmo objetivo: servir como 
apoio ou complementação do processo de construção de conhecimento. 

Outro desafio específico das disciplinas que possuem apenas 
uma aula semanal, como é o caso da Filosofia, é lutar contra o tempo: 
são cinquenta minutos para cumprir todos os momentos necessários 
para uma aula (desconsiderando o tempo perdido na transição 
de professores), em que devemos organizar a classe, sensibilizar 
os estudantes para o assunto, transmitir o conteúdo e avaliar a 
aprendizagem. Contudo, várias intervenções dos alunos findam por 
reorientar a aula para um curso não programado, mas que, quando 
bem conduzido, é ainda mais proveitoso. A questão é que a articulação 
de todas essas variáveis consome amiúde uma fração considerável do 
período letivo. 

Levando isso em consideração, o “edublog” serve como uma 
forma de complementar esse período letivo, ampliá-lo, ensejando a 
continuidade dos estudos orientados pelo professor sem que este 
necessite vistoriar incansavelmente o progresso das interações dos 
estudantes, visto que de antemão definiu as postagens e criou os 
ambientes de discussão e debate, delimitando o escopo das intervenções 
estudantis, conforme pode ser observado na imagem a seguir:
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Imagem 3: Disponibilização de material paradidático

Fonte: https://sociofiloufcg.blogspot.com/

Em nossa experiência, alimentamos o blog com postagens 
sobre as disciplinas eletivas realizadas nas escolas com a participação 
dos bolsistas do Programa Residência Pedagógica. Até o momento 
da elaboração deste trabalho, foram contabilizadas cento e cinquenta 
e sete visitas ao blog desde sua criação em 04/01/2019, todos os 
acessos tiveram origem no Brasil. Então, foi feito o carregamento do 
registro fotográfico e de descrições das atividades. Também fizemos 
a postagem da realização de ações nas escolas participantes do 
Programa como oficinas sobre temas relacionados à vivência estudantil, 
entre os quais bullying, ansiedade e maus-tratos aos animais, conforme 
pode ser visto na imagem abaixo:
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Imagem 4: Registro da oficina sobre Bullying

Fonte: https://sociofiloufcg.blogspot.com/

Com isso pretendíamos expandir o desenvolvimento das 
nossas atividades para intervenções em outras instituições. Ainda 
assim, o “edublog” apresenta amplas possibilidades pedagógicas 
além daquelas já expostas. Um exemplo pode ser a discussão de 
propostas de temas de redação de exames vestibulares que, de 
caráter interdisciplinar, possibilitam o debate aberto de perspectivas, de 
estudantes de diferentes ambientes, em que se pode criteriosamente 
analisar os melhores argumentos e dados que as fundamentam. Assim, 
é possível fazer o carregamento de charges e outras formas de arte, 
textos-base, gráficos e afins, para estimular a criação de dissertações.
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Imagem 5: Postagem sobre arte trabalha em sala de aula

Fonte: https://sociofiloufcg.blogspot.com/

Esse debate aberto entre os alunos condiz com o pensamento 
de Lemos (2009, pág. 44), quando afirma que

os nativos digitais buscam não apenas informações mediante 
uma leitura hipertextual do que aparece na tela, mas sim a troca 
de ideias através do bate-papo virtual com pessoas diferentes 
sobre os temas de seu interesse. Dessa forma, vão construindo 
novas turmas de amigos em torno de interesses comuns.

Ante esse contexto, fica evidente que temos de lidar com um 
público que nasceu imerso em inovações tecnológicas de um mundo 
de informação rápidas. Os adolescentes de hoje possuem uma 
linguagem construída no diálogo virtual. Cabe a nós, professores, saber 
introduzir nesse meio algo que possa ser utilizado para a construção 
de um conhecimento. Estamos mergulhando em um oceano de 
possibilidades didáticas e metodológicas e, portanto, podemos e 
devemos problematizar junto com eles essa realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho a nossa pretensão foi mostrar como 
é possível e necessário utilizar as novas tecnologias de uma forma 
pedagógica no cotidiano escolar, em especial para a disciplina de 
Filosofia. Entendemos que é papel da escola disponibilizar uma 
formação que capacite os estudantes a compreenderem a si e a 
realidade que os cerceia, dispondo de ferramentas que possibilitem 
usufruir de uma cidadania plena. Tendo isso em perspectiva, uma vez 
que os avanços tecnológicos alteram continuamente a realidade, de 
modo que se confundem com ela, é dever da escola educar os alunos 
para um uso consciente dessas tecnologias, de modo que delas 
possam tirar proveito em sua formação cidadã.

Nessa perspectiva, expusemos também como há uma 
precariedade no aproveitamento da aprendizagem filosófica dos 
estudantes quando uma aula de Filosofia não leva em consideração 
a questão proposta, pautando-se em leitura e interpretação de textos 
filosóficos que, quando em exclusividade, se tornam obtusos e 
desgastantes para aqueles. Se é verdade que em sua prática cotidiana 
os estudantes estão imersos em tecnologia, uma aula de Filosofia 
pode tirar proveito disso utilizando das ferramentas de comunicação 
destes para alcançá-los em sua linguagem, ressignificando aspectos 
triviais de suas vivências.

Diante disso, utilizamos como estudo de caso de uma 
ferramenta tecnológica o “blog educativo”, com a proposta de auxiliar, 
ou mesmo expandir, a formação dos estudantes, tendo em vista que 
ao longo de suas vidas, seja em atividades acadêmicas, profissionais, 
autodidáticas ou de lazer, estarão constantemente em contato com 
dispositivos tecnológicos. Sendo assim, mostramos como é necessário 
criar as condições necessárias para que todos os alunos tenham 
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acesso à tecnologia na hora das atividades, instruindo-os no uso 
adequado. Outrossim, explicitamos a necessidade de que eles sejam 
sensibilizados quanto à responsabilidade nesse uso e à necessidade 
de que cumpram papel ativo na realização das atividades.

Além disso, buscamos esclarecer qual a função das novas 
tecnologias, neste caso, o blog educativo, dentre os demais recursos 
didáticos e como elas auxiliam em uma educação continuada para 
além dos limites físicos da instituição escolar, algo de importância 
ímpar para disciplinas com cargas horárias reduzidas em comparação 
às demais. Por fim, apresentamos em que ocasiões articulamos o uso 
do blog com as atividades que desenvolvemos, bem como cogitamos 
outras possibilidades de utilização dessa ferramenta.
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INTRODUÇÃO 

Lembrar, capturar razões, escolhas e sentidos de uma 
realidade, talvez seja uma maneira possível para iniciar uma boa 
história. Partindo dessa perspectiva, podemos dar corporeidade 
à história de Cajazeiras a partir da memória e do que esta pode 
nos revelar sobre a vida cotidiana. Esta importância dada à vida 
cotidiana, aqui, não é vista como uma mera coleção de informações 
e curiosidades da vida íntima das pessoas, mas sim como um 
processo de entendimento de uma historicidade, sendo possível 
tornar-se um material didático em suas mais distintas formas e faces. 
O material audiovisual é, portanto, uma dessas possibilidades, 
sendo usada como carro chefe do desenvolvimento do projeto, pois 
acreditamos que, a partir desse mecanismo, podemos entender 
as representações das relações sociais desempenhadas pelos 
habitantes comuns da cidade no dia a dia, seja no trabalho, nas 
festas e momentos de lazer/diversão ou até mesmo dos mitos e 
ditos criados em determinados contextos e espacialidades.

Dessa forma, uma das propostas deste trabalho é demonstrar 
como as novas tecnologias, sobretudo os materiais audiovisuais, se 
mostram como um eficaz material didático. No caso deste trabalho, 
realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dom 
Moisés Coelho, utilizamos o YouTube como ferramenta, com a intenção 
de criar material audiovisual acessível tanto para os discentes como 
para os docentes. A escolha do YouTube como ferramenta acaba 
por se tornar atrativo, tendo em vista que nos dias atuais é tão usada 
para expor conteúdos, assim,  os discentes tiveram a liberdade de 
escolher seus próprios temas relacionado ao seu contexto, montando 
seus próprios roteiros de pesquisa para então produzir os vídeos e 
disponibilizá-los na plataforma como forma de incentivar e mostrar 
que é possível utilizar os meios da web como ferramenta pedagógica, 
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incentivando outros alunos a participar de projetos como esse,  e que 
toda  comunidade escolar possa se sentir à vontade a  realizar esse 
tipo de ferramenta pedagógica para as próprias salas de aula.

Para a conclusão deste projeto, foi realizada na escola a I 
Mostra Audiovisual da Escola Dom Moisés Coelho, onde foram 
exibidos os vídeos produzidos pelos alunos com a intenção de unir 
todo corpo escolar. Todos os vídeos foram publicados no canal 
específico do YouTube, que se transformou em espécie de acervo 
tanto para a comunidade escolar que está disponível para a mesma 
dar continuidade, e servindo de como um bom material e incentivo 
para os professores trabalharem em sala de aula. 

A PRODUÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL A 
PARTIR DO COTIDIANO E DA MEMÓRIA

Uma das principais propostas ao desenvolver um projeto 
relacionando o ensino de História e a ferramenta YouTube na Escola 
Dom Moisés Coelho, foi propor um diálogo entre os alunos desta 
instituição com a comunidade escolar local, com o objetivo de produzir 
junto com os discentes, novos conhecimentos e representações sobre 
a cidade através da memória de seus habitantes e de outras fontes 
históricas. Para tanto, nos apoiamos na crítica ao ensino tradicional 
de história local, que na maioria das localidades se encontra ligado 
à perpetuação de mitos, baseado em narrativas consagradas sobre 
determinadas figuras da elite local (BITTENCOURT, 2008, p. 169).

Em Cajazeiras, cidade do interior paraibano onde está situada 
a escola em que desenvolvemos o projeto, o ensino de história local 
geralmente é centrado em uma narrativa fundadora, onde aparecem 
figuras tidas como centrais para o “surgimento” da cidade. São nomes 
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conhecidos por todos os cajazeirenses: como Padre Rolim, considerado 
o fundador da cidade; Mãe Aninha, sua mãe e grande matriarca da 
terra que “ensinou a Paraíba a ler”. No entanto, juntamente com os 
discentes nos perguntamos, será que a história de Cajazeiras se 
resume somente a estes momentos fundadores? A realidade cotidiana 
e as histórias dos próprios discentes e da comunidade escolar é uma 
parcela explicativa da história local?  

A crítica formulada em nosso projeto não possui o intuito de 
desmantelar narrativas consagradas na memória coletiva da cidade, 
nem desconsiderar a importância das figuras históricas citadas, apenas 
pretendemos lançar um olhar crítico sobre outros recortes temporais 
e outros personagens históricos que não estivessem necessariamente 
relacionados com a gênese do município, ou que fizessem parte de 
uma elite econômica, política, religiosa e cultural. Pretendemos, com o 
auxílio da memória de alguns moradores, levar os alunos a refletirem 
sobre uma história do cotidiano em sua cidade, uma história da “vida 
anônima”, mas que não deixa de ter sua importância diante da vida e 
da história da coletividade.

Para tornar essa proposta pedagógica possível, tivemos 
de elaborar em conjunto uma série de oficinas para formação e 
capacitação dos discentes para que estes desenvolvessem pesquisas 
cujos temas foram formulados por eles próprios, mas que estivessem 
centradas na história de Cajazeiras. Entendemos esse período inicial 
de formação como essencial para o prosseguimento do projeto, pois, 
após as oficinas, os alunos teriam uma maior compreensão sobre o 
processo do fazer histórico, da pesquisa, do uso e análise de fontes.

As oficinas consistiram em encontros semanais com um grupo 
de alunos da escola Dom Moisés Coelho que se voluntariaram para 
participar do projeto. A cada encontro, com a realização das oficinas 
ministradas pelos residentes, debatíamos com os alunos sobre os 
principais elementos da teoria histórica e pensávamos quais temas 
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poderiam ser trabalhados sobre a história de Cajazeiras. Ao todo 
realizamos três encontros com o objetivo de ministrar estas oficinas 
teóricas: oficina de história local; oficina de história e memória e, por 
fim, uma oficina sobre as fontes históricas.

Após esses encontros de formação teórica, passamos a 
encontros de orientação da pesquisa sobre os temas já escolhidos 
pelos alunos. O objetivo dessas novas reuniões era conversar com os 
alunos sobre como conduzir o processo de pesquisa da melhor forma 
possível, propondo leituras, dialogando com eles sobre questões 
práticas e teóricas, como leituras e quais fontes utilizar em cada caso. 
Os temas foram escolhidos de acordo com o interesse dos próprios 
alunos, apoiados pelo conhecimento já acumulado por estes sobre a 
vida cotidiana e as histórias populares na cidade.

Os temas trabalhados no projeto foram três. O primeiro deles 
aborda uma lenda popular na cidade que trata de um túmulo no 
Cemitério Coração de Maria, conhecido como “cemitério velho”, 
que segundo a crendice popular contém os restos mortais de uma 
menina que teria se transformado em serpente devido a uma maldição 
lhe imposta após agredir sua mãe. Essa lenda gera sempre diversos 
comentários, e é transmitida através das gerações. O segundo tema 
definido foi a história do futebol em Cajazeiras – desde os idos dos 
times amadores até a carreira profissional dos times contemporâneos, 
sobretudo o Atlético de Cajazeiras - e por último, a história dos cinemas 
de rua da cidade, que foram fechados no decorrer da década de 1980.

Podemos perceber que esses temas compreendem a esfera de 
uma história do cotidiano, da cultura popular, das “pessoas anônimas” 
que através de suas práticas e ações corriqueiras, produziram 
significado para suas cosmogonias, ou seja, de tudo aquilo que 
as cercam. O mito de uma entidade maldita, metamorfoseada em 
serpente, mexe com o imaginário e a superstição de gerações inteiras, 
incutindo temor no passado e curiosidade no presente. Demonstra 
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a força e a importância da tradição oral nas pequenas cidades, da 
preservação de uma memória coletiva, da pedagogia do medo.

A história do futebol compreende uma série de indivíduos 
anônimos para a grande maioria, mas que fizeram parte de times 
profissionais e amadores da cidade. De pessoas que lotaram 
arquibancadas ou vibraram em pequenas várzeas a cada drible, 
falta e gol. A história dos cinemas de rua corresponde à história de 
grupos de amigos, de casais e de namorados que entraram em filas 
e compraram ingressos só pra assistir a filmes e buscar, na luz da 
tela, um breve refúgio do trabalho, dos estudos, do cansaço, para 
mergulhar em estórias de aventuras e romances, demonstrando toda 
uma sociabilidade em torno do “moderno”, tendo em visto que o 
cinema, principalmente no interior, era uma dos signos representantes 
da modernidade.

Acreditamos que trazer narrativas como estas para os alunos, 
ou melhor, trabalhar junto com os discentes para que estes sejam os 
protagonistas da pesquisa histórica, gera resultados interessantes. 
Dessa forma, partimos de uma metodologia que transforma os alunos 
em pesquisadores e permite com que estes percebam a si próprios 
como sujeitos históricos e passíveis de contar/representar histórias, 
assim como as pessoas da comunidade ao qual estão inseridos, por 
mais anônimos que estes sejam.

Assim sendo, o projeto partiu de uma perspectiva que não 
nega o que está consolidado em relação à história local da cidade, 
mas que permite o acréscimo de outras discussões, de outras 
perspectivas, utilizando principalmente da memória como fonte 
histórica, pois para a realização das pesquisas mencionadas, os 
alunos realizaram uma série de entrevistas, incorporando o valor 
das experiências pessoais daqueles que não só vivenciaram a 
história da cidade, mas também a compuseram.
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O PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS VÍDEOS 
NO PROJETO “HISTÓRIA NO YOUTUBE” E 
SUAS CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS

Já no final da segunda década do século XXI, as tecnologias, 
especificamente as ligadas à rede mundial internet, tornaram-se 
indispensáveis para a vida cotidiana, tendo impacto em diversas 
camadas da sociedade. Pensando nisso, o processo de produção 
e criação de conteúdo para internet inspirado na vida cotidiana dos 
discentes pode ser considerado um meio de construção de saberes 
e de formar metodologias que podem contribuir na mudança no perfil 
tradicional do ensino de história. 

Partindo da experiência do projeto “História no YouTube” 
realizado na E.E.E.F.M. Dom Moisés Coelho e das nossas 
experiências em sala de aula, o projeto tinha como objetivo central 
inserir essas novas tecnologias da web no contexto escolar. De 
modo geral, pensamos o mundo dos youtuber, dos likes e das redes 
sociais como meios de fomentar a pesquisa em história tendo como 
referencial a própria história local da cidade de Cajazeiras - PB, 
apoiado pelo estudo de técnicas e estéticas do universo virtual 
de como criar, editar, publicar e divulgar vídeos na plataforma do 
YouTube. Isto tornou-se possível através de encontros semanais, ao 
qual categorizamos como oficinas de estudos técnicos (envolvendo 
o manuseio das câmeras profissionais, de edição de vídeos e criação 
de roteiros) e teóricos (das fontes históricas, da história local e da 
relação entre História e Memória).

Segundo Sousa (2017, pág. 90), o ensino de história local 
proporciona uma análise através de recortes menores e possibilitam 
repensar o ensino da história distante de estudos seletivos e globais. 
Logo, seguindo por esta óptica, primeiramente realizamos oficinas 
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teóricas, com objetivo de munir os discentes com a perspectiva da 
História e suas maneiras de entender o mundo, isto teve como norte 
realizar estudos e fazer os discentes refletirem sobre a história da 
cidade de Cajazeiras - abordando, definindo e problematizando fontes 
patrimoniais, orais ou documentais referentes ao nosso campo de 
estudo. Nesse sentido, os discentes estudaram e questionaram sobre 
as histórias populares, tradicionais dos lugares onde vivem. Esse 
processo fazia os educandos se reconhecerem como agente histórico 
e participativo da história da cidade. 

Atrelado a nossa perspectiva de história local ao uso das fontes e 
recursos audiovisuais, Napolitano (2008, pág.235) descreve o audiovisual 
como uma fonte de suma importância didática e metodológica, além de 
desafiadora para a historiografia. Então, entendendo essa importância, 
as oficinas referentes aos estudos técnicos tiveram como objetivo 
justamente problematizar as fontes audiovisuais através da prática, 
ou melhor, no processo de criação e edição de conteúdo das mídias 
digitais. Apoiado pela interdisciplinaridade (História e Audiovisual) 
e utilizando do debate conceitual sobre essas mídias digitais em 
consonância com campos pertencentes às ciências humanas, essas 
oficinas contribuíram no desenvolvimento de atividades de ensino e 
aprendizagem de uma forma livre, instigante e objetiva, visto que os 
educandos tinham liberdades para escolher, pesquisar e desenvolver 
seus roteiros –  no entanto, sempre contando com o apoio e orientação 
dos residentes responsáveis. 

Nesse sentido, com relação à autonomia do conhecimento, 
Paulo Freire (2018, pág.24) diz que “[...] que ensinar não é transferir 
conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção 
ou a sua construção”. Portanto, as oficinas em questão criaram 
possibilidades e tornaram o ensino livre e problematizador, modificando 
métodos tradicionais de ensino em mecânicas que busca estimular a 
autonomia dos discentes.
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Dessa parte prática foram estudados com os discentes nesses 
encontros: manuseio de câmeras, a própria fotografia e as suas 
intencionalidades, edição de vídeos e os seus recortes, e por último, 
como desenvolver e criar roteiros de acordo com a(s) história(s) 
consideradas inquietantes nas problematizações abordadas pelos  
discentes nas discussões e nas oficinas na escola onde foram 
realizadas as atividades do projeto. 

Após concretizadas as discussões teóricas/técnicas, e se 
apoiado nos roteiros desenvolvidos em ambas as oficinas desenvolvidas 
na escola, foram realizadas as gravações das histórias selecionadas 
pelos discentes. 

As gravações tiveram contribuições educativas em três 
aspectos observados: primeiro, os estudos desenvolvidos no projeto 
eram apoiados em ferramentas pertinente ao cotidiano do discentes, 
tais como internet, celular, aplicativos de edição e o próprio YouTube, 
tornando o ensino/aprendizagem mais flexível e dinâmico com as 
linguagens do mundo do alunado. 

Todas as linguagens, todos os veículos e artefatos, frutos de 
múltiplas experiências culturais, contribuem para a produção/
difusão de saberes históricos, responsáveis pela formação do 
pensamento, tais como os meios de comunicação de massa 
- internet, rádio, TV, imprensa em geral-, imagens, literatura, 
cinema, tradição oral, objetos monumentos, museus etc. 
(GUIMARÃES, 2012, p. 258)

Segundo, com o apoio dessas ferramentas, os discentes 
aprenderam a organizar, selecionar ideias e contextualizar as temáticas 
abordadas nas suas pesquisas, além disso, também alimentamos 
o desejo de produzir e escrever sobre o lugar em que vivem, 
especificamente de temas ao qual eles estavam dispostos a estudar 
e verificar sua veracidade e, por fim, durante as gravações, notamos 
uma melhora na oratória dos discentes ao se relacionarem com os 



245

S U M Á R I O

entrevistados e as câmeras, além no desenvolvimento de formas de 
organizar as ideias na produção final e na construção das cenas, ou 
seja, nas esquematizações de perguntas ao entrevistado, escolha da 
fotografia das filmagens e na própria abordagem ao temas escolhidos 
de forma dinâmica e responsável. 

No que refere aos resultados pós-produção e edição, os vídeos 
foram inseridos no acervo virtual da escola na plataforma online do 
YouTube (Imagem 4), ao qual tem como função selecionar, arquivar 
e reproduzir histórias sobre a cidade a partir da óptica dos discentes. 
Definindo como acervo digital, almejamos que esse material seja 
utilizado como apoio pedagógico da escola e da comunidade escolar 
como um todo, sendo questionada e estudada em sala de aula e em 
qualquer disciplina, seja por programas de extensão ou durante o 
desenvolvimento de alguma atividade em sala, transformando esse 
trabalho em instrumento de reflexão e estudo da história da cidade de 
Cajazeiras. Além de estimular a criação de outras   produções.  

CONCLUSÃO

Consideramos que usar as redes sociais como forma de 
metodologia para o ensino de História, foi algo que contribuiu muito, 
tanto para atrair os discentes para o projeto, quanto para a aprendizagem 
dos discentes em meio ao ensino de história local, levando em conta 
os aspectos positivos, assim como os cuidados e considerações que 
é preciso ter quando se adota uma perspectiva de ensino que aborda 
recortes espaciais mais próximos da realidade dos alunos. Utilizar o 
YouTube e a produção dos materiais audiovisuais como ferramenta e 
mecanismo principal para a realização dos vídeos foi a chave principal, 
pois sabemos o quão presente o meio tecnológico está na vida dos 
nossos jovens, o que ultimamente vem só crescendo na sociedade. 
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Toda a comunidade escolar se beneficiou com tamanha 
repercussão, tanto discentes como docentes adquiriram conhecimento 
refletindo sobre uma história crítica, dinâmica e problematizadora 
sobre o seu próprio meio, estimulando o despertar do desejo e da 
curiosidade em pesquisar e ir a busca de conhecer as histórias de 
suas próprias vivências, da sua comunidade, fazendo o uso da 
memória daqueles que ali habitam. Sair do ensino tradicional e trazer 
essa ferramenta que já é tão presente na vida desses discentes, só 
contribuiu e, consequentemente, incentivou outros alunos a quererem 
participar de projetos como esse na escola.

Portanto, o projeto desenvolvido na escola foi o de abordar 
o estudo da história local pelo ângulo das novas tecnologias 
disponíveis, com o objetivo de não desmontar a importância das 
figuras consagradas da cidade, mas trabalhar junto com os alunos 
a concepção de que a História não é apenas a história de poucos, 
de grandes figuras do passado. A intenção foi apresentar uma nova 
forma de compreender a história local, onde cada um dos alunos 
se percebam, como também a sua família e vizinhos, como sujeitos 
históricos, construtores ativos da cidade.
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INTRODUÇÃO

A partir do projeto Residência Pedagógica vinculado ao curso 
de história do CFP – Centro de Formação de Professores da UFCG 
– Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras –  
PB, na escola EMEIEF Luiz Cartaxo Rolim, pudemos sentir o espaço 
escolar e identificar lacunas no ensino no que diz respeito à história 
local, considerando-a ausente nos livros didáticos, bem como na 
biblioteca, restando apenas a memória construída por discursos 
políticos/religiosos.

É sabido que paira sobre o imaginário da população cajazeirense, 
bem como de toda Paraíba, uma história local voltada para instituições 
religiosas, especificamente em torno da figura de padre Rolim e 
sua família, que por sua vez é tido como o patrono do saber, que 
impulsionou não só sua cidade, mas toda a Paraíba a ler. Para Souza a 
“Igreja, colégio e açude formaram as três colunas básicas, que serviram 
de tripé, sobre o qual se levantou e se firmou, como núcleo social, 
econômico, político, religioso e cultural, a nossa querida e progressista 
cidade de Cajazeiras” (SOUZA, 1981, p.16). Dessa forma, cristalizou-
se esses discursos como história oficial da cidade de Cajazeiras – PB, 
excluindo contribuições advindas de outros lugares.

De acordo com Pires (1991, p. 49): “A família cajazeirense 
provém do sangue pernambucano e do sangue cearense, com uma 
ligeira dose de sangue francês”, mas, e os negros e índios?

Sousa (2014) e Jacó (2005) através de documentos registrados 
em cartório, nos informam que no século XIX o comércio escravocrata 
era a base da dinâmica econômica e social, ou seja, existia a presença 
de escravos apropriados pelos senhores como máquinas de produção, 
mas e suas contribuições, eram apenas a força de trabalho? E todo 
seu conhecimento, história, valor, crença e cultura?  Não foram levados 
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em consideração, em consequência de uma sociedade racista e 
excludente, amparada em interesses colonizadores, na qual perduram 
até os dias atuais.

Tais interesses colonizadores estão também presentes nos livros 
didáticos, que por sua vez, dão visibilidade apenas a uma história de 
cunho eurocêntrico, embora saibamos que nosso país foi constituído a 
partir de três perspectivas: europeia, africana e indígena:

Apesar da renovação teórico-metodológico da história nos 
últimos anos, o conteúdo programático dessa disciplina na 
escola fundamental tem primado por uma visão monocultural e 
eurocêntrica de nosso passado. Inicia-se o estudo da chamada 
“história do Brasil” a partir da chegada dos portugueses, 
ignorando-se a presença indígena anterior ao processo de 
conquista e colonização. Exalta-se o papel do colonizador 
português como desbravador e único responsável pela 
ocupação de nosso território. Oculta-se, no entanto, o genocídio 
e etnocídio praticados contra as populações indígenas no Brasil: 
eram cerca de 5 milhões à época do chamado “descobrimento”, 
hoje não passam de 350 mil índios. (FERNANDES, 2005, p.3)

Fica evidente que essa configuração não está presente somente 
na cidade de Cajazeiras – PB, mas possivelmente de todo o Brasil. 
Dinâmicas excludentes, que não fazem sentido e que não viabilizam 
construções identitárias no tocante a uma raça miscigenada. Ou 
seja, além dos direcionamentos eurocêntricos nos livros de história, 
especificamente na cidade de Cajazeiras – PB, também temos o 
engessamento de uma história multicultural para dar espaço apenas 
a discursos políticos/religiosos excludentes. Trata-se de uma dupla 
exclusão, a nível nacional e regional.

Diante de tudo que foi dito, o objetivo da pesquisa é buscar 
discutir e dar respostas às dificuldades enfrentadas por professores 
e alunos ao construir o conhecimento histórico a respeito da cidade 
de Cajazeiras-PB. Conhecimento esse, que fuja da tradicional história 
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política e religiosa que permeia o imaginário popular, abrindo assim 
espaço para as vozes que circundam esta história tida por oficial, a 
exemplo: as louceiras (mulheres negras que vivem da confecção do 
barro), a xilogravura e a literatura de cordel (ambas com contribuições 
riquíssimas na cidade).

Dessa forma, este trabalho apresenta a proposta de atividade 
que se desenvolveu na escola campo com a produção de uma 
fotonovela que dialogou com as possibilidades citadas acima, trazendo 
esse contato a partir de um mecanismo que foi marginalizado desde 
sua criação.

Nosso embasamento teórico se debruça sobre os seguintes 
autores: Joanilho, A. e Joanilho, M. (2008); Sampaio (2008); Fernandes 
(2005); Viana (2006); Goldenberg (2007), dentre outros.

FONTES E METODOLOGIA

As fontes escolhidas para análise são os livros didáticos de 
história, Vontade de Saber, autoria de Marco Pellegrini, Adriana Dias 
e Keila Grinberg, adotado na escola Luiz Cartaxo Rolim para aulas 
de quinto ao nono ano, bem como materiais didáticos existentes 
na escola: livros com temas transversais, que tratam de diversos 
assuntos, exceto história local.

Quanto à metodologia, optamos pela configuração qualitativa 
descritiva, que busca uma interação do sujeito com a realidade, o 
lendo para a apreensão, compreensão e análise dos mesmos. Para 
Goldenberg (2007, p.12): “ela não se limita ao que pode ser coletado 
numa entrevista: pode entrevistar repetidamente, pode aplicar 
questionário, pode investigar diferentes questões, pode utilizar fontes 
documentais e dados estatísticos”.
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Para dar direcionamento a fotonovela, foram realizadas quatro 
oficinas na escola campo, na qual tratavam respectivamente da 
fotografia, do barro, literatura de cordel e xilogravura, resultando na 
construção de uma fotonovela como material didático disponibilizado 
para os professores usarem em suas aulas para tratar de história local.

A oficina de fotografia serviu para nos dar uma base de como 
chegar até a fotonovela, que se configura enquanto uma possibilidade 
de fotografia, enquanto uma ramificação, deste modo, usamos autores 
como Pinto e Turazzi (2012) na intenção de desenvolver nos alunos a 
capacidade de leitura de imagens, que não foram desenvolvidos na 
escola, para os mesmos autores:

Vivemos também num mundo de imagens, e a relação entre 
estas e as palavras é inevitável: ambas são meios de expressão 
e permitem desenvolver linguagens peculiares, ambas precisam 
ser decifradas, mostram o que está próximo e distante, oferecem 
perspectivas variadas e podem nos ensinar a ver pelo olho 
alheio (PINTO; TURAZZI, 2012, p.7).

Logo essa oficina nos deu suporte acerca da imagem e de 
como interpretá-la de várias formas, as esmiuçando em cada detalhe, 
resgatando todos resquícios historiográficos presentes nas mesmas. 
Teve duração de quatro horas, divididas em dois momentos, sendo 
estes destinados a dois grupos de alunos, separados por idade e 
turmas, sendo o primeiro: as duas turmas de sexto ano; e o segundo: 
as turmas do sétimo, oitavo e nono ano. Contamos também com a 
participação e auxílio do colega de curso e projeto, Francisco Didier, 
por possuir mais leitura e técnica sobre fotografias. 

A oficina do barro foi dividida em dois momentos, o primeiro 
deles foi a visita às louceiras, para conhecermos seu trabalho, história 
e contribuições. Neste momento cerceamos o número de alunos 
participantes do projeto em vista de que não seria possível realizar 
oficinas com a escola em sua totalidade. O segundo momento foi a 
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oficina de fato, em sua parte mais prática, a confecção do barro em 
inúmeros objetos feitos pelos alunos na escola. Tomamos como base 
teórica a própria vivência e experiência das louceiras, que nos cederam 
um tempo de seu cotidiano para nos contar suas histórias de vida e 
nos ensinar a manusear o barro.

A terceira oficina foi a de literatura de cordel, a mesma foi 
realizada na UFCG – Universidade Federal de Campina Grande, com 
participação e auxílio do cordelista Roberto Ferreira, teve a presença 
apenas do grupo de alunos determinados para o projeto e como 
referência teórica usamos o autor Viana (2006) que vem falar que:

O cordel hoje está atingindo um público muito diversificado. Não 
é mais aquele público tradicional, composto em sua maioria por 
trabalhadores da periferia ou o sertanejo. Hoje o cordel está nas 
universidades, nas escolas, nas feiras, a gente está ocupando 
todos os espaços inclusive a internet (VIANA, 2006, p.1).

Essa oficina foi realizada a partir do que foi construído na oficina 
do barro, os cordéis feitos pelos alunos foram baseados em torno da 
história das louceiras na cidade de Cajazeiras - PB e nas confecções 
que os mesmos fizeram.

A quarta e última oficina, a de xilogravura, foi uma das etapas 
mais práticas, assim como a do barro. Para que fosse realizada 
tomamos como aporte teórico o autor Carvalho (1995) que nos ajudou 
com técnicas e modos de fazer, foi realizada na escola campo com os 
mesmos alunos determinados ao projeto e a partir desse momento 
se dará a construção da fotonovela usando todo o material produzido 
para dar vida a uma história local que faça sentido para os alunos, para 
a escola e para nós enquanto futuros professores de história.
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A AUSÊNCIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS 
RELACIONADOS À HISTÓRIA LOCAL 
NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM

A partir de uma análise no acervo bibliográfico da escola campo 
de atuação do projeto Residência Pedagógica, subprojeto história, 
EMEIF Luiz Cartaxo Rolim, foi possível detectar uma carência muito 
grande, tanto ao que se refere ao ensino de história local, em termos 
de materiais didáticos que auxiliem nas aulas, quanto de produções 
da mesma no acervo escolar. Partindo desta experiência, buscamos 
problematizar a importância da história local no processo de 
formação da consciência histórica, bem como o pensamento crítico 
dos alunos e sua própria percepção enquanto sujeitos participantes 
da construção da história.

Como aponta Barbosa (2006) à análise da produção teórica, 
bem como do material didático de história e, em especial de história 
local, existente nos municípios ou sobre eles, indica uma situação de 
escassez e inadequação dos mesmos. Enaltecedora de personalidades 
e vultos históricos, na qual os fatos são apresentados como axiomas, 
dogmaticamente. Diante deste quadro, não é de se estranhar o fato 
de que se cria em torno da história local um caráter parcial, que não 
ensina, não educa, não promove o raciocínio e a reflexão, servindo 
muita das vezes como mera ilustração, quando se fala sobre ela. 
Fazendo-nos refletir desse modo, especificamente sobre aspectos 
relativos ao ensino de história e de história local, evidenciando sua 
aplicabilidade e significado para professores e alunos.

É interessante ponderar como se desenvolvem os conteúdos 
de história nos livros didáticos no Brasil, onde, segundo Barbosa 
(2006) o ensino de história na educação brasileira desde o século XIX 
fez-se aos moldes europeus, provocando deste modo uma história 
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modelo a ser seguida por todas as civilizações. Tal estrutura de 
ensino promovem falas entre os alunos de que não sabem para que 
estudam isso, ou que a história não tem função ou sentido, a não ser 
o de falar do passado, ocasionada pela ideia que ainda se tem do 
ensino de história como fatos isolados e não como processo, como 
matéria decorativa e não interpretativa. Não é de se admirar que ocorra 
portanto um enorme distanciamento entre a realidade vivenciada pela 
comunidade, principalmente os alunos, e o tratamento dado ao ensino 
de História, onde o aluno se torna mero espectador de fatos, não sendo 
instigado esforços no sentido de qualquer reflexão ou elaboração de 
pensamentos críticos.

A tendência em ministrar o conteúdo do livro didático como 
saber concreto, potencializa tal enraizamento do ensino-aprendizagem, 
cabendo ao professor buscar métodos diversos para o enriquecimento 
das aulas, tornando-se menos refém do livro didático. Vale ressaltar 
que propostas voltadas para a inserção de novos métodos e currículos 
comuns foram possíveis no Brasil devido, principalmente, à abertura 
política com a transição do governo militar para o civil. No qual, na 
primeira metade da década de 1990, é possível perceber uma 
flexibilização curricular que ocasionou a montagem e a organização 
de conteúdos de história mais significativos para professores e alunos 
e para a própria realidade escolar. Nesse mesmo período, o MEC 
coordenou, em conjunto com as secretarias estaduais e municipais 
de educação, o Plano Decenal de Educação (PDE) para 1993/ 2003.

Na segunda metade da década de 1990, o Ministério da Educação 
publicou uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB (1996), e nela determinou a criação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs (1998) nos seguintes termos: Os currículos do 
ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 
a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
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escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Em vista disso, uma proposta de novos métodos e a utilização da 
história local como aproximadora de alunos, professores e conteúdos 
ganha espaço significativo, mesmo que na prática não seja efetiva. 
Esses novos parâmetros são  de um valor extremamente significativo, 
pois  a forma como o aluno se relaciona com a história que estuda 
na escola norteará o maior ou menor apreço por ela ao longo de 
sua vida, bem como, influenciará a imagem que tem da sociedade 
na qual é partícipe, portanto, torna-se fundamental assegurar um 
ensino expressivo (Barbosa, 2006). A história local pode estabelecer a 
aproximação entre segmentos populares e o ensino de história, onde 
segundo Giroux e Simon, são abordagens desse tipo que apresentam 
um ganho pedagógico para os estudantes ao tornar disponíveis 
“aquelas narrativas”, histórias locais e memórias subjugadas que 
foram excluídas e marginalizadas nas interpretações dominantes da 
história (GIROUX, Henry & SIMON, Roger. “Cultura popular e pedagogia 
crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento curricular”. In: 
MOREIRA, Antônio F. B. e SILVA, Tomaz Tadeu (orgs.). Currículo, cultura 
e sociedade. São Paulo: Cortez, 1994, p. 99.).

Ensinar história requer do professor (a) a habilidade de buscar e 
dar sentido e significado para o conhecimento que ministra, isso significa 
superar a mera transmissão de informações, e consequentemente a 
exclusividade ao livro didático como saber absoluto. A ação de ensinar 
tem por finalidade o desenvolvimento intelectual, mas o que acontece 
muita das vezes é uma deformação da capacidade de pensamento 
histórico do aluno e a possibilidade de consolidar habilidades de 
análise da própria realidade social, do seu próprio entorno.

Como afirma Rodrigues (1992) o cidadão, embora pertencendo 
à Nação, têm no município suas raízes. É nela que ele nasce, cria seus 
filhos, trabalha; a relação fundamental da vida do cidadão ocorre, 
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portanto, no município. Então comecemos por ensinar nossos alunos a 
acompanhar os administradores municipais, em sua atuação política; 
comecemos por ensiná-los a conviver com a realidade concreta 
dos municípios, pelo conhecimento da vida política, administrativa, 
cultural e social de onde ele vive. Será através desse conhecimento 
que o cidadão poderá dimensionar sua real parcela de influência 
na transformação da realidade vivida. Tal envolvimento o levará à 
compreensão de sua importância e papel na transformação dos rumos 
da nação. Assim nota-se a importância fundamental de se discutir 
história local nas aulas de história tanto no ensino fundamental como 
no ensino médio.

Trazer a localidade para dentro da sala de aula é potencializar 
a formação de cidadãos conscientes, críticos. Como aponta Davis 
(1992) existem sérias implicações quando se nega a participação 
popular na construção da história. Isso se caracteriza como atitude 
anticientífica, uma vez que a história é resultado de conflitos entre 
classes; a subtração da participação popular é entendida como sendo 
uma negação da atuação desses segmentos, classificando-os como 
objeto e não como sujeitos da história. Os efeitos dessas questões 
são percebidos na relação ensino/ aprendizagem de história como 
conformação de professores limitados em sua prática docente e 
alunos submissos, passivos, individualistas, negadores do seu caráter 
social e histórico.

Apesar disso é notório um aumento considerável de 
profissionais preocupados com o ensino de história, com a formação 
de professores e com a variedade de metodologias e técnicas que 
auxiliam no processo ensino-aprendizagem, utilizando-se da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), nos princípios apontados nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). Schmidt (2001) aponta alguns 
elementos que podem contribuir para uma ruptura com o ensino 
tradicional e decorativo de história, entre eles: a contraposição da 



258

S U M Á R I O

história linear e evolutiva pela história processual, isso significa que, 
ao serem selecionados temas ou conteúdos a serem estudados, 
esses devem privilegiar a análise da experiência humana e a 
compreensão das permanências e das mudanças ou transformações 
que ocorreram na sociedade ao longo do tempo. Aponta a superação 
de uma história fragmentada em fatos isolados, que seria substituída 
por uma seleção de temas que possibilitem a apreensão da história 
na sua totalidade e de forma dinâmica.

Assim visando à produção do conhecimento local e de elaboração 
de materiais didáticos que contemplam essas outras vozes ecoantes 
da história local de Cajazeiras – PB buscamos através da literatura de 
cordel e da xilogravura, a produção de uma fotonovela como elemento 
didático enriquecedor no processo de construção do conhecimento 
histórico da cidade e consequentemente, material didático para a 
escola. Viabilizando um ensino que atente para o fortalecimento de 
uma identidade local coletiva e supere a dicotomia entre a produção e a 
transmissão do conhecimento. Portanto, tendo esses elementos acima 
explicitados como pontos para uma reflexão sobre a importância e as 
possibilidades de trabalhar com o ensino de história e, especificamente 
com o de história local, levando em conta as propostas curriculares em 
vigor, seja nacionalmente ou localmente, cabe a nós docentes traçar 
métodos e caminhos distintos para a formação dos nossos alunos, 
fazendo-os se perceberem como agentes participativos do processo 
de construção da história.

A FOTONOVELA COMO 
FERRAMENTA PEDAGÓGICA

Determinado por alguns estudiosos como um gênero literário, 
a fotonovela se caracteriza por apresentar ao leitor um texto diferente, 
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ou seja, em sua forma estética, apresenta fotos seguidas de falas, e 
essas falas aparecem em forma de balões ou legendas. Possuindo 
as aparências de uma história em quadrinhos, a fotonovela é uma 
produção textual/cultural, que se utiliza de fotos e falas para contar 
uma história em sequência.

Filha do cinema, a primeira revista de fotonovela surge na Itália 
em meados do século XX, caracterizadas, nesse momento, com um 
aspecto romântico, como, por exemplo, relata o título de algumas 
delas “Il mio sogno” (“Meu Sonho”), “Nel fondo del cuore” (“No Fundo 
do Coração”). Além disso, essas primeiras produções foram fotos 
sequenciais dos filmes, mas conhecidas na época, ainda não havia 
uma produção inédita.

Surgindo no Brasil, no ano de 1949, com a revista intitulada 
“Encanto –  A romântica revista do amor”, a fotonovela ganha um 
grande espaço no mercado brasileiro e até a década de 1980 
sua publicação abrange milhões de leitores e leitoras brasileiras, 
representando uma grande circulação nacional e divulgada pelas 
melhores editoras do país.

A fotonovela teve um grande público durante essas décadas no 
Brasil, principalmente, porque o acesso à televisão ainda era restrito. 
Esse meio literário levava aos seus leitores um momento de diversão, 
como também de aprendizagem, já que também poderia ser utilizada 
como material de ensino, “treinamento” para aqueles que não sabiam 
ler e nem escrever. Como relata Sampaio (2008), “a fotonovela era 
a janela de mundo” de muitas pessoas. No entanto, as novelas de 
televisão começam a ocupar esse espaço e os seus leitores veem na 
televisão algo novo, moderno e esta passa a ser o centro das atenções.

Sendo seu berço na Itália, de acordo com Sampaio (2008) as 
primeiras fotonovelas que chegavam ao Brasil tinham suas ilustrações 
desenhadas com “aguada”, uma tinta chamada nanquim misturada 
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com água e que davam um efeito de fotografia, inclusive, a revista 
Grande Hotel do Brasil, inicialmente, também utilizou essa técnica de 
desenho, como também a revista Capricho.

Como já mencionado, o surgimento da fotonovela está atrelado 
a produção cinematográfica, ou seja, os estúdios usavam fotograma 
(uma imagem do filme) para montar os cartazes de divulgação, 
apresentando um breve resumo do filme. Assim sendo, isso levou ao 
interesse em imprimir a história completa, utilizando as imagens do 
filme seguidas das falas.

Desse modo,

Os mesmos estúdios que produziam filmes começaram a ser 
usados para a produção de fotonovelas, às vezes com as 
mesmas equipes de fotógrafos, iluminadores e outros técnicos, 
além dos mesmos atores. Por isso, em fotonovelas das décadas 
de 1950 e 1960, não é raro reconhecer o rosto de estrelas do 
cinema europeu, principalmente o italiano. As fotonovelas 
passam a ser um novo mercado de trabalho para esses 
profissionais, e uma forma de otimizar o uso de instalações, 
cenários, figurinos e locações externas (SAMPAIO, 2008).

O resultado da produção de uma fotonovela, inicialmente, com 
atores de filmes da época traz cada “quadrinho” com uma cena. 
Além do título da história, apresenta também os personagens e toda 
equipe por trás da produção. Não era algo tão simples produzir uma 
fotonovela, mas foi de uma ideia relevante para a sociedade, atraindo 
um grande público e também servindo como ferramenta metodológica 
de ensino nos dias atuais.

Diante dessa breve discussão, a fotonovela surge com um 
conceito bem diferente da proposta deste trabalho, a mesma era fonte 
de conteúdo rápido e de fácil acesso, podendo trazer entretenimento 
ou informações. Aqui, trazemos a fotonovela como objeto de 
informação educacional, enquanto uma ferramenta de ensino, e para 
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que isso se desse, foram realizadas oficinas acerca dos temas, entre 
eles, as loiceras. Feito uma visita às mesmas e concluído a oficina do 
barro, decidimos criar uma fotonovela que contasse a história desse 
processo usando os alunos participantes como autores/atores dando 
espaço a uma das histórias locais que estão presentes no município 
de Cajazeiras, PB e o resultado ficou incrível. Todo material ficará 
disponível na escola campo para que os professores possam usufruir 
dos mesmos como material didático e para que os alunos da instituição 
possam também ter acesso e se inspirar.
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INTRODUÇÃO

É evidente que a disciplina de Física é uma das mais complexas 
para a aprendizagem dos alunos, as dificuldades perpassam os 
aspectos matemáticos inerentes às leis da termodinâmica. No entanto, 
não podemos afirmar a mesma coisa quando utilizamos textos e mini 
vídeos em sala de aula que abarque toda história que há por trás do 
contexto concernente a primeira e a segunda lei da termodinâmica, 
e seu papel no processo da evolução das máquinas térmicas. 
Notadamente pesquisadores a exemplo de Forato (2009); Vannuchi 
(1996); Carvalho (2014) mostram uma diversidade de práticas para 
combater o insucesso escolar, particularmente nítido nas ciências 
exatas, o uso de textos de Física, relativos à história da ciência em sala 
de aula atrelados a vídeos de curta metragem, podem ser instrumentos 
educacionais capazes de promover uma melhor compreensão das 
concepções dos alunos.

Em consonância com esses pesquisadores, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) afirmam que: 

O ensino de Física, na escola média, contribui para a formação 
de uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a 
interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, 
situando e dimensionando a interação do ser humano com a 
natureza como parte da própria natureza em transformação. 
Para tanto, é essencial que o conhecimento físico seja 
explicitado como um processo histórico, objeto de contínua 
transformação e associado às outras formas de expressão e 
produção humanas (BRASIL, 1997, p. 22).

Neste caso, a melhor forma de apresentar o conteúdo 
contextualizado é por meio da organização, dito isso, tivemos a ideia 
de compor uma sequência didática sobre a primeira e segunda lei da 
termodinâmica, visando sanar as dificuldades dos alunos. Analisando 
este ponto, a sequência didática teve a finalidade de fixar três bases 
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fundamentais, sendo elas: 1ª História da ciência; 2ª Matemática; 3ª 
Interpretação científica de dados. A ideia principal é a construção do 
saber científico, com olhar direcionado para o alunado de forma que 
ele possa relacionar o conteúdo aprendido em sala de aula e suas 
aplicações em seu cotidiano. 

Para suprir as dificuldades dos alunos, foi elaborado 
métodos para a abordagem pedagógica levando em consideração 
a importância histórica no auxílio da compreensão de todo o olhar 
crítico e reflexivo sobre o conteúdo trabalhado, relacionando textos 
da história da termodinâmica e completando com vídeos de curta 
metragem. Assim sendo, trabalhamos a termodinâmica em conjunto 
com a Revolução Industrial e seus avanços tecnológicos inseridos 
diretamente na sociedade, como sugere Pascoal (2016, p.42-86). A 
ideia é fazer o aluno compreender que a evolução da ciência trouxe 
avanços para a sociedade. 

Objetivo geral: interpretação da Termodinâmica por meio de 
máquinas térmicas e a revolução industrial. 

Objetivos específicos: 

• Analisar e compreender a evolução da Termodinâmica e seus 
avanços históricos.

• Influenciar na reflexão ao funcionamento de máquinas térmicas.

• Relacionar a temática com o cotidiano do aluno.

METODOLOGIA

Essa pesquisa quanto a sua natureza como sendo qualitativa 
e quantitativa. Segundo Gil (2002, p.17-20) em sentido genérico, 
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esse tipo de pesquisa compreende uma investigação formal, onde 
se ancora e trabalha os dados, levando em consideração o público, 
ambiente e o contexto. Dentro desse método, essa pesquisa também 
é classificada como sendo de caráter exploratório por mostrar uma 
maior familiaridade com o problema pesquisado, visando descrever o 
fenômeno da termodinâmica. 

A pesquisa teve como recurso a aplicação de uma sequência 
didática, nela estão descritos os instrumentos pedagógicos para 
obtenção dos dados.  Ela foi desenvolvida na cidade de Barra de Santa 
Rosa – Paraíba, na turma do 2ª ano E com 24 alunos, na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio José Luiz Neto, no 3º bimestre do ano 
letivo de 2019.

A turma que foi trabalhada a sequência didática é composta 
pela maior parte da área rural, em torno de 60% – com 24 alunos 
matriculados, 4 alunos desistentes e 5 alunos que não frequentam 
regularmente – dessa forma, tivemos a participação ativa de 15 alunos, 
62 % da turma matriculada (veja Gráfico 1). O questionário aplicado 
foi desenvolvido apenas com os alunos participantes, uma vez que os 
alunos com frequências irregulares se ausentaram muito nas aulas.

A sequência didática teve como finalidade a organização 
dos temas e a elaboração de trabalhos e atividades de fixação de 
aprendizagem. Ela foi desenvolvida em 6 (seis) encontros de carga 
horária alternada entre 90 (noventa) e 45 (quarenta e cinco) minutos, 
respectivamente, em conjunto com a utilização do livro texto do aluno. 
Também foi utilizado simuladores online, vídeos de curta metragem 
e leituras de artigos sobre o assunto abordado para o auxílio da 
aprendizagem (conforme descrito nos anexos).

No primeiro momento foi realizada uma avaliação diagnóstica 
com intuito de analisar o nível de conhecimento prévio relacionado à 
Termodinâmica e suas aplicações no cotidiano, a fim de buscar a atenção 
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do alunado e realizar ligações significativas entre o novo conhecimento 
e o conhecimento já existente. As aulas tiveram uma abordagem calma 
e paciente, de modo que a turma pudesse compreender cada tópico 
para progresso do assunto trabalhado em sala de aula. 

RESULTADOS

A análise de resultados se dá pela comparação da avaliação 
subjetiva, ou seja, diagnostica no primeiro e último encontro. Como 
esperado, no primeiro encontro os alunos não apresentaram 
conhecimentos específicos do tema da termodinâmica, porém alguns 
tinham noções de funcionamento de máquinas térmicas atuais, por 
exemplo, máquinas automotivas. Com essa percepção, trabalhamos 
com uma maior intensidade na exposição do funcionamento de 
máquinas térmicas, para que a turma permanecesse motivada. Os 
dados colhidos no primeiro gráfico são relativos ao número total de 
alunos, participantes, frequentadores irregulares e desistentes. Dados 
explícitos no Gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1: Relação de alunos

      Fonte: autores da pesquisa
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Já o Gráfico 2 mostra os dados levantados em três 
representações: a primeira é relativa aos alunos que já haviam 
pesquisado sobre tipos de motores, que perfaz um total de 67% e a 
outra, são todos os alunos que somente estudaram e pesquisaram 
sobre a revolução industrial, seus avanços e impactos tecnológicos 
na sociedade, são os 20%, e 13% representam os alunos que 
não tinham conhecimentos prévios acerca do assunto. Estes 
dados foram obtidos na primeira questão do questionário e estão 
representados no Gráfico 2.

Gráfico 2: Resultados da primeira questão do questionário.

Fonte: autores da pesquisa

Fica evidente na pesquisa que boa parte dos alunos tinha certa 
curiosidade em compreender os tipos de motores como também o 
processo histórico que há por trás da termodinâmica, dessa forma, foi 
direcionado maior atenção sobre os temas de transformações cíclicas 
e máquinas térmicas e a Revolução Industrial já mencionada. No quinto 
encontro, foram abordadas as aplicações da termodinâmica e houve 
grande participação do alunado.

Dando continuidade na análise do questionário (presente 
em anexo), as demais questões relacionam conteúdos que foram 
abordados durante a sequência didática, buscando alinhamento entre 
assuntos sequenciais, ou seja, qual a relação entre a termodinâmica e 
a Revolução Industrial. Obtemos que:
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• Categoria A: 60% dos alunos participantes elaboraram bons 
argumentos na questão dois e desenvolveram a terceira questão 
de forma razoável, sendo que 53,4% destes alunos já haviam 
pesquisado sobre temas da termodinâmica, dividido em 46,7% 
tipos de motores e 6,7% Revolução Industrial, já os 6,7% restante 
não tiveram contato com o tema antes das aulas abordadas.

• Categoria B: 20% dos alunos responderam a segunda questão, 
concordaram com a terceira questão, mas não argumentaram. 
Estes alunos já tiveram contato com o tema antes das aulas, 
de forma que se divide em 13,3% já tinham pesquisado sobre 
Revolução Industrial e 6,7% tipos de motores.

• Categoria C: 13,3% do alunado responderam a segunda 
questão, mas não concordaram com a terceira, também não 
argumentaram. Todos já tiveram conhecimentos breves com o 
tema: tipos de motores.

• Categoria D: 6,7% dos alunos não responderam à questão dois, 
marcam sim na terceira, porém não argumentaram deixando 
a questão em branco. Também não tinham conhecimentos 
prévios do assunto.

Gráfico 3: Relação da segunda e terceira questão.

Fonte: autores da pesquisa
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Referente aos tipos de transformações termodinâmicas, ciclo 
Otto, tipos de motores e ciclo de Carnot, a categoria A exerceu um 
bom desempenho onde 88,9% responderam a três últimas questões 
com coerência, e 11,1% não conseguiram descrever o ciclo de 
Carnot, sendo que já tinham conhecimentos prévios sobre tipos de 
motores. Na categoria B todos apresentaram respostas coesas. Já na 
categoria C, mesmo sem concordarem que a Física contribuiu para 
com o desenvolvimento da Revolução Industrial, não responderam 
de forma conexa as três últimas questões. A Categoria D só houve 
resposta na última questão, respondendo de forma superficial à ideia 
inicial do ciclo de Carnot.

Gráfico 4: Relação entre as categorias e suas 
respostas nas três últimas questões.

Fonte: autores da pesquisa

De acordo com os dados, nenhuma das categorias conseguiram 
relacionar as transformações termodinâmicas com o ciclo Otto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados, é evidente que boa parte dos alunos 
conseguiram compreender a ideia central da termodinâmica, tendo em 
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vista que alguns alunos já dispunham de um conhecimento superficial, 
sendo ele histórico ou técnico. Porém, mesmo com a utilização da 
sequência didática e suas atividades, não conseguiram relacionar 
o ciclo Otto com as transformações termodinâmicas, criando um 
reflexo oposto ao ciclo de Carnot. Dessa forma, deve-se propor uma 
melhor abordagem, ou uma aula mais detalhada sobre o tema não 
compreendido de maneira que a necessidade se supre. 

Levando em consideração os objetivos, boa parte dos alunos 
participantes conseguiram relacionar motores térmicos com o estudo 
da termodinâmica, além de conseguir compreender a evolução por 
trás das máquinas térmicas atuais.
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INTRODUÇÃO

Os acidentes de trânsito no Brasil são um dos problemas 
que afetam a saúde pública, sendo um dos fatores que causam 
demanda no Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (SAMU). 
Segundo relatório da Confederação Nacional dos Transportes, a taxa 
de acidentes em rodovias federais para o ano de 2018 foi de exatos 
69.206, sendo 90,4% com vítimas feridas. Vale ressaltar que os 
números de acidentes vinham decrescendo desde do ano de 2014. 
Um dos fatores que levam a acontecer acidentes é o desrespeito com 
as regras de trânsito, tendo como um dos fatores os acidentes com 
excesso de velocidade nas rodovias. Com isso, o papel de um perito 
criminal é de suma importância para se calcular as velocidades que 
os veículos atingiram no momento das colisões, assim fazendo o uso 
de conhecimentos físicos ajudam a perícia criminal a desvendar as 
velocidades dos veículos. 

O fato de utilizar a perícia, mostra ao aluno uma possibilidade 
que Física pode proporcionar como profissional, pois, pode se utilizar 
conceitos físicos para solucionar casos e desvendar os crimes. Além 
disso, há diversos programas na TV aberta ou em streaming, que 
mostram a atuação da perícia, e tornando mais uma motivação de 
se utilizar perícia criminal nas aulas de Física. Logo, podemos então 
quebrar o uso de equações para retratar um problema do dia-a-dia no 
trânsito para nossos alunos, sem precisar utilizar equações. 

A partir dos parâmetros curriculares nacionais (PCN), no enfoque 
da área Física, faz se necessário ensinamos a Física para coisas do 
dia-a-dia, que ajudem o cidadão a ser mais atuante na sociedade. Além 
disso, os PCN mostram que o aprendizado em Física deve servir para 
o aluno possa ter um conhecimento de natureza mais aprofundado, 
onde possa ter bases necessárias para se compreender certos 
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fenômenos. Nesse sentido, escolhemos conteúdos da cinemática para 
se trabalhar e envolver os assuntos no dia-a-dia, portanto, fizemos uso 
de conceitos como de velocidade, força de atrito, distância percorrida 
e unidades medidas. 

Neste trabalho, dedicamos o uso de conceitos aprendidos na 
Física do 1° ano do Ensino Médio, para se resolver um problema de 
trânsito, que envolve excesso de velocidades em um cruzamento, 
tendo como público alvo uma turma de educação de jovens e adultos. 
O trabalho foi feito na escola cidadã integral Orlando Venâncio dos 
Santos, sendo aplicado no Ciclo VA, no turno da noite. A faixa etária 
dos alunos variava entre 18 a 25 anos.

Nas próximas seções, apresentaremos as justificativas deste 
trabalho que nos motivaram a fazer o uso de simulações como também 
da dificuldade de se ensinar Física. Apresentaremos as hipóteses, 
assim como também o processo metodológico que foi utilizado para 
se fazer o presente estudo, e no fim apresentar os resultados obtidos 
e a conclusão acerca do trabalho. 

De acordo com Chaves e Shellard (2005) o uso de simulações 
no trânsito começou a ser utilizado por físicos por volta dos anos da 
década de 90. A simulação em si seja computacional ou na forma de 
figuras têm um papel significativo nas abordagens de problemas físico 
para a sala aula, e para Cardoso (2012), utilizar as simulações como 
forma de aprendizado dá ao aluno o poder de ser o próprio cientista e 
formular suas próprias soluções para o problema exposto. 

Nesse sentido, buscamos utilizar o uso de imagens para ilustrar 
um problema recorrente no trânsito brasileiro e mostrar ao aluno que a 
Física permeia todos os âmbitos da natureza, e pode ser a chave para 
solucionar até crimes, como no caso de uma colisão entre veículos. 
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O fato de recorrer a utilização a simulação, está relacionado 
com a falta de interesse pelos alunos com a disciplina de Física, 
que segundo Moreira (2017), a disciplina se tornou algo mecânico, 
onde o aluno está lá apenas para reproduzir o que é passado, e para 
Cardoso (2012), os alunos que por sua vez tenham apenas aprendido 
a solucionar questões dos livros, ao se deparar com problemas como 
esse, tende a ficar perdidos durante a aplicação de novas práticas. A 
abordagem tradicional ainda prevalece em salas de aulas de Física, 
onde os novos professores e os professores que já exercem a muito 
tempo, correm atrás de capacitações e tentam mudar esse paradigma 
no ensino Física. A abordagem tradicional somente não é parte do 
problema, como também a questão salarial e também falta de recursos 
para se trazer um conteúdo, como destaca Silva et al. (2018). A distração 
também é um fator que prejudica as aulas de Física, onde por muitas 
das vezes acham coisas mais importantes que a aula, tendo uma 
pequena parcela de alunos que presta a atenção na aula, e ainda se 
questionam o porquê e qual a importância de tal disciplina para a sua 
formação durante o Ensino Médio. Diante desse problema, envolvido 
com essa falta de motivação por parte dos alunos e acreditando que 
é possível uma prática educativa que motive e desperte o interesse do 
aluno pela disciplina, é que esse trabalho foi desenvolvido, utilizando 
aplicações da Física no dia-dia a fim de proporcionar condições 
necessárias para o aluno se motivar e despertar um pouco da sua 
curiosidade e ter interesse a estudar a Física. 

Ao aplicar em sala de aula o que foi proposto neste trabalho, 
esperamos obter um resultado mais satisfatório na aprendizagem do 
aluno, e poder possibilitar o uso da Física na prática do dia-a-dia, tendo 
em vista que esta atividade contém um método inovador que possa 
proporcionar uma motivação e despertar ainda mais o olhar científico 
dos alunos. Neste tipo de atividade pode surgir questionamentos dos 
alunos que possam gerar um debate e assim melhorar mais ainda a 
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prática de ensino. Esperamos que durante a atividade surjam dúvidas 
para gerar uma troca de experiência entre cada um deles. 

METODOLOGIA

Como objetivo da pesquisa, buscamos elucidar uma situação 
recorrente dos trânsitos brasileiros na espécie de simulação. Também 
procuramos mostrar ao aluno um uso da Física em outra área, tentando 
mostrar a versatilidade que um físico tem.

Para início do trabalho, foi apresentado aos alunos as ilustrações 
que seriam trabalhadas pelos mesmo durante a aula.

Figura 1. Momento antes da colisão.

Na primeira parte da simulação, como mostra a Figura 1. 
foi colocado dois veículos em um cruzamento, nesse cruzamento 
exibia uma placa com a velocidade permitida na via para seguir o 
trajeto na horizontal. Nessa situação, os alunos analisaram quem 
estava certo no cruzamento antes de acontecer o momento do 
choque entre os veículos.
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Figura 2. Momento após a colisão. 

Na segunda parte, como mostra a Figura 2, apresentamos a 
situação depois da colisão entre os veículos, onde alunos fizeram 
suas considerações acerca de que estava certo e que foi o culpado do 
acidente em questão. 

Prosseguindo o nosso trabalho, foram elaboradas questões 
motivadoras, que auxiliaram os alunos a montar o seu laudo sobre o 
acidente. Para essas perguntas, os alunos utilizaram seu conhecimento 
prévio sobre a temática que em questão era a cinemática, assim 
como também conhecimentos não científicos sobre a questão de 
colisões no trânsito. 

Quadro 01. Perguntas motivadoras

• Em sua opinião, como ocorreu o acidente?
• Qual era o limite de velocidade determinado pela placa?
• Você acha que o veículo estava respeitando o limite de 

velocidade estipulado pela placa? Por quê?
• Explique o movimento do carro mesmo após o acionamento dos freios.
• O tipo de piso influencia na distância percorrida pelo 

o carro após o acionamento dos freios?
• Se o piso fosse feito de barro, o carro pararia mais rápido? Explique. 
• Se o chão estivesse molhado, o que aconteceria?



280

S U M Á R I O

Na pergunta de número um, pretendemos puxar o lado do senso 
comum dos alunos e tentar obter os possíveis laudos preliminares. 
Na segunda pergunta, queríamos tentar passar aos alunos, sobre a 
importância dos limites de velocidades em acidentes, sendo muitas 
vezes o principal culpado. Na pergunta de número três, tentamos 
acionar a possibilidade de a velocidade ter sido o grande problema 
do acidente. Na quarta pergunta, fazíamos o uso da força de atrito 
no papel do acidente. Nas perguntas posteriores, queríamos outras 
ilustrações de piso, e mostrar o papel do atrito nos acidentes.

Figura 3. Esquema do procedimento da pesquisa.

Na primeira, consistia em dividir a turma em grupos menores, 
nesse caso optamos por duplas. Na segunda parte, foi mostrado 
a eles quais os benefícios que aquele tipo de aula trazia para eles. 
Na terceira parte, foi entregue a eles a simulação, juntamente com 
as perguntas motivadoras, onde nessa fase, os alunos tiveram 
o primeiro contato com ideia da aula. Por fim, na última parte, foi 
respondido as questões motivadoras na espécie de laudo, que servia 
como base para suas conclusões na simulação do acidente. Também 
foi promovido o debate entre os mesmos, onde buscou o confronto 
de soluções para a causa do acidente.
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RESULTADOS

Como resultado do trabalho, tivemos a participação de oito 
duplas. Apesar de parecer pouco, oito duplas foi o que conseguimos 
reunir, a turma tinha 25 alunos matriculados, mas a questão de presença 
em sala de aula, era algo difícil de obter, na qual não conseguimos 
nunca juntar mais do que 20 alunos, com tempo o passado, foi 
necessário fazer a aula com o que se tinha em mãos. 

Como dito na metodologia, após a formação das duplas, 
fizemos a justificativa de estamos aplicando algo relacionado a 
perícia. Algumas duplas demonstraram interesse no tema, chegando 
até a relatar situações presenciadas no trânsito. Posteriormente, 
apresentaram dificuldades em interpretar a simulação, sendo assim 
tivemos que explicar algumas vezes a mais o que estava acontecendo 
nas ilustrações. A partir daí, começaram a responder as perguntas 
motivadoras que se encontravam na folha, abaixo citamos algumas 
respostas feitas pelos alunos.

Questão: Em sua opinião como ocorreu o acidente?

Dupla 01: “Os dois vinham em alta velocidade e queriam passar 
ao mesmo tempo no cruzamento”.

Dupla 02: “Porque o primeiro carro que vinha na BR 60 Km não 
obdeceu”.

Dupla 03: “Primeiro carro não respeitou a regra”.

Questão: Qual era o limite de velocidade determinado pela placa?

A que se atentamos ao fato de algumas respostas estarem 
incorretas, pois alguns alunos respondiam apenas 60 Km, não se 
atentando ao fato de que velocidade no Sistema Internacional (SI) de 
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medidas, a velocidade é medida em Km/h. Existiu casos de apenas 
colocar o valor, sem a unidade de medida. Foi possível observar que 
metade das duplas não atentou ao fato de colocar uma unidade 
medida, deixando apenas o valor de 60. Também é notado que apenas 
uma dupla colocou de maneira correta.

Questão: Você acha que o veículo estava respeitando o limite 
de velocidade estipulado pela placa? Por quê?

Dupla 01: “Não, por que as marcas de pneus são claras”.

Dupla 02: “Não, porque o veículo ultrapassou o limite da pista e 
por isso aconteceu o acidente”.

Dupla 03: “Não porque ele vinha na contramão”.

Dupla 04: “Não, porque se estivessem eles tinham parado”.

Nesta questão, todos apontaram a imprudência dos motoristas 
não respeitarem os limites estabelecidos na pista, e mesmo sem 
precisar da velocidade de cada veículo, eles argumentaram que a 
culpa foi sim da velocidade. 

Questão: Explique o movimento do carro mesmo após o 
acionamento dos freios.

Dupla 01: “Movimento de atrito”.

Dupla 02: “O carro continua andando e passa pelo lado errado 
da pista”.

Dupla 03: “Ele com os freios acionados mesmo assim ele 
derrapou”.

Nas respostas acima notasse a presença do atrito, o que 
para gente é um ganho, pois diante de tantas respostas, alguém 
não esqueceu de mencionar o termo científico, que está por trás das 
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marcas de pneus em pistas, claro que a resposta da dupla não foi as 
das mais claras, mas teve a citação. 

Questão: O tipo de piso influencia na distância percorrida pelo 
o carro após o acionamento dos freios?

Dupla 01: “Sim, porque o piso, estando liso, influencia no 
derrapamento dos pneus no acionamento dos freios”.

Dupla 02: “A velocidade vinha muito forte ele freou no piso e eu 
acho o piso liso por causa disso freou as marcas pretas dos pneus 
no piso”.

Nesta questão, além do sim, colocamos as duplas tentaram 
mostrar seu ponto de vista, não trazendo um entendimento 
bem claro do se tinha a respeito do item. Outras duplas apenas 
colocaram o sim como resposta, não se tendo o trabalho de 
defender seu ponto de vista.  

Questão: Se o piso fosse feito de barro, o carro pararia mais 
rápido? Explique. 

Dupla 01: “Acho que sim porque não tem muita influência”.

Dupla 02: “Sim, dependendo do estado dos pneus o carro para 
mais rápido pois o barro ajuda os pneus a não derraparem”.

Dupla 03: “Sim, pois o atrito com o carro não é bem a mesma 
tração para tração segura o carro”.

Dupla 04: “Sim, pode vir parar mais rápido”.

Em muitas das respostas foi observado a concordância de que 
o piso influenciava na hora de colisões, tendo algumas conclusões que 
fugia um pouco do sentido, como é o caso da dupla número um, que 
achava que pararia mais rápido na pista de barro, mas falou que o tipo 
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pista não teria muito influência. Já a dupla número dois associou os 
pneus também como uma ferramenta que tinha importância na hora 
da frenagem, concluindo que o barro fazia o carro parar mais rápido, 
sendo que na verdade é o contrário, se estivéssemos em uma pista de 
barro, é aconselhável diminuir a velocidade e evitar freadas bruscas.

Questão:  “Se o chão estivesse molhado, o que aconteceria?

Dupla 01: “Os carros tinham se chocado causando um acidente 
mais grave”.

Dupla 02: “Eu acho que o carro poderia virar na BR”.

Dupla 03: “Derrapar com mais facilidade”.

Dupla 04: “Se o chão estivesse molhado no acionamento dos 
freios o carro saia mais rápido pela pista”.

Dupla 05: “Teria sido pior pois ia derrapar mais rapido”.

Nessa questão, as duplas associavam que com a água na pista, 
as coisas ficaram mais sérias, colocando a questão do molhado ajudar 
a derrapar mais na hora da frenagem. Na hora do debate, muitos 
citavam exemplos do dia-a-dia que aconteceram, quando enfrentavam 
pista molhada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho foi bastante empolgante e os alunos se dedicaram 
bastante. Sempre buscando discutir sobre o assunto. Quando todos 
os alunos responderam as perguntas motivadoras, buscamos discutir 
em conjunto, inicialmente alguns alunos ficaram tímidos, mas a partir 
do momento que foi surgindo às perguntas, os alunos iam discutindo 



285

S U M Á R I O

e procurando chegar a um resultado satisfatório. Foi utilizado uma 
metodologia diferente do ensino tradicional, vimos que os alunos 
gostaram e procuraram aprender bastante. 

Uma coisa importante que tiramos desse trabalho, é o déficit 
na escrita, é notório ver que nas respostas dos alunos, existiam várias 
palavras erradas, e isso é um problema que não só acontece nessa 
sala de aula, mas na maioria das salas de aulas de educação de jovens 
e adultos. Outro ponto que é discutível é a presença em sala de aula 
por parte dos alunos, sendo que nem todos frequentavam a aula, e um 
dos motivos para isso, era por conta dos horários serem os primeiros. 
Também nessa turma já notava evasão, tendo alguns matriculados que 
nem iam mais para escola. 

Além da dedicação, notamos também um pouco de uso de 
termos físicos, na hora de explicar no debate, sendo que no papel foi 
muito pouco utilizado, os conceitos físicos. 
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INTRODUÇÃO

A Educação Ambiental é um componente relevante para 
a formação humana na sociedade, compreendida como uma 
área do conhecimento que envolve conceitos multidisciplinares 
para o desenvolvimento de uma consciência ambiental crítica e 
emancipatória. Devido à complexidade e abrangência inerentes à 
temática ambiental, é necessário preparar alunos comprometidos 
com as questões ambientais. Com isso, é fundamental que as 
escolas ofereçam condições adequadas para introduzir por meio 
das disciplinas, novas práticas educativas que busquem promover 
a sensibilização dos alunos para o cuidado com o meio ambiente 
(CAMPOS; CAVALARI, 2017).

A educação é um meio de transformação da sociedade, na 
qual diante da atual crise ambiental, novas práticas pedagógicas 
são fundamentais para despertar no aluno, uma postura ética e 
comprometida com as necessidades ambientais. Desse modo, a 
Educação Ambiental desempenha papel essencial para formar alunos 
cientes de suas responsabilidades e, sobretudo, como integrantes do 
meio natural. 

A Educação Ambiental no processo educativo desenvolve 
princípios e comportamentos para que o aluno possa atuar de maneira 
proativa na preservação da natureza, pois conforme Silva e Bonfim 
(2019, p. 37): “cada vez mais se faz necessária uma reflexão constante 
sobre a forma de relação entre os seres humanos e a natureza, e as 
consequências disto para o planeta”. 

Na perspectiva educativa, a Educação Ambiental deve estar 
presente, permeando todas as relações e atividades escolares, 
desenvolvendo-se de maneira interdisciplinar, para refletir questões 
atuais e colocar em prática um pensamento ecologista mundial. Desse 
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modo, é necessário incorporar a dimensão ambiental na educação 
básica por meio dos conteúdos, como a Ecologia, utilizando o 
conhecimento ecológico para sensibilização dos alunos, tornando-se 
uma alternativa relevante no processo de ensino-aprendizagem. 

O ensino de Ecologia é importante para a formação do aluno, 
cidadão consciente e crítico da sociedade, pois compreende as 
relações entre os seres vivos e o meio que os cerca, ao abordar 
temas como a biosfera, relações tróficas, ciclos biogeoquímicos, 
cadeias alimentares, ecossistemas e biomas, bem como os impactos 
do ser humano a natureza (BEGON et al., 2006; BANDOUK et al., 
2016; SILVA, 2018). 

Souza et al. (2014) e Matos (2015) afirmam a eficiência da 
aplicação de vários recursos didáticos em suas aulas práticas para 
despertar a motivação e o interesse dos alunos por meio da Educação 
Ambiental. Para auxiliar os professores na aprendizagem dos estudantes 
sobre temas ambientais, é relevante a inserção de métodos didáticos 
que proporcionem melhor o entendimento e ensino-aprendizagem dos 
conteúdos (SILVA et al. 2015). 

Desse modo, a utilização do conhecimento ecológico promove a 
sensibilização dos alunos, ao buscar uma perspectiva de ação holística 
que associe o discente e o ambiente, tendo como pressuposto o 
esgotamento dos recursos naturais que, consequentemente, provoca o 
desequilíbrio ambiental, afetando diretamente as cadeias alimentares.

O estudo das cadeias alimentares, bem como as teias 
alimentares, permitem ao discente o uso, manipulação e compreensão 
de modelos científicos (HARTWEG et al., 2017), todavia, é necessário 
que ao longo do processo de ensino em Ecologia, o aluno possa 
compreender que também faz parte das relações e fenômenos 
naturais. Com isso, o docente ao utilizar diferentes estratégias de 
ensino para a aprendizagem significativa e duradoura de Ecologia, 
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sensibiliza o aluno para conservação do meio ambiente (RECH; 
MEGLHIORATTI, 2016).

Além disso, o educador assume uma postura reflexiva para 
desenvolver práticas que minimizem os impactos provocados ao 
espaço natural, atuando no processo de construção dos saberes 
sustentáveis, que são de extrema relevância para impulsionar as 
transformações de valores em sala de aula (SANTOS, 2019). 

As novas estratégias de ensino fortalecem a explicação de 
conceitos e promovem a sensibilização frente às questões ambientais, 
ao permitir a maior compreensão da realidade pelos estudantes (PAZ 
et al., 2006), possibilitando uma aprendizagem mais expressiva dos 
conteúdos em Ecologia e uma excelente ferramenta para a Educação 
Ambiental. Considerando a temática, o estudo objetivou despertar 
o conhecimento ecológico por meio de práticas pedagógicas em 
Educação Ambiental e ensino de Ecologia em uma escola pública no 
município de Patos, Paraíba.

A escola é o principal cenário do desenvolvimento das práticas 
ambientais. Todavia, diversos desafios surgem nas práticas docentes 
para garantir a aprendizagem dos estudantes e sensibilizá-los em 
relação aos impactos provocados ao meio ambiente. Com isso, 
o ensino de Ecologia compreende a relação do homem e o meio 
ambiente, bem como as consequências das ações antrópicas para a 
natureza. Por isso, é necessário incorporar a dimensão ambiental na 
educação básica por meio dos conteúdos de Ecologia, utilizando o 
conhecimento ecológico para sensibilização dos alunos. 

Desse modo, é necessário que os professores busquem ir 
além dos métodos tradicionais de ensino, utilizando estratégias 
diferenciadas que despertem no aluno, o interesse pelo conhecimento 
e a sensibilização para o cuidado com o meio ambiente. O uso de 
ferramentas ativas, como os jogos didáticos, é um método bastante 
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comum no ensino de Biologia e auxilia na construção dos saberes 
ambientais associados à Ecologia. 

Com isso, percebe-se a importância dos jogos didáticos na 
construção da aprendizagem, como alternativa para melhorar o 
desempenho dos alunos. Sua utilização em sala de aula pode ser uma 
forma de ampliar o entendimento de conteúdos da Biologia, como as 
relações ecológicas. 

Os jogos didáticos são propostas pedagógicas acessíveis e 
eficazes, que possibilitam o preenchimento de muitas lacunas deixadas 
pelo processo de transmissão-recepção de conhecimentos. Com 
isso, é possível contextualizar o jogo com a realidade do educando, 
facilitando a apropriação do saber e despertando o interesse na 
mudança de postura para transformação de atitudes para um mundo 
mais sustentável.

Portanto, a ludicidade como princípio formativo evidenciado por 
meio dessa proposta, pode ser uma estratégia didática para a inserção 
de temas relacionados à Ecologia, promovendo a Educação Ambiental 
no ambiente escolar. Uma alternativa relevante no processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos, buscando a formação de cidadãos 
conscientes, solidários e preocupados em reduzir os impactos 
causados à natureza. 

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
QUE ANCORAM A PROPOSTA

A ecologia é a área da biologia responsável pelo estudo das 
relações entre os seres e o ambiente em que vivem, ou seja, é o 
estudo ambiental que inclui todos os organismos e suas funções 
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nos processos que tornam o ambiente habitável (ODUM; BARRETT, 
1971; SILVA, 2018). 

O ensino de ecologia nas escolas possibilita aos alunos a 
melhor compreensão dos diversos tipos de ambientes e como 
funcionam, também facilita a compreensão da relação entre o homem 
e a natureza. “O ensino de ecologia permite a formação de cidadãos 
com uma mentalidade ecologicamente crítica, reflexiva e responsável, 
resultando na elaboração de ideias e atitudes ecologicamente mais 
sustentáveis” (CONTIN; MOTOKANE, 2012; SILVA, 2018).

Portanto, é fundamental a inserção da Educação Ambiental 
nas práticas didáticas (ARAÚJO; PEDROSA, 2014) envolvendo 
jogos para propiciar a aquisição de uma postura crítica reflexiva 
quanto à preservação e conservação do ambiente em que os alunos 
vivem (SANTOS et al., 2017). A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, 
que dispõe sobre a Educação ambiental e institui a Política Nacional 
de Educação Ambiental, apresenta-a como um componente 
fundamental na educação:

Art. 1. “Entendem-se por educação ambiental os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.” (BRASIL, 1999). 

Desse modo, o educador deve assumir uma postura reflexiva 
para desenvolver práticas que minimizem os impactos provocados 
ao espaço natural, atuando no processo de construção dos saberes 
sustentáveis, que são de extrema relevância para impulsionar as 
transformações de valores em sala de aula (SANTOS, 2019). Além 
disso, é necessário, no entanto, que não se restrinja apenas aos 
métodos tradicionais de ensino, buscando diferentes alternativas para 
atrair o interesse dos alunos pelo conhecimento e aprendizagem dos 
conteúdos (SILVA; BARROS, 2017). 
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Através da didática, o docente torna-se o principal mediador, pois 
promove aos alunos um pensamento voltado para sustentabilidade 
socioambiental (ARAÚJO; PEDROSA, 2014) e vai promover a relação 
entre o aluno e o meio ambiente, através de análises cotidianas 
(OLIVEIRA; COSTA, 2017).

Com isso, a utilização de metodologias ativas é um novo 
conceito de melhoria para o ensino (LAFUENTE; BARBOSA, 2017), 
pois os alunos tornam-se fundamentais para levantar hipóteses que 
possibilitem o seu conhecimento (CEZAR et al., 2016). Considera-se, 
a aplicação do jogo didático como uma metodologia ativa, na qual se 
diferencia das demais ao atingir diversos objetivos, como por exemplo: 
estimular a aprendizagem, a capacidade cognitiva dos alunos e a 
interação entre professor-aluno (SILVA; BARROS, 2017). O uso de 
materiais didáticos torna-se essencial nos processos de ensino-
aprendizagem com os jogos didáticos, sendo uma alternativa simples, 
porém, de grande importância para tais processos, pois favorece a 
construção do conhecimento ao aluno (CAMPOS et al., 2003).

Os jogos didáticos apresentam característica lúdica e podem 
ser utilizados para se alcançar vários objetivos no ambiente escolar, 
dos quais, destacam-se: o estímulo à aprendizagem, a capacidade 
cognitiva dos alunos e a interação entre professor/aluno e dos alunos 
entre si (SILVA; BARROS, 2017).

“Enquanto os jogos divertem, eles também motivam e facilitam a 
aprendizagem, principalmente se tratando de algum conteúdo de difícil 
compreensão [...]” (CALADO et al., 2017). Desta forma, apresentar os 
conteúdos teóricos dos livros didáticos para a prática vivencial dos 
alunos por meio de jogos didáticos e outras estratégias de ensino, é uma 
alternativa à compreensão do tema “cadeia alimentar”, trabalhando-o 
de modo dinâmico e participativo.
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DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS DE EXPLORAÇÃO DO JOGO

A pesquisa foi realizada no mês de Maio, durante o primeiro 
semestre de 2019, na Escola Cidadã e Técnica Dr. Dionísio da Costa, 
localizada no bairro de Salgadinho, com alunos do ensino médio. 
Participaram da vivência didática, 71 alunos do ensino médio com faixa 
etária de 15 a 18 anos.

O assunto de Ecologia utilizado para inserir a Educação 
Ambiental na educação básica consistiu em cadeias alimentares, pois 
ao vincular assuntos como cadeias e teias alimentares às ideias dos 
alunos sobre meio ambiente, o professor estará instrumentalizando 
seu aluno para a preservação ambiental, por meio da sensibilização, 
ao proporcionar um grau de responsabilidade à natureza, que poderá 
gerar, no futuro, agentes multiplicadores da qualidade ambiental.

Materiais para elaboração da atividade 

Foram utilizadas na vivência didática: duas cartolinas, lápis, 
tesoura e cola. As cartolinas foram usadas para confecção das placas, 
na qual foram entregues a cada uma das equipes, cartilhas para 
orientá-los na confecção do seu material, contendo os conceitos de 
produtores, consumidores primários, secundários e terciários.

Etapas e procedimentos da prática pedagógica

A prática pedagógica iniciou-se com um primeiro contato (dois 
dias antes da atividade didática) com os alunos para explicar o que 
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seria desenvolvido, envolvendo-os e motivando-os para participarem. 
A ação educativa foi dividida em três momentos distintos, a saber:

Etapa 1: Explicação teórica sobre as cadeias alimentares. Os 
alunos compreendiam que o primeiro nível trófico é formado pelos 
produtores, organismos autótrofos fotossintetizantes, tais como o 
capim, milho e vegetais. Desse modo, foram abordados os níveis 
tróficos para que os alunos relacionassem o tema à prática pedagógica. 

Etapa 2: Confecção de placas de cartolina. Os alunos escreveram 
o nome de diferentes plantas, animais herbívoros, carnívoros, 
detritívoros e decompositores para montar quatro cadeias alimentares, 
identificando os níveis tróficos de cada um dos seres representados. 
Na base da coluna, foram representados os produtores, acima destes, 
os consumidores primários, secundários e os terciários. As relações se 
estabeleceram até chegarem ao organismo correspondente ao último 
elo da cadeia. 

Figura 1. Construção de cadeias alimentares com 
alunos no município de Patos, Paraíba

Fonte: Acervo pessoal



296

S U M Á R I O

Etapa 3: Após o desenvolvimento das cadeias alimentares 
(Figura 2), foi abordado sobre a importância da energia para as 
cadeias e os impactos causados pela ação antrópica à natureza, ao 
considerar que o desequilíbrio ambiental afeta diretamente as cadeias 
alimentares. Com isso, buscou-se sensibilizar os discentes em relação 
à preservação e conservação do meio ambiente.

O tema cadeia alimentar, como conteúdo no ensino de ciências 
e biologia, é relativamente conhecido por parte dos estudantes, na 
qual compreendem as relações em função da alimentação que 
ocorre entre os seres vivos na natureza, com organismos maiores se 
alimentando dos menores.

Este conhecimento, por sua vez possibilita que os alunos 
expliquem determinados fenômenos que ocorrem no seu cotidiano, 
sobretudo, com a inserção da Educação Ambiental, tornaram-se 
sensibilizados em preservar o meio que habitam.

Figura 2. Cadeias Alimentares confeccionadas pelos alunos
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Fonte: Acervo pessoal (2019)

A atividade didática pode proporcionar a interação positiva dos 
alunos, ao promover a realização de discussões relevantes durante o 
processo de elaboração das cadeias, o que demonstra a sensibilização 
dos mesmos em relação às questões ambientais.

CRITÉRIOS AVALIATIVOS

Após a confecção e apresentação das cadeias, os grupos 
receberam pontuações relativas ao número de acertos e a forma 
como explicaram a presença de cada organismo em determinado nível 
trófico, a participação de todos os componentes do grupo também foi 
utilizada como critério na avaliação. 
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Desse modo, foi considerado como a equipe vencedora, aquele 
que todos os membros colaboraram na elaboração da cadeia e que 
apresentou o maior número de acertos nas suas respostas, maior 
domínio do conteúdo e que demonstrou as melhores justificativas 
para as respostas.
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INTRODUÇÃO

O Programa de Residência Pedagógica proporcionou no dia 17 
de março de 2019 por meio de uma trilha ecológica uma aula prática 
com a duração de cinco horas acerca do conhecimento das principais 
características da flora do bioma Caatinga, com os alunos do terceiro 
ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio José Gomes Alves inserida no Estado da Paraíba no município 
de Patos. Os alunos foram conduzidos para o local proposto, um 
iceberg da região denominado Espinho Branco, lugar esse de grande 
conhecimento e visitação popular pela comunidade circunvizinha, 
localizado aproximadamente dois quilômetros da escola, e de fácil 
acesso, facilitando a aula de campo. 

A partir desta trilha foi possível observar a flora singular do bioma 
em estudo e seus principais aspectos, vivenciando na prática o que foi 
estudado de forma teórica na escola, aulas antes que antecederam 
este momento, desta forma fixando ainda mais o conteúdo, reformular 
conhecimentos por meio desta interligação entre teoria e prática, 
baseada em metodologias construtivas de conhecimento, fazendo a 
ligação entres esses eixos. Portanto, a área visitada possui notável 
importância ecológica para a população local. A realização das trilhas no 
Espinho Branco se faz relevante, para as práticas educacionais através 
de atividades de sensibilização que envolve a natureza, buscando, 
portanto, reeducar as pessoas sobre práticas de preservação.

Este trabalho teve como principal objetivo realizar uma trilha 
ecológica com alunos do 3º ano do ensino médio num fragmento de 
área de Caatinga, com o intuito de proporcionar uma aula prática capaz 
de levar estes alunos ao aperfeiçoamento do aprendizado em um 
excelente instrumento didático para o conhecimento da composição 
da flora da caatinga, formas vegetais e adaptações, além de discutir 
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e refletir alguns aspectos dentro de um contexto de valorização e 
preservação do bioma.

CONHECIMENTOS ENVOLVIDOS

O planejamento do trabalho de campo (trilha no Espinho Branco) 
ocorreu com a participação dos alunos compreendendo uma aula de 
campo de forma efetiva referente ao assunto  ministrado sobre o tópico 
flora da caatinga encontrada na trilha ecológica.

O Brasil em seu território abriga cinco biomas ou domínios 
morfoclimáticos com caráteres importantíssimos de fauna e flora em 
comparação a biomas mundiais. Cada domínio existente tem suas 
características e influências nas regiões onde se fazem presentes, 
sejam elas culturais, fitoterápicas, religiosas, climáticas e pluviais, além 
do poder de mercado a que cada domínio propicia (Brandon et al., 
2005). Dentre os cinco, destacamos o Bioma Caatinga ou chamado 
Domínios das Caatingas (Amabis & Matho, 2016).

Segundo Tabarelli (2003), inicialmente devemos deixar de 
lado todos os preconceitos que rodeiam a Caatinga, descartando-
se a concepção visual, onde em boa parte do ano, esse bioma 
demonstra visualmente um aparato pobre em paisagismo e 
biodiversidade, entretanto tudo isto está em estado de dormência 
em consequência de adaptações ao clima regional, xeromorfismo. 
Na língua tupi-guarani Caatinga significa “mata branca”, por conta 
do seu aspecto esbranquiçado em boa parte do tempo, como 
mencionado anteriormente. Reconhecida pelas suas capacidades de 
armazenamento de água, onde podemos destacar os “xilopódios” uma 
das estratégias mais fantásticas utilizadas pelo umbuzeiro, espécie 
endêmica do bioma, ameaçada de extinção (DAVID, 2015). O termo 
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xilopódio significa o espessamento das raízes e caules subterrâneos 
de um vegetal, que serve para acumular água e nutrientes, permitindo a 
sobrevivência das plantas em períodos de estiagem (AURÉLIO, 2010). 
Contudo há outras adaptações como podemos mencionar: abertura 
dos estômatos durante os horários noturnos, modificação foliar em 
espinhos, caducifólia, caules fotossintetizantes dentre outros. Por fim, 
podemos destacar a ação antropológica, extrativista e agropecuária 
no bioma, especialmente a criação de ovinos e caprinos de forma 
desordenada e livre, tendo como consequência disso a ausência de 
plantas jovens e a diminuição da sua abundância (FERREIRA, 2014), 
ocasionando assim um alerta para a sua maior conservação, visto que 
as áreas já foram bastante modificadas, com isso estima-se que o 
bioma é o terceiro mais degradado do Brasil, (MYERS et al, 2000).

Exclusivo do Brasil, a caatinga apresenta-se em maior 
predominância na região Nordeste. Os estados que apresentam esse 
bioma são: Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Alagoas, parte do Maranhão e Norte de Minas Gerais, 
com uma área de abrangência em 11% de todo território brasileiro, 
especificamente 844.453 km² (MMA, 2013). Com a expressão de um 
clima semiárido, tem suas precipitações anuais em média de 800mm 
de chuva, podendo variar entre as regiões.  

Para uma amostra da riqueza da mata branca, segundo o 
Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), a herpetofauna do domínio 
das Caatingas mostra a existência de 40 espécies de lagartos, sete 
espécies de anfisbenídeos (espécies de lagartos sem pés), 45 espécies 
de serpentes, quatro de quelônios, uma de Crocodylia, 44 anfíbios 
anuros e uma de Gymnophiona. Já sua Flora demonstra ,segundo o 
Ministério do Meio Ambiente, 932 espécies vegetais, das quais 318 
são endêmicas, dentre elas: angico, carnaúba, aroeira catingueira, 
diversas espécies de cactos entre outras. 
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O método de aula prático foi decidido por causa de 
vários embasamentos em autores que desenvolveram e citaram 
diversos trabalhos que relatam a aula prática como uma forma 
efetiva de aprendizagem.

Segundo Moraes et. al (2015), as aulas que fazem parte do 
eixo das Ciências da Natureza em ambiente naturais/campo têm sido 
mencionadas cada vez mais como prática educacional eficaz e eficiente, 
tanto para resolver uma desfragmentação dos conteúdos escolares, 
como para incentivar e apreender os alunos a busca do conhecimento. 
Ainda neste tema relacionado à aulas práticas, a disciplina de 
Biologia propicia essa aproximação com a natureza através dos seus 
conteúdos e suas aulas práticas em Unidades de Conservação ou em 
quaisquer ambientes naturais. Isso vem apresentando um positivismo 
na compreensão de conhecimento, além de ao mesmo tempo em que 
caracterizam um estímulo para os docentes buscarem novos horizontes 
educacionais, ampliam os interesses dos alunos e em consequência 
disso inova a prática. (SANTOS, 2002).

No 3ª ano do Ensino Médio, segundo Oliveira (2013), os 
conteúdos de Biologia são muito extensos e abordam assuntos ligados 
à Ecologia e à Educação Ambiental, que quando são mostrados de 
forma simplesmente teórica, em geral, pressupõe uma rotina exaustiva 
de fixação do conhecimento. As aulas de campo, quando aplicadas 
com os alunos, leva-os à realidade do meio ambiente, pois permite 
a visualização dos seres vivos no próprio habitat, sendo também um 
local onde os mesmos poderão observar e estudar no local, ou seja, 
as espécies poderão ser vistas de forma direta e, possivelmente, 
compreendida sua importância de maneira mais satisfatória.

As aulas de campo são uma ótima saída em que os docentes 
podem descobrir novos espaços fora da sala de aula, incluindo 
a observação e o registro de imagens e/ou de entrevistas as 
quais poderão ser de grande importância. Este modelo de aula 
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também proporciona a forma de trabalho interdisciplinar, porque 
dependendo do conteúdo, se pode abarcar vários temas/áreas 
(MORAIS e PAIVA, 2009).

Para enfatizarmos a importância da aula de campo na 
concretização do conhecimento, observamos que vários autores 
relatam em seus trabalhos uma maior aprendizagem de conceitos em 
aulas práticas em relação às teóricas. Além disso, vários pesquisadores 
têm relatado que a aula de campo trouxe uma aprendizagem de 
conceitos maior que a aula teórica, um exemplo disso foi o trabalho 
realizado após uma aula de ecologia em um ecossistema terrestre 
natural, verificou-se aumento nas respostas consideradas corretas, 
mais próximas dos conceitos científicos, logo retomando o quanto 
essa metodologia é eficiente (SENICIATO&CAVASSAN, 2004).

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
QUE ANCORARAM A PROPOSTA 

A aula em primeira instância deve abordar a teoria, por 
conseguinte se mostra mais eficaz a aprendizagem quando 
relacionamos com a nossa vida, exercitando assim o que foi visto. 
Então a aula prática é um recurso válido e eficiente, estimulando 
os alunos na motivação e na estimulação de problemas complexos 
apresentados aos mesmos no dia a dia.

As atividades práticas se tornam uma forma de ensino capaz 
de despertar o interesse do aluno, propiciando o senso crítico e o 
preparando para atuarem de forma consciente no meio social. A 
realização de aulas diferenciadas que seja de forma prática, utilizando 
ferramentas como, por exemplo: trilha ecológica, aulas de campo, 
computadores, lâminas histológicas, jogos, entre outras formas, 
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fazem assim uma ponte entre a teoria e a prática, possibilitando aliar 
ao conteúdo teórico ministrado em sala de aula, formas diferenciadas 
de aprendizagem (SOARES, 2015).

DESCRIÇÕES DAS ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS DE EXPLORAÇÃO 
DO JOGO/ATIVIDADE

Num primeiro momento, anterior a atividade realizada e descrita 
neste trabalho, foram desenvolvidas aulas teóricas na escola, as 
quais abordaram as seguintes áreas do conhecimento: biogeografia, 
relevo e os principais biomas do mundo e do Brasil, com enfoque 
maior no bioma Caatinga.

Posteriormente, num segundo momento aconteceu a trilha 
ecológica que foi desenvolvida com 50 alunos, com idade entre 15 
e 18 anos, matriculados na época do desenvolvimento da atividade 
em março de 2019 das turmas das 3ª séries do ensino médio da 
escola, autorizados por seus responsáveis legais por meio de 
declarações escritas e entregues antes da aula. Inicialmente o 
reencontro ocorreu às cinco horas da manhã do dia 17 de março 
do ano de 2019 com a chegada dos alunos no lugar marcado, 
escola mencionada no trabalho. Em seguida houve a divisão em 
três grandes grupos sob responsabilidade dos dois residentes e 
da preceptora, para melhor controle e domínio das situações que 
poderiam existir durante o percurso. 

Desde então, a aula começou exatamente ao iniciar a caminhada 
fazendo o registro da hora, temperatura e umidade daquele momento 
por meio de um termohigrômetro, ato este repetido a cada 200 metros 
percorridos com o objetivo de comparar as variáveis climáticas 
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modificadas de acordo com a altitude, a ponto de chegarmos a uma 
temperatura caraterística do referente bioma. Durante todo percurso 
os alunos realizaram observações, análises e anotações acerca da 
flora local identificando as espécies ali existentes, nome popular, 
nome científico quando possível, fotografando, além de informações 
adicionais pertinentes ao interesse do aluno. 

Sobre o bioma foi abordado algumas características 
de pluviosidade, temperatura, composição faunística, e mais 
intrinsecamente a flora da caatinga com ênfase ao conjunto de 
adaptações denominado xeromorfismo marcantes ao clima seco 
como: folhas modificadas em espinhos, revestimentos impermeáveis 
e suas formas vegetais, além de conhecer as principais espécies 
endêmicas, desmistificando também da mente dos alunos aquilo 
que é nativo e aquilo que é invasor naquele determinado habitat, 
um exemplo curioso como este é bastante utilizado por quase 
toda a totalidade dos alunos foi o de acreditar que a espécie 
Prosopis juliflora, conhecida popularmente como algaroba era uma 
espécie vegetal nativa do bioma pelo fato de remeterem a grande 
quantidade desta espécie e por a mesma resistir diante de longos 
períodos de seca, quando na verdade a mesma não passa de uma 
espécie invasora capaz de causar desequilíbrios na biodiversidade. 
(WESTROOKS, 1998)  

Ao visitar algumas espécies de Spondias tuberosa, mais 
conhecida como umbuzeiro, a trilha possibilitou um importantíssimo 
momento de conscientização a respeito das espécies ameaçadas de 
extinção, ato este bastante marcante, visto que não era de conhecimento 
deles que uma espécie tão conhecida e tão utilizada para o consumo 
alimentício estaria em condições de ameaça à extinção, exatamente 
pela comercialização e pelo extrativismo desordenado dos frutos 
causando assim um acentuado declínio de populações da espécie ao 
longo dos últimos 20 anos (SANTOS et al., 2005); concluindo assim, 
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com uma reflexão sobre a importância da preservação e conservação 
de cada espécie que compunha a flora deste bioma. 

Ao chegar ao ponto final, exatamente no icebergue todos 
subiram com todo o cuidado e segurança possível ao topo do espinho 
branco para então poder ter uma ampla visão, numa escala maior 
da vegetação predominante daquele lugar, em seguida terminado 
todos os objetivos propostos da aula foi feito uma pausa para que os 
alunos pudessem se alimentar e se hidratarem, propiciando então, um 
espaço para uma roda de conversa para discussão, onde de livre e 
espontânea vontade cada um pôde expressar sua opinião a respeito 
da trilha ecológica e por conseguinte a lição que eles levariam sobre 
esse tipo de atividade realizada.

Para encerrarmos a aula de campo, foi feito a mesma estratégia 
dos grupos inicialmente falada, para descermos o iceberg em 
segurança, chegando à escola novamente às 10 horas da manhã, local 
onde cada um se dispersou para suas casas. 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS

A avaliação teórico-prática foi composta por duas etapas: a 
primeira foi a observação do comportamento, atenção e participação 
durante toda a execução da aula. A segunda parte consistiu  a separa 
dos alunos em dupla na sala de aula para a confecção dos relatório da 
trilha ecológica, que continha fotos, descrições e observações colhidas 
na realização da trilha, estes mesmos relatórios foram avaliados em 
conjunto com a preceptora e os residentes responsáveis pelas turmas, 
em seguida atribuindo notas que variaram entre sete e dez pontos, a 
qual este serviu como modelo de avaliação de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO 

As dificuldades de aprendizagem ou a falta de interesse dos 
alunos pelos conteúdos escolares são relatadas com frequência pela 
maioria dos professores.  Muitas vezes os alunos se desinteressam 
pelo modo repetitivo das aulas teóricas, e mesmo que tentativas sejam 
feitas, não alcançam o objetivo que é estimular o interesse dos seus 
alunos pelos estudos. (GONZÁLEZ et al., 2011; MORALES et al., 2017).

Na tentativa de buscar um ensino prazeroso e significativo, tanto 
para os alunos quanto para os educadores, é necessário buscar uma 
estratégia metodológica por meio do jogo lúdico para facilitar o ensino-
aprendizagem de alunos sobre conteúdos pouco abordados em sala 
de aula,ao estimular a curiosidade sobre o conteúdo e incentivar o 
estudo pós-sala de aula dos estudantes.

No ensino médio, os conteúdos de Biologia são vistos por alunos 
e professores como conteúdos complexos e de difícil compreensão. 
Esses assuntos ainda hoje são apresentados de forma tradicional o 
que torna a disciplina desinteressante e decorativa. Segundo alguns 
autores os jogos didáticos estão sendo aplicados por professores para 
auxiliarem a aprendizagem dos alunos tornando a aula mais atrativa 
e interessante, visto que se pressupõe que os jogos didáticos são 
capazes de preencher lacunas causadas pelo modelo tradicional de 
ensino.(GRÜBEL, BEZ, 2006; JORGE et al., 2009; SILVA, 2016).

Para Cabrera (2007) a utilização de metodologias diferenciadas 
que busquem motivar a aprendizagem dos discentes é importante. 
Os exemplos dessas metodologias são os jogos lúdicos, que são 
ferramentas que podem ser usadas em qualquer nível de ensino e 
causam uma mudança na relação aluno-professor. 

O lúdico pode ser usado pelos professores como uma alternativa 
metodológica mais dinâmica, que favorece para uma aprendizagem 
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mais significativa das atividades escolares, proporcionando aos 
alunos, a aproximação dos conhecimentos científicos. Por intermédio 
de jogos e brincadeiras, o aluno desenvolve-se de forma integral, 
contribuindo para o desenvolvimento de suas habilidades, bem como 
fugir da tradicional aula teórica.

Em relação aos jogos, percebe-se que o tabuleiro é utilizado 
em várias áreas do conhecimento, inclusive na área da biologia. Há 
exemplos de jogos do tipo tabuleiro com destaque em temas como 
a botânica (PEREIRA et al., 2009), citologia (ALMEIDA et al., 2008), 
geologia (CERQUEIRA et al., 2008), meio ambiente, (SANTOS et al., 
2008a), zoologia (ALVES JÚNIOR et al., 2008; CARDOZO et al.,2008; 
SANTOS et al., 2008b; SANTOS e GUIMARÃES, 2010); CUNHA et al., 
2013; PORFÍRIO; MARTINS, 2013), biotecnologia (ALVES et al., 2008) 
e metabolismo (VASCONCELLOS; BONELLI, 2008).

Na Ecologia, o bioma Caatinga é pouco explorado em sala de 
aula, entretanto, é um importante conteúdo a ser abordado, uma vez 
que é o único ecossistema existente na Região Nordeste. Localizado 
em área de clima semiárido, ao contrário do que se imagina, apresenta 
uma rica biodiversidade. A flora da caatinga possui características 
peculiares extremamente adaptadas a condições áridas, sendo 
denominadas xerófilas. O bioma Caatinga abriga 178 espécies de 
mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 
de peixes e 221 abelhas. (MMA, 2007).

De acordo com vários estudos, a Caatinga está sendo muito 
devastada. Este fato ocasiona em perdas de espécies intrínsecas a 
essa região, logo, há a necessidade de atitudes que conduzam para 
a conservação da flora e fauna ali existentes. (ARAÚJO et al, 2011). 
Desta forma, um jogo que possibilite aos alunos a compreensão do 
bioma Caatinga favorecendo o ensino-aprendizagem do conteúdo, 
propiciando uma aula diferenciada, bem como proporcionar 
um trabalho de conscientização dos mesmos para preservação 
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do bioma, pois este está em crescente devastação é uma ótima 
alternativa a ser executada. 

O presente trabalho teve como proposta a elaboração de um 
jogo de tabuleiro, na área de Ecologia com destaque no estudo do 
bioma Caatinga, como ferramenta lúdica para auxiliar na aprendizagem 
sobre o conhecimento do bioma Caatinga dos alunos do 3° ano do 
ensino médio, atendidos pelo Programa de Residência Pedagógica, 
na Escola Dr. Dionísio da Costa em Patos, Paraíba.

Objetivo geral: proporcionar ao aluno através da atividade lúdica 
o conhecimento sobre o bioma Caatinga.

Objetivos específicos

• Proporcionar uma aprendizagem significativa e prazerosa sobre 
o bioma Caatinga;

• Estimular por meio de jogos e brincadeiras a criatividade, a 
relação interpessoal, e o desenvolvimento cognitivo;

• Estimular a observação e despertar o interesse pelo conhecimento 
do bioma Caatinga;

• Facilitar o ensino-aprendizagem dos alunos sobre o bioma 
Caatinga através do jogo de tabuleiro.

CONHECIMENTOS ENVOLVIDOS 

A Caatinga possui vegetação com estrutura heterogênea, 
apresentando diferentes fisionomias em suas paisagens, com 
predomínio de árvores e arbustos de portes mais baixos e formato de 
copas diferentes em relação a outras florestas, abrigando várias famílias 
botânicas e de animais que representam uma rica biodiversidade. 
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Possui clima semiárido com épocas prolongadas sob estresse 
hídrico, mas que apresenta flora adaptada a essa escassez de chuvas. 
Os solos da caatinga são rasos e apresentam grande diversidade, 
que vão desde formatos argilosos ao pedregoso e com pouca 
intemperização da rocha mãe. 

A escola localiza-se na cidade de Patos, no semiárido do 
sertão da Paraíba, onde o bioma é a Caatinga, por isso, houve a 
preocupação de levar conhecimentos sobre o mesmo, visto que, é 
de grande relevância desde já que os alunos tenham conhecimentos 
sobre qual bioma está inserido, sua importância para a natureza e os 
vários aspectos característicos deste bioma para que possam exercer 
o papel de consciência na importância de preservar a Caatinga, diante 
de uma pouca abordagem sobre essa temática nas escolas. Desta 
forma os jogos didáticos pedagógicos são ferramentas educativas 
capazes de promover o desenvolvimento psicológico, intelectual e 
social dos discentes.  

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
QUE ANCORAM A PROPOSTA

As estratégias inovadoras são alternativas que podem causar 
impactos importantes sobre as necessidades de aprendizagem dos 
estudantes. Podem-se usar estas estratégias inovadoras através da 
experimentação dentro da sala de aula de modo que envolva os alunos 
numa aprendizagem ativa (MORAES, 2016).

A didática é o meio pelo qual estão inseridos os métodos que 
facilitam o ensino. Os recursos didáticos fazem parte destes métodos, 
sendo importantes formas de propagar as informações de maneira 
que haja o envolvimento cognitivo e capacidades de absorver com 
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eficiência os assuntos abordados.  Diante disto, no presente trabalho 
houve a execução de atividades onde os discentes relacionaram a 
teoria com formas práticas lúdicas, despertando interesse em aprender.

De acordo com Juvenal, et al., (2017), ao abordar o bioma 
caatinga no ensino de ciências utilizando jogos didáticos lúdicos, 
pode-se perceber que os alunos obtiveram conscientização sobre 
a importância de preservar este bioma, além de relacionarem e 
absorverem conhecimentos atribuídos na aulas expositivas ao pôr em 
prática com a utilização do jogo de cartas contendo algumas espécies 
da fauna e da flora presentes no bioma caatinga. Houve também 
uma maior socialização e empenho para vencer o jogo e adquirir 
conhecimentos relacionados à Caatinga.

Diante deste contexto sobre as atividades lúdicas, os autores 
Ferrari, Savenhago e Trevisol (2014, p.15) afirmam que:

O lúdico proporciona à criança seu desenvolvimento físico, 
cognitivo, afetivo, social e moral. No brincar, a criança desenvolve 
sua personalidade, sua imaginação, sua autonomia. No jogar, 
a criança aprende a respeitar regras, condição essencial para 
uma vida em sociedade.

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS DE EXPLORAÇÃO DO JOGO

O presente trabalho foi desenvolvido no laboratório de Biologia 
na disciplina de Biologia como uma alternativa facilitadora, didática e 
diferenciada para abordar o tema Caatinga. O jogo intitulado como 
“Trilha do Bioma Caatinga” foi aplicado em duas turmas dos 3° anos 
do ensino médio na Escola Dr. Dionísio da Costa localizada na cidade 
de Patos, Paraíba. 
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Confecção do Jogo 

No jogo “Trilha do Bioma Caatinga”, tabuleiro diferente do 
convencional, realizou-se algumas adaptações no mesmo. Esse 
passou a ser no chão, sendo os alunos as próprias peças do jogo. 
O Jogo foi confeccionado manualmente com materiais de baixo 
custo que podem ser encontrados facilmente em papelarias. Para a 
confecção do tabuleiro foi utilizado 1, 60 m de Tecido não Tecido (TNT), 
duas folhas de EVA de diferentes cores para confeccionar o título do 
jogo e as casas onde os alunos iam pisar, cola em gel, tesoura, dado, 
caixinha com várias perguntas sobre o bioma Caatinga, folhas A4 com 
diferentes imagens da flora e fauna do bioma Caatinga para serem 
colocadas no tabuleiro (Figura 1). 

 Figura 1. Imagem do tabuleiro do jogo “Trilha do Bioma Caatinga”

Fonte: Acervo pessoal
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Elaboração do Jogo 

Após a escolha do local para a aplicação do jogo, foi comunicado 
aos alunos a finalidade do jogo que tinha como objetivo explicar de 
forma divertida o conteúdo Caatinga (Figura 2), bem como, ao final 
da apresentação do tema, seriam feitas as perguntas para avaliar o 
conhecimento a respeito do conteúdo através do jogo do tabuleiro.

Figura 2. Apresentação da proposta pedagógica para os alunos

Fonte: Acervo pessoal
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Primeiramente, a aula foi iniciada com uma aula expositiva sobre 
o bioma Caatinga, expondo as características gerais do bioma, como 
a vegetação, a fauna, a hidrografia, relevo, solo, clima, economia e 
curiosidades. Além disso, foram feitas perguntas aos alunos a respeito 
dos conhecimentos prévios sobre o tema abordado. Logo após, foi 
informado aos participantes as regras do jogo. 

Regras do jogo

1. Dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos;

2. Para saber quem irá começar o jogo primeiro os participantes 
lançam o dado. Aquele que tirar o maior número ganha. 
Havendo 1 ou mais jogadores que tirem números iguais os 
mesmo devem lançar o dado novamente, até chegar a números 
diferentes para cada;

3. Organizado a ordem de jogada de cada aluno, um retira a 
pergunta da caixinha e entrega ao professor para o mesmo 
fazer a perguntar;

4. Depois da resposta do aluno o professor vira a pergunta e diz se 
avança ou não a próxima casa; 

5. A pergunta não volta para a caixinha;

6. Vence quem chegar primeiro.

O questionário utilizado durante o jogo “Trilha do Bioma 
Caatinga” foi constituído por onze questões de múltipla escolha onde 
apenas uma era correta e seis questões abertas, com o objetivo de 
avaliar os conhecimentos prévios e construídos após a aula expositiva 



322

S U M Á R I O

do conteúdo. As questões envolviam temas como características do 
bioma, do clima, as adaptações de animais e plantas do bioma etc.

CRITÉRIOS AVALIATIVOS

Os alunos foram avaliados a partir da participação, interação 
e atenção ao jogo, com o intuito parcial de obtenção de nota e 
construção de conhecimento a respeito do bioma em que vivem. 
Essa proposta de competição benéfica é uma forma dos alunos 
mostrarem que conseguiram aprender sobre o conteúdo e não 
apenas decorar como ocorre muitas das vezes. Esse jogo permitiu 
aos alunos uma aprendizagem de forma satisfatória e divertida 
acerca da temática Caatinga.
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INTRODUÇÃO

A educação apresenta, constantemente, diversos desafios, para 
que estes desafios sejam vencidos, inúmeras soluções têm surgido com 
o passar dos anos, estas, no entanto, nem sempre se mostram eficazes 
para todos os grupos de estudantes (Carvalho et al. 2018). É possível 
perceber, mesmo atualmente, a permanência de características de um 
ensino tradicional na educação brasileira, na qual têm-se o professor 
como único e exclusivo detentor do conhecimento e utilizando, muitas 
vezes, métodos e recursos limitados ou ultrapassados para passar o 
conteúdo aos alunos (Batista et al. 2009, Nicola & Paniz 2017).

Os alunos por sua vez, são geralmente vistos como sujeitos 
passivos no processo de ensino-aprendizagem, restringindo-se a 
apenas receber as informações, memorizando-as por um período 
limitado de tempo e esquecendo-as em seguida (Batista et al. 2009, 
Nicola & Paniz 2017).

Como consequência deste tipo de prática docente, é perceptível 
a perda de interesse e motivação dos alunos em relação aos conteúdos 
nas disciplinas de Ciências (Biologia, Física e Química), o que em 
muitos casos resulta na não-ocorrência de um aprendizado significativo 
(Batista et al. 2009, Carvalho et al. 2018).

Tendo em vista a importância dos experimentos científicos na 
construção da ciência, o ensino por experimentação pode ser uma 
solução de grande importância no processo de ensino-aprendizagem, 
pois este está estruturado com base no conhecimento teórico e tem por 
objetivo direcionar o aluno para a observação e análise do conteúdo 
na prática, assim como associar estes conhecimentos ao cotidiano do 
aluno, representando, desta forma, um elo entre teoria e prática e entre 
conhecimentos prévios e os novos a serem desenvolvidos pelo aluno 
(Cavalcante & Silva 2008, Carvalho et al. 2018, Fujita et al. 2019). 
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Apesar de sua grande importância, as atividades de ensino por 
experimentação muitas vezes tendem a apresentar dificuldades em 
sua execução em ambientes escolares pertencentes à rede pública 
de ensino. Estas dificuldades, podem estar associadas à falta de 
tempo disponível para o preparo de determinados experimentos 
pelo professor.

Uma outra adversidade que pode ser encontrada, é a falta 
de uma infraestrutura adequada para o laboratório como materiais 
e equipamentos necessários para a realização destas atividades ou 
a ausência de um técnico de laboratório para auxiliar no preparo 
do material utilizado na aula (Souza et al. 2017, Fujita et al. 2019, 
Gomes 2019).

Para Oliveira (2017, P. 2):

Para conceitos das ciências naturais a serem trabalhados 
nas aulas, usar observações práticas em laboratório são um 
artifício valioso para a causa do satisfatório desenvolvimento 
educacional, ainda mais quando se tem a disposição 
determinados aparatos para realizar análises de objetos triviais 
ao alunado [...].

Portanto, uma alternativa à escassez de recursos para a 
realização de atividades experimentais é a utilização de materiais de 
baixo custo, presentes na vida cotidiana dos alunos. Segundo Perini & 
Rossini (2019, P. 3), “o desenvolvimento de ferramentas práticas com o 
uso alternativo de materiais de fácil aquisição e baixo custo é essencial 
para as aulas de biologia”. 

Além de representar uma alternativa de baixo custo à realização 
das atividades experimentais, a utilização de materiais presentes no 
dia a dia do aluno também se torna uma metodologia importante no 
ensino, pois permite a associação de determinados fenômenos e 
conhecimentos à sua vida cotidiana.
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Desta forma, o presente estudo teve como objetivo a realização 
do experimento cultivo in vivo de Protozoários presentes na folha de 
alface (Lactuta sativa), no qual foram utilizados materiais de baixo 
custo comuns no dia a dia, visando assim, maior aprendizagem do 
conteúdo relativo à Biologia do Reino Protista por meio da associação 
do conteúdo ao cotidiano dos alunos.

Tendo em vista a crescente necessidade de aprimoramento 
do ensino na educação básica, se faz necessária a proposta de 
atividades práticas e metodologias de ensino que possibilitem um 
maior protagonismo dos educandos em sala de aula por meio de 
interação com o conteúdo ministrado e associação do conteúdo ao 
seu cotidiano.

No entanto, a realização deste tipo de atividade muitas vezes 
é impossibilitada nas escolas da rede pública devido às limitações 
encontradas, como a falta de recursos necessários a estas atividades. 
Deste modo, é proposta uma atividade prática onde são utilizados 
recursos que exigem baixo custo para sua aquisição, que por sua vez, 
tornam a atividade mais acessível aos professores.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado com os alunos de três turmas do 2º 
Ano do ensino médio técnico integrado à educação profissionalizante 
de uma escola da rede pública de ensino localizada no bairro do 
Salgadinho, na cidade de Patos, Sertão da Paraíba, a Escola Cidadã 
Integral e Técnica Doutor Dionísio da Costa.

Antes da realização do experimento, foram ministradas aulas 
teóricas sobre o Reino Protista e suas principais características, como 
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morfologia, forma de locomoção, nutrição, respiração, reprodução, 
classificação e as principais doenças causadas por protozoários. 

Para a realização do cultivo, foram utilizados os seguintes 
materiais: recipiente de vidro com tampa, folhas frescas de alface e 
água da torneira. Para o experimento, a água foi previamente fervida 
para que possíveis microrganismos presentes fossem eliminados, em 
seguida teve a temperatura reduzida à temperatura ambiente.

Foi realizado o seguinte procedimento: foi adicionada uma 
folha de alface à água (em temperatura ambiente) presente no 
recipiente de vidro, em seguida o recipiente foi tampado. A cada 48 
horas, a folha presente no recipiente foi substituída por uma folha 
fresca. Após um período de cinco dias do início do experimento, foi 
possível a observação da cultura. Para a observação, foram utilizados 
microscópios ópticos, lâminas, lamínulas e um conta gotas para a 
preparação das lâminas (Figuras 1 e 2).

Figura 1: Preparação da cultura de protozoários 
da folha de alface (Lactuta sativa).

Fonte: experimentoteca.com
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Figura 2: Visualização de cultura de protozoários 
por meio da microscopia óptica

Fonte: experimentoteca.com

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do experimento realizado, os alunos puderam observar 
diferentes tipos de protozoários e associá-los ao conhecimento teórico 
ministrado anteriormente ao experimento. A utilização da folha de 
alface, ocasionou uma maior aproximação do conteúdo presente no 
livro didático à vida cotidiana dos alunos, que demonstraram bastante 
interesse pela atividade realizada. Além disso, este tipo de experimento 
que utiliza materiais presentes no dia a dia e com baixo custo de 
aquisição, torna a realização de uma aula prática uma atividade 
bastante acessível ao professor da rede pública de ensino.
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INTRODUÇÃO

Um dos principais obstáculos para a formação de um 
professor de ciências eficiente, o qual sabe reconhecer as diferentes 
maneiras de intervir na realidade escolar, criando novos métodos de 
ensino, está nas lacunas e preconceitos estabelecidos durante sua 
formação acadêmica. Muitas das vezes, o indivíduo é condicionado 
a reproduzir conceitos e modelos pré-fabricados, oriundos de uma 
fonte considerada inquestionável: o professor, o livro didático, 
artigos científicos, por exemplo. Consequentemente, na atuação 
profissional desse docente a ciência passará a ser transmitida como 
algo complexo e inacessível à maioria dos estudantes, os quais não 
vislumbram nenhuma identificação de alguns saberes científicos com 
o dia-a-dia, com a realidade social e escolar. Sem dúvidas, essa é 
uma das razões para uma boa parte dos alunos do ensino básico 
questionar a real necessidade de se estudar alguns temas científicos 
(BARREIRO; GEBRAN, 2006). 

Para contornarmos o problema de falta de interesse dos alunos 
no estudo de ciências, é necessário incentivar os professores a criarem 
um contexto escolar onde a realidade local deve complementar o 
conhecimento teórico. Nesse sentido, o professor deve constantemente 
ser o sujeito na elaboração de novos métodos de demonstração dos 
saberes científicos baseados no cotidiano. A autonomia do professor 
na sua própria construção do conhecimento lhe permitirá a realização 
de uma melhor prática docente (PERRENOUD, 2001). Essa práxis é 
apoiada por Maciel (2004), o qual afirma que a partir do momento em 
que o professor prática o pensar e o repensar da docência, ele elabora 
um saber-fazer que torna significativa a sua formação continuada, 
rompendo com a necessidade de seguir uma fórmula pronta e tornando 
a investigação parte de seu cotidiano. 
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Do ponto de vista dos alunos, aulas experimentais e laboratoriais, 
com materiais, condições e explicações do cotidiano são fundamentais 
para atrair a atenção e incentivar a busca pelo aprendizado. Essas 
metodologias ativas trazem incertezas ao longo da execução, as 
quais de fato sempre estão presentes na pesquisa científica. Frente às 
incertezas ou até mesmo a resultados não esperados, o aluno se vê 
forçado a buscar por respostas, uma condição que com o incentivo do 
docente torna efetivo o desenvolvimento de habilidades de resolução 
de problemas (ZEICHNER, 1997). Sem dúvida, essa é uma habilidade 
essencial para o atual contexto global da quarta revolução industrial-
tecnológica. O desenvolvimento de habilidades reflexivas e de análise 
para elaborar hipóteses e resolver problemas, utilizando conceitos das 
ciências naturais, é sine qua non aos estudantes do ensino básico.

Nesse contexto, o Programa de Residência Pedagógica 
propõe iniciar o futuro professor, o qual está em formação, no 
papel de protagonista do seu próprio desenvolvimento profissional, 
incentivando a atitude reflexiva ancorado na realidade escolar 
observada in loco e nas teorias que oferecem instrumentos para a 
investigação e questionamento de práticas tradicionais. A inserção 
do aluno residente na escola proporciona aos licenciandos uma 
experiência em relação às práticas institucionais e ações docentes, 
além de rever as suas concepções acerca do papel do professor e 
dos alunos na construção do conhecimento. 

A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO PROFESSOR 
ADALBERTO DE SOUSA OLIVEIRA

A Escola E.E.F.M. Professor Adalberto de Sousa Oliveira pertence 
ao Sistema Estadual de Ensino da Paraíba e está situada na Rua Sérgio 
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Moreira, 45, Centro, Cachoeira dos Índios. É uma instituição pública 
estadual, com autonomia didática, técnica e administrativa, possui 
turmas do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio 
e também desenvolve o Projeto Alumbrar, o qual é destinado a alunos 
com distorção idade série (PARAÍBA, 2018).

As atividades desenvolvidas nas turmas do Ensino Fundamental 
têm por finalidade o desenvolvimento de competências e habilidades 
preparatórias para o ensino médio, incentivando o aluno a perceber as 
diferenças sociais, levando-o a uma percepção crítico-social, de modo 
a colocar-se na condição de um indivíduo ativo, capaz de transformar 
a sociedade em que vive (PARAÍBA, 2018). 

As atividades desenvolvidas nas turmas do Ensino Médio têm a 
finalidade de consolidar e aprofundar conhecimentos de necessários 
para a formação cidadã, aprimorar a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico e a compreensão 
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
preparando o educando para o exercício pleno da cidadania. O 
currículo do Ensino Médio é composto pelos eixos obrigatórios que 
constam na Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica – 
BNCC e por conteúdos complementares que visam à formação do 
cidadão produtivo (PARAÍBA, 2018).

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: 
PROPOSTA E OBJETIVO

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, por meio de sua Diretoria de Formação de 
Professores da Educação Básica (DEB) implementou o Programa 
Residência Pedagógica, com chamada pública para as instituições de 
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ensino superior interessadas por meio do Edital CAPES 06/2018. O 
Programa Residência Pedagógica tem como objetivo proporcionar o 
aperfeiçoamento da formação dos discentes de cursos de licenciatura, 
através das experiências adquiridas durante as vivências na escola, 
no decorrer da execução do projeto, promovendo uma relação entre a 
teoria e a prática da profissão docente, bem como verificar o processo 
de ensino aprendizagem escolar. Além de ter o intuito de adequar os 
currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura com as 
orientações da BNCC para a educação básica.

Portanto, o desenvolvimento da Residência Pedagógica vem 
somar aos esforços que estão sendo realizados para a melhora de 
qualidade na formação de professores da educação básica. De 
fato, a realização de atividades que permitem a análise e reflexão do 
trabalho docente, bem como de todas as ações que envolvem essa 
profissão, promovendo a relação entre teoria e prática é fundamental 
para os futuros docentes compreenderam a complexidade do papel do 
professor na sala de aula (PIMENTA E LIMA, 2011). 

Nessa missão de aperfeiçoar a formação docente, o Programa 
Residência Pedagógica pretende fortalecer o vínculo existente entre 
as instituições de ensino superior e as escolas de ensino básico, 
favorecendo um protagonismo das redes de ensino na formação inicial 
do professor. Nesse sentido, a iniciativa do Programa Residência 
Pedagógica visa superar as limitações e falhas dos estágios 
curriculares presente nos cursos de licenciatura, onde muitas das 
vezes ocorre um contato episódico dos licenciandos com a realidade 
escolar (GIGLIO, 2010). Assim, a Residência Pedagógica se institui 
como um fortalecimento e um complemento à matriz curricular dos 
cursos de licenciatura.
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A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
COMO APERFEIÇOAMENTO DO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O estágio supervisionado em ensino é obrigatório a todos os 
cursos de licenciatura (MEC, 2015), sendo exigidas 400 horas de 
atividades dedicadas ao estágio do licenciando. . Contudo, o número 
de horas que os futuros professores experimentam na sala de aula, 
exercendo a regência, muitas das vezes é um percentual pequeno 
desta carga horária. Por restrições impostas pelo estabelecimento 
de ensino onde são realizados os estágios, ou pelos professores da 
escola pública que recebem os estagiários ou por conveniência de 
ambas as partes envolvidas, a observação da atividade docente, a 
leitura e, produção de texto ocupa boa parte da carga horária destinada 
ao estágio supervisionado. 

Portanto, é pertinente a seguinte questão: é possível 
experimentar as diferentes e complexas circunstâncias da realidade 
docente, dentro das poucas horas de regência que normalmente o 
estágio supervisionado dos cursos de licenciatura oferecem? No 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Centro de Formação 
de Professores - UFCG, o estágio é inserido na vida acadêmica do 
aluno no quinto período letivo do curso, se estendendo até o oitavo. 
É fragmentado em quatro principais fases: observações e regência 
no Ensino Fundamental II, no quinto e sexto período do curso, 
respectivamente. Observações e regência no Ensino Médio, no sétimo e 
oitavo período, respectivamente (PPC – Ciências Biológicas – FEITOSA 
et al., 2011). Das 400 horas que contemplam o estágio supervisionado, 
35 horas são efetivamente dedicadas à regência. Destas, 20 horas no 
estágio no ensino de Ciências e 15 horas no estágio supervisionado 
no Ensino Médio. 
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Por outro lado, no âmbito do Programa Residência Pedagógica 
é exigido que o residente cumpra, pelo menos, 100 horas de atividades 
de regência. Sejam elas em atividades de co-participação com o 
professor preceptor, ou de regência individual. Ressaltando que, o 
residente não permanece em momento algum sozinho em sala de 
aula, o qual sempre é acompanhado pelo preceptor em sua atividade 
pedagógica. Essa carga horária permite uma maior experiência na 
atividade docente do licenciando em formação, o qual tem um maior 
período de supervisão de suas práticas educacionais pelo preceptor 
experiente no magistério. 

Portanto, a Residência Pedagógica aplicada ao Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas, do Centro de Formação de 
Professores – UFCG, contempla todas as atividades de observação, 
regência na forma de co-participação e regência individual, além da 
criação e execução de um projeto de intervenção na realidade escolar, 
pelo residente (Resolução 04/2012 - Ciências Biológicas UFCG). E, de 
forma complementar, exige um maior número de horas de atividade 
de regência e a execução de um Curso de Formação de Preceptores 
e Residentes, no qual são tratados temas atuais e pertinentes da 
formação docente e do ensino público. 

O ENSINO DE CIÊNCIAS: BIOLOGIA

A Ciência na escola

A escola, assim como o ensino das Ciências, é determinada por 
influências históricas, culturais e sociais. Tradicionalmente, a escola 
foi pensada para suprir a demanda por mão de obra qualificada 
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das indústrias no contexto das primeiras revoluções industriais. 
Nesse cenário, a educação era extremamente tecnicista e mecânica. 
Contudo, em meados do século XX, uma grande mudança ocorreu na 
concepção de escola, consistindo em pensar a instituição de ensino 
em uma lógica que beneficiava a formação profissional e humana do 
indivíduo (CHARLOT, 2013). Ao longo dos últimos cinquenta anos, houve 
transformações nos modelos educacionais adotados, possibilitando 
aos educadores enriquecer seu acervo teórico, reconhecendo seus 
equívocos e impasses na educação científica. Desde a década de 
1980, o ensino das Ciências tem sido pensado “lógica e criticamente”, 
buscando analisar as implicações sociais do desenvolvimento científico 
e tecnológico (ABÍLIO, 2009).

Esse modo de pensar mais contemporâneo é uma revolução, 
quando comparado ao modelo educacional tradicional do início do 
século XX, onde o professor não pensava no aluno como sujeito da 
construção do saber. O saber dos estudantes, naquele período, era 
desconsiderado assim como o pensar criticamente. O desenvolvimento 
científico não era analisado de forma contextualizada, mas em um 
sistema de memorização mecânica dos conteúdos trabalhados 
em sala de aula. Ao contrário desse modelo tradicional, felizmente, 
cada vez mais se busca a educação problematizadora, com foco na 
realidade sociocultural do estudante (FREIRE, 1987). 

Portanto, para colocar em prática a educação científica 
contextualizada e crítica, é necessário aprimoramentos no próprio 
currículo institucional, além da adequação dos conteúdos metodologias 
para cada fase da vida escolar. “Pesquisa sistemática e experiência 
prática são essenciais para o desenvolvimento de métodos, técnicas 
e materiais que possam dar suporte às necessárias mudanças nos 
currículos de ciências” (KRASILCHIK, 1992). Na busca por estas 
atualizações, recentemente foi institucionalizada a Base Nacional 
Comum Curricular do Ensino Básico, a fim de nortear os temas que 
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devem ser abordados na formação básica de todos os brasileiros. 
Neste documento, existe uma liberdade para as instituições de ensino 
priorizarem temas mais relevantes no contexto no qual está inserida. 
Da mesma forma, conteúdos complementares, de relevância cultural 
local podem e devem ser inseridos no currículo escolar (BNCC, 2018). 

A experimentação como facilitador da aprendizagem 

Conforme as Orientações Curriculares Para o Ensino Médio: 
“As atividades experimentais devem partir de um problema, de uma 
questão a ser respondida. Cabe ao professor orientar os alunos 
na busca de respostas” (BRASIL, 2006). A lógica por trás desse 
ponto de partida consiste no empoderamento dos conteúdos e a 
participação ativa do estudante na construção do conhecimento 
científico. Assim, o aluno experimentará in loco a resolução de um 
problema a partir de conceitos científicos, os quais deixam de ser 
abstratos (ARAÚJO et al. 2011). 

Dessa forma, a experimentação deve ser pensada de acordo 
com cada situação e com o ambiente que será desenvolvido; o seu 
objetivo não deve se restringir apenas a comprovação de algo que o 
professor leva como problematização; o problema deve ser levantado 
no ato de investigar, com enfoque na autonomia dos discentes e 
reforçando suas capacidades de criar uma situação-problema e 
resolvê-la (KRASILCHIK, 2009).
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RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DAS ATIVIDADES 
DE REGÊNCIA COM METODOLOGIAS ATIVAS 
NO ÂMBITO DO SUBPROJETO BIOLOGIA

Da organização das atividades do subprojeto 

O subprojeto Biologia foi iniciado em agosto de 2018, pelos 
graduandos no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no 
Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de 
Campina Grande, campus Cajazeiras-PB. Oito residentes bolsistas 
foram selecionados para atuarem na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Professor Adalberto de Sousa Oliveira, 
localizada na cidade de Cachoeira do Índios-PB. Essa é uma escola 
com modesta infraestrutura predial, com ausência de laboratório para 
a realização de atividades de experimentação e está localizada em 
uma região carente no estado da Paraíba. Os oito residentes foram 
orientados por um professor vinculado ao Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e supervisionados pela professora preceptora, 
que atua na escola do Ensino Básico. 

Antes do início da ambientação dos residentes na escola da 
educação básica, foi realizado um curso de formação de residentes 
e preceptores, onde a professora preceptora e residentes realizaram 
leituras e discussões dos textos da Base Nacional Comum Curricular 
da Educação Básica, do Projeto Pedagógico da escola de educação 
básica - onde os residentes realizaram as atividades -, e da legislação 
que regulamenta as atividades docentes no Ensino Médio. Sempre 
após as discussões os residentes realizavam resenhas dos temas 
abordados. O objetivo do curso de formação foi fornecer um repertório 
conceitual para os residentes reconhecerem na escola campo as 
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políticas pedagógicas que devem ser aprimoradas e aquelas que 
devem ser mantidas, para o bom processo de ensino-aprendizagem. 

Após o curso de formação, os residentes junto com o professor 
orientador e a preceptora fizeram uma visita à escola e conheceram 
a estrutura e os recursos humanos presentes no ambiente escolar. 
Nesse mesmo momento, o professor orientador fez uma palestra para 
a comunidade escolar, onde foi apresentado o Programa Residência 
Pedagógica, o subprojeto Biologia e todos os seus integrantes, bem 
como foi explícito que a intenção do projeto era contribuir com a 
melhora nas atividades pedagógicas desenvolvidas na escola, bem 
como garantir a troca de experiências entre a preceptora e os futuros 
professores de Biologia, naquele momento residentes.

Após este primeiro contato, os residentes começaram a 
frequentar a escola campo na condição de observadores, durante dois 
meses, e posteriormente começaram as atividades de coparticipação 
na regência da professora preceptora. Os residentes sempre atuavam 
em dupla e em todas as atividades a preceptora estava presente. Após 
três meses de coparticipação na regência, os residentes começaram 
a realizar as regências individuais, com a preceptora acompanhando o 
desempenho deles durante todas as atividades. Todas as metodologias 
desenvolvidas em sala de aula foram planejadas previamente, com os 
planos de aula sendo elaborados pelos residentes sob a supervisão da 
preceptora e com orientações pontuais do professor orientador. 

Durante todo o projeto, foram realizadas reuniões semanais com 
a participação de todos os residentes e da preceptora, a fim de fazer o 
planejamento das aulas da semana seguinte. Além destes encontros, 
a cada quinze dias todos os residentes e a preceptora se reuniam com 
o professor orientador, a fim de socializar as dificuldades e os êxitos 
obtidos durante a execução e planejamento das atividades. Todas as 
atividades realizadas foram pensadas objetivando garantir o melhor 
benefício para a aquisição de experiência por parte dos residentes, 
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buscando tornar como exemplo a postura e capacidade de resolver 
problemas, demonstrada pela preceptora. 

Em todos os momentos de encontro, para socializar as 
experiências buscava-se explorar a percepção dos residentes frente às 
dificuldades e desafios da profissão, diante da precariedade do ensino 
público - ausência de laboratório de ciências, ausência de livros para 
todos os alunos -, por exemplo. 

Descrição das experiências

Os relatos que seguem foram realizados pelos residentes e pela 
preceptora atuantes no subprojeto Biologia após um ano de vigência 
do subprojeto Biologia, em setembro de 2019.

Residente (A): “A residência pedagógica está sendo uma ótima 
experiência, promovendo a aproximação com a sala de aula e criando 
vínculos com o sistema educacional básico, o que nos garante uma 
formação de qualidade e um melhor futuro profissional”. 

Conforme expressa a Residente A, o programa veio para 
agregar valores formativos na construção e fortalecimento dos 
saberes docentes.

Em outro momento ela relata que:

Apesar de encontrarmos dificuldades, principalmente por falta 
de recursos materiais e infraestrutura na escola, as regências 
em sala de aula, sejam elas compartilhadas ou individuais, 
me ajudaram a diminuir a timidez, e me ensinou posturas e 
intervenções pedagógicas diante de diversas situações em 
sala de aula. Além disso, tive vivência prática na construção 
do planejamento das atividades e projetos que posteriormente 
foram desenvolvidos com os alunos do Ensino Médio. 
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Para a maioria dos residentes, a experiência vivenciada é 
agregadora, tendo em vista que grande parte deles havia pouco 
tempo de experiência na atividade de regência e na experimentação 
de alternativas metodológicas para melhorar o desempenho na 
atividade de ensino.

Residente (B): “Realizamos atividades práticas no decorrer das 
regências, mesmo sem um laboratório de Ciências”. Para a Residente 
B e outros residentes, um dos pontos negativos experimentados na 
escola foi a constatação da falta que faz um laboratório, o que dificultou 
a execução de algumas aulas práticas, assim como a falta de materiais 
específicos, os quais a escola não disponibilizava. Contudo, a presença 
de elementos essenciais, como o microscópio, lâminas improvisadas 
e alguns corantes citológicos, além de placas de Petri e lamínulas 
permitiu a realização de aulas investigativas com os alunos. O uso 
da criatividade por parte dos residentes, orientados pela preceptora, 
permitiu o desenvolvimento de algumas aulas práticas dentro da sala 
de aula, a qual se tornava um laboratório por alguns momentos. Um 
exemplo foi a aula prática sobre tipagem sanguínea, utilizando os 
recursos disponibilizados pela escola.

Essa experiência, sem dúvida, foi importante para os residentes, 
pois incentivou o despertar para a inovação e para a capacidade de 
improviso, fundamental à atividade docente. Além disso, os residentes 
puderam vivenciar na prática que é possível realizar aulas experimentais 
mesmo com a escassez de materiais laboratoriais e, até mesmo, sem 
espaço físico adequado. “Durante esse tempo na escola, pudemos 
testemunhar que o professor consegue realizar práticas na própria sala 
de aula, tendo o cuidado para preservar a segurança dos envolvidos” 
(Residente B). Lembrando que, algumas experimentações de improviso 
em sala foram desenvolvidas pela preceptora, antemão a iniciativa 
de colaboração dos residentes, fundamentadas na necessidade de 
adequação da preceptora frente aos desafios do cotidiano.
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É sabido que a formação docente vai além da graduação e a ela 
está inerente a capacidade de improviso permanente. Quanto a isto, 
Martins (2005) sugere:

A formação deve ser contínua, mediante a interação entre 
instituições formadoras e escolas. E não pensamos aqui 
numa relação assimétrica, em que os cursos de capacitação 
são oferecidos por docentes universitários (que ensinam) a 
professores (que aprendem). Tratamos do ponto de vista de 
uma real interação universidade-escola, que permita uma 
efetiva valorização do conhecimento gerado na escola (saber 
da experiência) e uma verdadeira troca de saberes e reflexões, 
nos cursos de formação continuada ou de capacitação.

Segundo a residente (C):

Participar do projeto residência pedagógica está sendo uma 
experiência importante para a minha formação como futura 
professora. Até o presente foram muitos aprendizados, com 
início no curso de formação, realizado na primeira etapa do 
projeto, entre o mês de agosto e novembro de 2018, onde foram 
debatidos temas pertinentes à profissão, como a atual realidade 
educacional brasileira, as mudanças na legislação que estão 
acontecendo e a importância da experimentação baseada no 
cotidiano para o ensino de ciência. 

A Residente C citou ainda a aula prática de biologia floral a 
qual foi realizada no segundo ano do Ensino Médio, onde os alunos 
ficaram muito interessados na temática. Os residentes e a preceptora 
prepararam um roteiro da atividade e explicaram aos alunos cada 
etapa. Utilizando uma flor de hibiscos, a qual é grande, facilmente 
encontrada em jardins, fácil de manusear e de ver as estruturas florais e 
aparelhos reprodutivos. Foram investigadas as estruturas da flor e suas 
respectivas funções. Para a residente, ficou evidente o entusiasmo e 
curiosidade que o procedimento metodológico instigou nos alunos; ao 
despertar essa curiosidade, eles conseguiram se envolver melhor na 
aula, facilitando a assimilação dos conteúdos. Os efeitos positivos da 
aula afetaram não só os discentes como também aos residentes, que 
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a partir dali conseguiram perceber uma opção de inovar suas aulas e 
chamar a atenção do alunado para o conteúdo, o que agregou valor à 
formação docente.

A utilização de jogos didáticos também foi uma realidade 
na intervenção dos residentes no âmbito escolar. No 1º ano do 
Ensino Médio foi trabalhado um jogo didático de boliche, onde os 
participantes tinham que responder perguntas a respeito de temas 
que seriam cobrados em uma avaliação. O intuito do jogo era revisar 
o conteúdo para a prova de uma forma mais lúdica. Apesar de nem 
todos interagirem na brincadeira, devido à timidez, no geral a aula foi 
bem proveitosa, e também foi possível conhecer melhor os alunos da 
turma. A Residente (D), a qual participou da dinâmica, relatou: 

Junto com as residentes A e E realizamos uma dinâmica de 
revisão para a avaliação que aconteceria na aula seguinte. 
Levamos garrafas PET e uma bola. A turma foi dividida em 
dois grupos. Um representante de cada grupo jogava a bola 
e, se derrubasse apenas uma garrafa, teria direito a responder 
uma pergunta. Cada resposta correta valeria um ponto para a 
equipe. A equipe vencedora seria aquela que acumulasse mais 
pontos. A dinâmica gerou um feedback positivo por parte da 
turma, que se engajou em participar do boliche e responder as 
perguntas. Ademais, os resultados averiguados na avaliação 
foram bastante positivos. 

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(BRASIL, 2006, p.28):

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no 
processo de apropriação do conhecimento. Permitem o 
desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação, 
das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em 
equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em 
um contexto formativo.

Com isso, utilizar esse tipo de recurso didático torna o 
ambiente escolar mais agradável para docentes e estudantes, e por 
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meio da maior interação é possível conseguir um rendimento melhor 
durante as aulas.

Portanto, é possível notar que o de regência permitiu ótimas 
experiências aos residentes e alunos da educação básica. Ainda 
segundo a Residente D: 

O Programa da Residência Pedagógica, no âmbito escolar, traz 
para o residente em formação a possibilidade de exercer uma 
reflexão teórico-prática materializada na sua inserção na sala 
de aula, auxiliando-o, por intermédio das experiências vividas, a 
produzir seu próprio conhecimento sobre a prática pedagógica. 
Além da oportunidade de crescimento profissional, o aluno 
pode oferecer à escola melhorias, no sentido de inovar trazendo 
as novidades da pesquisa em ciências e em ensino de ciências 
para efetivar uma adequada construção do conhecimento e, 
além disso, estabelecer uma ponte entre escola e universidade.

Foram também apontadas melhoras na capacidade de lidar 
com a indisciplina dos alunos na escola campo, como aponta a 
Residente (E): 

Consegui melhorar o meu domínio de turma, aprendendo a 
lidar com a indisciplina dos alunos, resultando na busca de 
estratégias para promover o interesse dos alunos e proporcionar 
um ensino satisfatório, bem como, rever minhas ações em sala 
de aula, buscando o entendimento dos alunos.

Uma das atividades desenvolvida pela Residente E foi a 
elaboração de modelos didáticos

A turma foi dividida em quatro grupos, cada um responsável 
pela confecção de um tipo celular. Dos quatro grupos, três foram 
mais ativos e se interessaram mais durante o processo. Essa 
atividade foi importante para um melhor conhecimento acerca 
da estrutura celular, forma e função das organelas (Figura 01).
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Figura 01: Modelos tridimencionais de células

Fonte: acervo pessoal
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Residente (F): “A residência pedagógica propicia uma experiência 
única e necessária para a vida acadêmica dos licenciandos, pois é 
uma etapa que proporciona grande aprendizado e possibilita ampliar 
o olhar para novas formas de ensinar”. A residente ainda citou que, 
durante suas regências, ela pôde ministrar dinâmicas e aulas práticas 
que proporcionaram um ambiente agradável para aprender.

Apesar da maioria dos relatos serem positivos, alguns pontos 
negativos também foram observados durante a atividade de residência, 
como observa a Residente (G):

Como a escola de atuação é distante da cidade onde eu 
moro, as vezes se torna difícil e oneroso o meu deslocamento 
até a escola campo. Já passei por caminhos perigosos nas 
estradas de terra. É uma hora de ida e uma hora de volta. Mas, 
compensa quando vemos os resultados de nossas ações. Sou 
extremamente grata à preceptora e ao orientador, eles foram 
cruciais no desenrolar desse projeto. As experiências com 
as regências compartilhadas foram engrandecedoras. Nós, 
enquanto futuros profissionais, precisamos com urgência de um 
bom trabalho em equipe para sabemos como construir novos 
saberes a partir dessa experiência.

O Residente (H), também aponta seus desafios e descreve 
como administrava tais situações:

Dentre as principais dificuldades que vivenciei, uma das mais 
relevantes foi a ausência de um laboratório de Ciências na escola. 
Embora esta dispusesse de instrumentos como microscópios, 
lupas, lâminas, modelos tridimensionais e reagentes. Visto isso, 
quando planejávamos atividades nas quais era necessário o 
uso de alguma dessas ferramentas, tínhamos que conduzir 
os discentes até uma sala improvisada onde tais recursos 
estavam dispostos em mesas e armários. Contudo, mesmo 
com este entrave, quando foram realizadas aulas práticas 
neste espaço, em que os educandos tinham a oportunidade de 
contextualizar o conteúdo teórico com o seu cotidiano, através 
de abordagens metodológicas como a experimentação, notei 
que a reação destes era sempre positiva, ao constatar que eles 
demonstravam mais interesse e desempenho com a aplicação 
destas metodologias alternativas.
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A residente E: 

Como bolsista do Programa residência Pedagógica – 
subprojeto Biologia – estou tendo a oportunidade de vivenciar 
a rotina da escola a qual o projeto está vinculado e aprender na 
prática os desafios da profissão docente. Dentro do programa 
e com a orientação da preceptora está sendo possível 
observar o funcionamento da escola, participar de reuniões de 
planejamento, planejar e executar regências, aplicar projetos 
voltados para áreas de ensino e desenvolver uma metodologia 
própria, construindo desde a graduação formas de promover 
a aprendizagem de Biologia que facilitem a compreensão dos 
alunos e torne-a prazerosa.

A partir dos relatos observados podemos constatar a visão 
positiva dos residentes quanto ao Programa Residência Pedagógica, 
a qual é compartilhada pela professora preceptora, como segue:

Preceptora: 

O Programa Residência Pedagógica propõe o desenvolvimento 
de práticas que envolvem os residentes de forma ativa e que 
permite a eles vivenciar diferentes situações de aprendizagens 
os conduzindo ao desenvolvimento das habilidades e 
competências necessárias à formação de cidadãos conscientes 
e atuantes na sociedade. Atuar como preceptora no Programa 
de Residência Pedagógica tem sido uma experiência singular, 
enriquecedora e gratificante. Ao longo do desenvolvimento do 
projeto, tenho vivenciado momentos de aprendizado e troca de 
experiências, seja nos encontros, onde discutimos assuntos 
relevantes para o processo de ensino-aprendizado, seja em sala 
de aula, com a troca de conhecimentos e ideias, contribuindo 
significativamente para a melhoria da educação.

Dessa forma, percebemos na exposição da preceptora que a 
proposta do Programa Residência Pedagógica de manter o diálogo 
entre a universidade e a escola campo, contribuindo com a formação 
dos residentes e aperfeiçoamento dos professores da escola pública, 
está se materializando nas intervenções do subprojeto Biologia.  
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Preceptora: 

Esse é um programa inovador para a educação atual, pois 
ao mesmo tempo em que capacita o professor/preceptor 
atuante também prepara os discentes da licenciatura para o 
ofício na educação básica, e essa interação entre professores 
da escola básica e alunos da licenciatura favorece a prática 
de metodologias mais dinâmicas que contribuem para um 
ensino de qualidade.

Por fim, a preceptora informa sua percepção das contribuições 
da troca de experiências entre os residentes e a comunidade escolar 
do ensino básico:

Durante o projeto, foram realizadas atividades que associam a 
teoria à prática, tendo como foco uma educação de qualidade 
onde o educando tenha uma participação efetiva e seja 
protagonista no processo de ensino-aprendizagem. Dessa 
forma, a participação dos alunos residentes nesse processo 
tem sido de fundamental importância para que os objetivos 
propostos em sala de aula sejam alçados, uma vez que, 
os mesmos têm contribuído significativamente durante as 
aulas teóricas e práticas. A escola campo na qual atuamos, 
apresenta uma série de limitações que poderiam servir como 
barreiras para um trabalho de qualidade, no entanto, esse 
desafio vem sendo superado e tem contribuindo também para 
a formação dos residentes e futuros professores, já que essa 
é uma realidade enfrentada em muitas escolas públicas de 
nosso país e que precisamos conhecer essa realidade para 
encontrarmos meios de vencer as dificuldades e contribuir 
para uma educação de qualidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das ponderações elencadas são notórios os benefícios 
adquiridos pelos residentes, futuros professores de Ciências e Biologia, 
pela professora preceptora e pelos alunos do Ensino Básico. A partir 
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desse estudo de caso observamos que o Programa da Residência 
Pedagógica permite a integralização de saberes teóricos da docência 
com a prática pedagógica. A atuação dos residentes em uma escola 
campo, durante um grande período de regência, sob a supervisão 
de uma professora preceptora experiente, permite que os residentes 
tenham contato com as experiências acumuladas pela preceptora. Os 
relatos aqui apresentados deixam claro que os futuros professores 
adquirem experiência práticas e absorvem conhecimentos oriundos 
de experiências pretéritas da preceptora. 

Ademais, também é evidente a contribuição da atividade da 
residência pedagógica na melhoria do ensino ao alunado do ensino 
básico. As atividades experimentais levadas pelos residentes para a 
sala de aula e a presença de mais de um mediador do aprendizado 
nas atividades em sala cria um ambiente mais enriquecedor na escola. 

Visto isso, é perceptível a importância deste programa para o 
engrandecimento pessoal e profissional dos acadêmicos vinculados 
ao mesmo à medida que oportunidades de refletir, analisar, criticar 
construtivamente, auto avaliar-se e solucionar problemas. Problemas 
estes que vão surgindo gradativamente ao longo do processo, 
promovendo desta forma resultados exitosos quanto à formação de 
futuros educadores, comprometidos com a mediação dos conteúdos de 
forma significativa, através da utilização de abordagens metodológicas 
diversificadas, bem como da contextualização dos assuntos teóricos 
com o cotidiano do alunado.
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INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é um instrumento fundamental aos 
acadêmicos de cursos de licenciatura, pois ele permite ao estudante 
uma vivência da realidade em que exercerá sua função docente. 
Segundo Oliveira e Cunha (2006), o estágio pode ser conceituado 
como qualquer atividade que seja capaz de propiciar ao aluno a 
aquisição de experiência profissional específica e que possa contribuir 
de forma eficaz, para sua inserção no mercado de trabalho, assim, 
compreendemos que o este é um processo de formação que prepara 
o aluno de maneira adequada, uma vez que, no momento do estágio 
o licenciando tem a oportunidade de vivenciar a realidade que irá 
trabalhar, além de poder analisar situações conflituosas e refletir 
sobre as possibilidades de mudança. Com isso é possível notar que 
o estágio nos cursos de licenciatura é uma reflexão da rotina escolar, 
sendo assim uma ligação entre teoria e prática.

Além do mais o estágio é uma via fundamental na formação 
de professores, pois é um canal de ligação entre a universidade e as 
escolas de educação básica, que proporciona aos alunos estagiários 
não só a vivência em sala de aula, mas também o contato com a 
dinâmica escolar nos seus mais diferentes aspectos, além disso 
permite que o estagiário conheça e analise a atuação do profissional 
da educação  em sua ação pedagógica, tendo como objetivo central a 
aproximação da realidade escolar, permitindo que os alunos percebam 
os desafios que a carreira oferece, reflitam sobre a profissão que 
exercerá, obtenham informações e trocas de experiências. 

Neste contexto é possível demarcar a importância dos estágios 
curriculares, os quais oferecem uma ampla visão do cotidiano das 
escolas, fazendo com que os futuros docentes percebam de modo 
geral as problemáticas que possam vir a atrapalhar os mecanismos de 
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aprendizagem. É fundamental salientar que tal processo de formação 
nos cursos de licenciatura não se trata apenas de uma exigência 
acadêmica ou de uma forma indireta de avaliação pedagógica, mas 
está inteiramente relacionada ao papel do estudante diante do que ele 
irá enfrentar no seu futuro profissional, absorvendo novas experiências 
fora da instituição acadêmica e se estabilizando em sua área de atuação. 
Diante disso, pode-se notar que a qualidade da aprendizagem do 
discente está diretamente ligada à prática e à troca de experiência com 
outros profissionais, dando ao estudante a oportunidade de assimilar 
de forma prática o que foi abordado ao longo de sua graduação.

O estágio em ciências é uma política fundamental para a 
formação de professores em excelência, observando que a prática 
é estritamente necessária para impulsionar uma atividade mais 
dinâmica e atrativa, que disponham de tecnologias inovadoras dentro 
dos aspectos do ensino, resultando em uma construção de saberes 
tanto para os alunos, como para o próprio estagiário. E o ensino de 
Ciências está diretamente relacionado com a formação docente, uma 
vez que está ligado à construção e expansão do conhecimento, de 
descobrir, investigar e criar oportunidades que possam contribuir 
para o processo de ensino-aprendizagem garantindo assim uma 
educação de qualidade. 

Entretanto, sabemos que a formação dos professores de ciências 
e biologia podem contribuir para mudanças e melhorias na educação, 
e estas mudanças devem começar ainda na graduação por meio dos 
estágios supervisionado, nos quais os estagiários podem dar sua 
contribuição através da prática dos conteúdos abordados e discutidos 
durante sua graduação e da aplicação de diferentes metodologias na 
sala de aula, aproximando teoria e prática e inserindo a biologia no 
cotidiano dos estudantes, com o objetivo de facilitar a aprendizagem 
dos mesmos e dessa forma fazer o possível para que eles aprendam 
de uma forma significativa, e assim contribuir para a melhoria do 
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ensino-aprendizagem. O presente trabalho tem como objetivo analisar 
a percepção dos estudantes de licenciatura em ciências biológicas 
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Cuité, 
sobre a importância dos estágios supervisionados na formação 
docente, como meio articulador entre teoria e prática.

REFERENCIAL TEÓRICO

O estágio supervisionado é uma ferramenta básica para a 
capacitação e formação integral em tão alto grau profissional quanto 
acadêmico, segundo o artigo 1º da Lei Nº 11.788 de 2008. O estágio 
tende a proporcionar ao estagiário, aquisição de aprendizagem, 
competências e contextualização curricular, além de harmonizar uma 
vivência prévia na atividade profissional que anseia atuar.  Segundo 
Bolhão (2013) o estágio curricular só é de caráter satisfatório 
importante para a formação quando o mesmo apresenta se de forma 
bem fundamentado, estruturado e orientado, uma vez que mediante a 
participação em circunstâncias reais de trabalho preparar o estagiário 
para exercer sua profissão e funções com confiança e domínio. 
Compreendendo o estágio como uma estratégia de profissionalizar o 
estudante para o mercado de trabalho, ou seja, aperfeiçoa técnicas 
para formação profissional. Como bem nos assegura Ribeiro e 
Araújo (2017), destaca o estágio supervisionado neste contexto, com 
a presente responsabilidade de permitir aos alunos estagiários de 
licenciatura o contato com a escola de forma geral, possibilitando ser 
flexivo e crítico para amplia o conhecimento de modo indissociável 
da realidade social através da troca de experiências e interferindo e 
sendo interferido, de algum modo, nesta mesma realidade. Todo este 
processo propicia uma perspectiva crítica-reflexiva e pesquisadora. 
Afirmando que a experiência do estágio supervisionado levará a 
compreender a instituição escolar, além de oportunizar ao estagiário 
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interligar conhecimentos teóricos com situações práticas do fazer 
docente. Sob o mesmo ponto de vista as autoras Pimenta e Lima 
(2012) afirmam a necessidade da associação entre teoria e prática 
para o enriquecimento das práticas pedagógicas.  As autoras apontam 
que a dissociação entre a teoria e a prática pode ocasionar problemas 
na prática, e, portanto, é fundamental destacar a importância do 
estágio articular teoria. No qual dar subsídio a prática pedagógica e 
a qualidade da educação. A base teórica serve para nortear questões 
sobre a problematização das práticas e confrontar com explicações 
teóricas. Envolvendo sempre a análise, a problematização, a reflexão e 
a proposição de soluções às situações de ensinar, aprender e elaborar, 
executar e avaliar não só exclusivamente na sala de aula, mas também 
em todo o espaço escolar, tornando o professor um ser crítico-reflexivo.

O estágio supervisionado consistir em um meio bastante 
utilizado para estabelecer vínculo entre institutos de ensino superior 
e escolas de ensino básico na preparação e orientação dos futuros 
profissionais, mas, no entanto, por outro lado de acordo com Cyrino e 
Neto (2017) em meio à realidade brasileira existem desafios que muitas 
vezes interferem negativamente no desenvolvimento desse processo. 
Uma vez que o estágio não seja apropriado para articular a teoria e 
prática ocasionará carência na identidade do docente.

Segundo Pimenta e Lima (2012) a identidade do professor é 
construída ao longo de seu magistério, no entanto é na formação que o 
docente consolida as opções e intenções, e neste contexto apresenta se 
o estágio supervisionado que juntamente com a formação acadêmica, 
ou seja, com a parte teórica, nortear a construção da identidade dos 
saberes e das posturas ao exercício. Sendo este por excelência um 
lugar de reflexão, fortalecimento e análise.  E através das experiências 
vividas no transcorrer dos anos pouco a pouco sua identidade é 
construída e fortalecida. Tendo em vista tais aspectos na formação 
do docente é respeitável destacar a necessidade de realizar estágio 
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supervisionado de qualidade no decorrer da formação acadêmica, ou 
seja, com apoio adequado, uma vez que tal experiência é essencial 
para a construção da identidade do profissional.

Outro aspecto importante para o sucesso do estágio 
supervisionado na construção profissional segundo Ribeiro e Araújo 
(2017) é a alternativa de fugir de um estágio burocrático para uma 
experiência docente autônoma, realista e formadora, isto é, os 
estagiários devem estar atentos ao contexto escolar para corroborar 
para a atualização e aprofundamento das bases teóricas capazes 
de sustentarem as práticas pedagógicas buscando compreender 
a dimensão social da prática pedagógica. Dessa forma, o estágio 
passa a ter caráter reflexivo em uma perspectiva crítica e construtiva 
sobre a ação docente.

Professores de ciências são influenciadores que pode contribuir 
para transformações e melhoramentos no ensino uma vez que os 
mesmos apresenta uma construção riquíssima de conhecimentos 
e ideias adquiridos na graduação e por meio dos estágios 
supervisionados que busca o aperfeiçoamento inicial  da prática 
dos conteúdos abordados e discutidos durante sua graduação e da 
aplicação de diferentes metodologias na sala de aula, aproximando 
teoria e prática e inserindo a biologia no cotidiano dos estudantes, 
com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos mesmos e dessa forma 
fazer o possível para que eles aprendam de uma forma significativa, 
e assim contribuir para a melhoria do ensino-aprendizagem. Bem 
como os autores Ribeiro e Araújo (2017) afirma o valor de se vivencia 
um estágio ancorando-se em uma expectativa crítica-reflexiva, assim 
como a relevância da participação, do interesse do estagiário manter 
uma postura ativa nas atividades realizadas no estágio.
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METODOLOGIA

Para a execução deste trabalho foram aplicados aos estudantes 
do curso de licenciatura em ciências biológicas da UFCG, campus Cuité, 
26 questionários sobre a percepção dos estágios supervisionados 
para sua formação docente, tais questionários dispõem de 15 
questões, sendo estas 10 objetivas e 5 subjetivas. Vale ressaltar que 
os estudantes que participaram da presente pesquisa já cursaram as 
disciplinas de estágio supervisionado I, II ou III, no período de 17 e 18 
de setembro de 2018. Para o diagnóstico das questões objetivas foram 
realizados gráficos para a análise dos resultados, já para as questões 
discursivas utilizou-se de interpretações. Levando em consideração 
estes aspectos pode-se dizer que esta pesquisa é de caráter descritivo 
caracterizado por uma abordagem qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Questões objetivas

Os resultados obtidos por meio de questionários aplicados 
a estudantes de diferentes níveis de estágio, mostra que 65% dos 
entrevistados afirma que houve facilidade de encontrar educandários 
para estagiar, em contrapartida 31% relataram que foi um pouco fácil, 
enquanto 4% encontraram dificuldade.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Esta questão buscou identificar o grau de dificuldade 
encontrado na orientação durante o estágio. A análise das 
respostas revela que 85% não tiveram dificuldades em relação à 
orientação de seu estágio enquanto 11% relataram um pouco e 4% 
afirmaram ter dificuldade.

Fonte: Dados da pesquisa,2018.
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Os resultados obtidos através das análises das respostas 
da questão três evidenciaram que 46% dos entrevistados 
mencionaram que houve facilidade para exercer a prática 
pedagógica, por outro lado 12% encontraram dificuldades e 42% 
relataram um pouco de dificuldade.

Com base na prática e na sua própria vivência 58% responderam 
que o estágio atendeu às suas expectativas, enquanto 34% atenderam 
parcialmente e 8% não atingiram suas expectativas.

Fonte: Dados da pesquisa,2018.

Ao ser entrevistados apenas 4% dos estudantes afirmaram 
que a realidade vivenciada na sala de aula é igual da teoria passada 
pelos docentes na universidade, por outro lado 42% declaram que a 
realidade da sala de aula não corresponde com a informação repassada, 
e 54% alega relativamente que a prática condiz com a teoria.
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Fonte: Dados da pesquisa,2018.

Ao analisar o questionário foi possível observar que 61% dos 
entrevistados disseram que as disciplinas de estágio possibilitaram a 
aplicação de suas práticas adquiridas no decorrer da sua formação. 
No entanto, 8% não acreditam ter possibilitado a aplicação de seus 
conhecimentos, e 31% concordam em parte que conseguiram aplicar 
seus conhecimentos.

Fonte: Dados da pesquisa,2018.
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Cerca de 73% dos entrevistados afirmam que as atividades 
exercidas nos estágios contribuíram muito com seu desenvolvimento e 
habilidades, sobre outra perspectiva 23% entrevistados consideraram 
que ajudou, porém não suficiente, já 4% diz não ter contribuído para o 
seu desenvolvimento.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Com relação à questão oito, foi possível verificar que 62% dos 
entrevistados afirmaram que os estágios lhes proporcionaram diversas 
interações, que veio a ser útil na sua vida profissional e pessoal, 
enquanto 27% consideraram que tiveram interações moderadas, e 
11% diz não ter gozado de interações que pudessem propiciar uma 
troca de conhecimentos que veio a ser útil.
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Com fundamento nas respostas foi possível notar que 50% dos 
entrevistados se sentem preparados para atuar na área. Contudo 42% 
assegura que não está totalmente preparado e 8% declararam não 
estar preparado para atuar na sua área. 

Fonte: Dados da pesquisa,2018.
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Nesta perspectiva, foi possível evidenciar que 56% citam que o 
seu estágio foi de caráter bom, entretanto 4% avalia seu estágio como 
regular, e 40% considera ótimo.

Fonte: Dados da pesquisa,2018.

Questões subjetivas

1ª O que você esperava do estágio supervisionado antes de realizá-lo?

Ao serem questionados os entrevistados relataram que tinham 
uma grande expectativa para realizar o estágio, todavia na prática 
a realidade foi diferente, pois, esperavam maior interação entre os 
estudantes para com a escola e almejavam mais empenho por parte 
dos alunos. A carga horária para alguns dos entrevistados é insuficiente 
para poder repassar o máximo de conteúdo assimilado durante toda 
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a graduação e ter mais tempo para permanecer no ambiente escolar. 
Algumas expectativas não foram alcançadas totalmente, porém 
mantiveram a vontade de continuar o estágio até o fim, um fator pelo 
qual as expectativas não foram atendidas se dar pelo fato do pouco 
tempo com o convívio escolar e a sala de aula.

2ª Na sua opinião qual a importância do estágio 
supervisionado na formação docente?

Através das opiniões coletadas, foi possível analisar que todos 
consideraram o estágio importante para sua formação, tendo em 
vista, que o primeiro contato com a sala de aula ajuda a construir sua 
identidade como docente. Muitos consideram indispensáveis uma 
vez que os estágios mostram como realmente é a realidade em sala 
de aula e como é o convívio do professor e aluno, demonstrando a 
experiência que o próprio estagiário terá como profissional.

A convivência com os estudantes, outros professores e demais 
funcionários que fazem parte da escola é uma das maneiras de decidir 
se realmente ser professor é seu objetivo.

3ª Você gostaria que houvesse mais disciplinas 
de estágios no decorrer da licenciatura, ou seja, 
desde o primeiro ano de curso? Justifique.

Foi possível analisar que todos reconhecem a necessidade 
de mais disciplinas de estágios durante o decorrer do curso, pois 
consideram a carga horária insuficiente, no entanto ressalta a 
importância da fundamentação teórica antes dos estágios, para 
fortalecer a prática pedagógica. Os entrevistados ainda destacam que 
programas como PIBID, PROBEX e a Residência Pedagógica oferecem 
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a oportunidade ao aluno de vivenciar teoria-prática antes mesmo das 
disciplinas de estágio.

No primeiro ano de curso, o aluno recém-chegado não se sente 
preparado e ainda está se adaptando à vida acadêmica, para assim 
poder estar em uma sala de aula, tendo em vista que o ideal seria obter 
conhecimentos através da teoria.

4ª Como você descreveria sua experiência de estágio.

Todos os entrevistados descreveram sua experiência como 
positiva e proveitosa, entretanto alguns tiveram um choque de realidade 
com o primeiro contato com a sala de aula e algumas dificuldades a 
respeito da estrutura da escola, tais como falta de equipamentos que 
auxiliam o professor. Visto como um desafio, a falta de preparação 
para se trabalhar com os estudantes que necessitam de uma maior 
atenção se expressa quando um dos entrevistados menciona: “A única 
dificuldade que senti na pele enquanto estagiária consistiu em ministrar 
aulas em turmas que haviam estudantes deficientes, (autistas, surdos, 
etc.). Este fator me deixou impotente, pois na licenciatura pouco se 
estuda sobre como ensinar para este público alvo, e também me 
surpreendeu o fato de os próprios professores negligenciarem a 
presença desses estudantes em sala, talvez por falta de preparo ainda 
nas suas licenciaturas”.

Ter uma boa experiência com o estágio é fundamental para que 
o aluno não se frustre e venha a desistir da licenciatura, mas também 
é importante que tenham algumas dificuldades para que o estagiário 
veja como realmente é a vida na sala de aula. 
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5ª Que avaliação você faz quanto aos aspectos que 
considera positivos e negativos no estágio.

Segundo os entrevistados é visto como positivo, o contato com 
a escola e a sala de aula em si e, além disso, poder decidir se a área da 
licenciatura é realmente seu objetivo. Por outro lado, eles mencionam 
como ponto negativo o pouco tempo para o estágio e a falta de recurso 
em muitas escolas.

Ter um contato direto com os estudantes é essencial para a 
formação docente, saber como é a dinâmica em uma sala de aula, 
também é o momento para fazer observações sobre como é a relação 
estudante-professor. Infelizmente o tempo é curto e muitas vezes 
insuficiente para poder fazer observações e tirar conclusões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado é de suma importância para o 
professor em formação inicial, pois este componente curricular não só 
serve para pôr em prática todos os ensinamentos que o licenciando 
obteve durante toda sua graduação, mas também o ajuda a aprender 
a lidar com situações do cotidiano de um professor, fazendo com que 
ele construa uma base de respeito em sala de aula com seus alunos, 
mantendo assim uma boa convivência com a turma na qual está 
inserido, aperfeiçoando sua confiança e seu domínio na sala de aula, 
que irá prepará-lo para o mercado de trabalho e o tornará um bom 
profissional futuramente. 

Pela observação dos aspectos analisados foi possível notar 
que o estágio possibilitou interações e trocas de conhecimentos entre 
os professores e os estudantes, promovendo o seu desenvolvimento 
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teórico-prático. Apesar da facilidade em encontrar a escola e orientação 
para realização do estágio, os alunos enfrentaram algumas dificuldades 
para exercer a prática docente, uma vez que relataram ter um choque 
de realidade com o primeiro contato com a sala de aula, além disso 
muitos citaram que a carga horária não foi o suficiente, visto que o 
estágio é um fator decisivo para atuação profissional preparando os 
estudantes para a iniciação docente.
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INTRODUÇÃO

A educação ambiental tem o intuito de trabalhar a importância dos 
cuidados com o meio ambiente, buscando uma melhor compreensão 
e desenvolvimento do pensamento crítico cidadão a respeito dos 
problemas ambientais que vem se agravando a cada dia. Com base 
nisso, um dos causadores para esse agravante é o consumismo 
exagerado das pessoas que vem impulsionando a um desequilíbrio 
compulsivo em comprar cada vez mais diversidades de produtos que 
estão em lançamento.

O consumismo tem em vista satisfazer aos desejos das pessoas, 
e fazer circular produtos que, em muitos casos desnecessários, 
simplesmente pelo desejo em obter cada vez mais mercadorias, levando 
a prejuízos financeiros e a riscos para o meio ambiente, ocasionado 
pelo descarte excessivo de produtos que são trocados por novos, 
gerado pelo consumismo e o descarte incorreto desses materiais, 
causando acúmulos de lixos, muitas vezes em locais inadequados e 
de forma totalmente errada, contaminando o solo, lençóis freáticos, 
rios, lagos entre outros.

Baseado nisso, faz-se necessário a abordagem da 
educação ambiental na escola, visando assim, conscientizar 
os alunos, uma vez que, os mesmos são consumidores de 
mercadorias tais como, celulares, notebooks, sandálias, roupas, 
acessórios e tantas outras coisas. 

Atualmente, a comunidade escolar vem buscando cada vez 
mais trabalhar temas educacionais voltados ao meio ambiente, com o 
intuito de conscientizar os alunos sobre a importância de se trabalhar 
esses temas direcionados ao seu cotidiano e que pode servir como 
um subsídio para “tentar” amenizar esses problemas que vem se 
desenvolvendo dentro da sociedade. Para Esteves et al. (2010, p.3), 
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“a educação ambiental é uma forma abrangente de educação, através 
de um processo pedagógico participativo que procura incutir no aluno 
uma consciência crítica sobre os problemas do ambiente.”

É importante se pensar e falar sobre as questões ambientais e 
não existe lugar melhor para se fazer isso do que nas escolas. O estudo 
da educação ambiental nas escolas faz com que as futuras gerações 
desenvolvam um pensamento mais consciente, crítico e sustentável 
com relação aos caminhos tomados que envolvam o meio ambiente e 
a sociedade em geral.

De acordo com Penteado (2010, p. 22) “A escola é, sem 
sombra de dúvida, o local ideal para se promover este processo. As 
disciplinas escolares são os recursos didáticos através dos quais os 
conhecimentos científicos de que a sociedade já dispõe são colocados 
ao alcance dos alunos.”

Com base na ideia do autor, nota-se a importância de se trabalhar 
tal temática com os alunos, através de uma intervenção pedagógica 
com intuito de facilitar a abordagem da problemática e de buscar meios 
que facilitem a compreensão dos discentes. Essa intervenção deu-se 
através do Programa Residência Pedagógica de Química que visa o 
aperfeiçoamento dos alunos dos cursos de licenciatura interligando o 
campo da prática e teoria utilizando o ambiente escolar.

Finalmente, visando facilitar a compreensão do leitor no 
processo de leitura deste trabalho, ressalta-se que o referido texto 
estrutura-se em Fundamentação teórica, em que apresentaremos 
uma discussão acerca do Educação ambiental no Brasil no primeiro 
subtópico, Educação ambiental no meio escolar no segundo subtópico 
e Conscientização dos alunos sobre a Educação Ambiental, além 
da discussão dos resultados obtidos no referido estudo no tópico 
Resultados e discussões e as Considerações finais da pesquisa, assim 
como as referências utilizadas neste artigo. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar a importância da educação 
ambiental no cotidiano do aluno e no ambiente escolar, buscando 
transmitir como ela pode ser um instrumento para a conscientização 
ambiental. Neste sentido, tem-se como objetivos específicos: Mostrar 
a realidade da educação ambiental no meio em que os alunos 
residem, instigando eles a buscarem alternativas mais saudáveis para 
preservação do meio ambiente; Conscientizar os alunos sobre as 
pequenas ações do dia que podem contribuir ou minimizar danos ao 
ambiente, como também levar informações sobre o tema ao seu bairro, 
família e sociedade.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Educação Ambiental no Brasil

Desde muito tempo as questões ambientais vêm tomando um 
caminho de extrema relevância e isso foi desencadeado a partir do 
modo de vida predatório adotados por muitas sociedades no mundo 
todo que contribuíram para a elevação dos impactos ambientais, 
assim fazendo com que a qualidade de vida da população fosse 
limitada. Desse modo, confirma-se que “[...] o meio ambiente se tornou 
problemático, porque se intensificaram os impactos e o mal-estar, 
individuais e sociais, provenientes da relação entre sociedade e meio 
ambiente” (LIMA, 2011, p.27).

Com as modificações ambientais foi necessário buscar formas 
para minimizar e conscientizar as pessoas sobre o risco que os 
impactos ambientais podem causar ao meio ambiente. De acordo com 
Cruz et al. (2016, p. 186):
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Os primeiros movimentos que anunciaram uma preocupação 
com o meio ambiente começaram a ganhar o mundo a partir 
da década de 50. A partir desse período uma série de eventos 
e manifestações colaborou para a disseminação do tema, a 
iniciar-se pela fundação da UICN - União Internacional para a 
Conservação da Natureza na Suíça no ano de 1947. 

No Brasil a implantação da Educação Ambiental (EA) na escola 
é indicada por divergentes opiniões e ações que reproduzem diversos 
questionamentos. Genericamente, “a abordagem crítica tem-se 
apresentado como alternativa às formas biologizantes, disciplinatórias, 
moralistas e imediatistas, além de outras, que tratam da dimensão 
ambiental dos processos educativos” (TOZONI-REIS, 2012, p. 243).

Educação ambiental no meio escolar

As questões ambientais vêm ganhando um olhar mais crítico, 
preocupante e investigativo dentro da escola. Quando as questões 
ambientais são discutidas em sala de aula geram reflexões e, 
consequentemente, a se pensar sobre a necessidade de se trabalhar 
conceitos pluriculturais que envolvam toda a comunidade e que 
também seja interdisciplinar. De acordo com Tozoni-Reis (2012, p. 243),

a inserção da educação ambiental (EA) na escola no Brasil é 
marcada por diferentes concepções e práticas que imprimem 
diferentes abordagens. De um modo geral, a abordagem crítica 
tem-se apresentado como alternativa às formas biologizantes, 
disciplinatórias, moralistas e imediatistas, além de outras, que 
tratam da dimensão ambiental dos processos educativos.

É importante que a Educação Ambiental seja inserida no 
currículo escolar não para a criação de uma nova disciplina, mas que 
faça parte do currículo trazendo atividades a serem desenvolvidas 
interdisciplinarmente. Ainda assim, essa implantação pelos currículos 
é uma tarefa complicada.
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De acordo com Tozoni-Reis (2012, p. 244):

Assim, podemos concluir que a resistência dos educadores 
ambientais em pensar a inserção curricular da EA na escola 
tem dificultado sua inserção mais consistente e, por outro 
lado, tem dificultado a contribuição da EA para a organização 
de currículos mais ricos e dinâmicos na organização dos 
conteúdos escolares. Inserção curricular não significa a 
criação de uma disciplina específica, mas a participação da 
EA como atividade nuclear do currículo, o que nos remete ao 
papel dos professores.

Além da implantação da Educação Ambiental no currículo 
escolar é necessário que os professores estejam preparados para as 
mudanças para que possam desempenhar o seu papel de mediador 
da melhor forma possível. Deve-se investir na formação desses 
profissionais para que se qualifiquem e consigam desenvolver projetos 
interdisciplinares na escola a respeito do meio ambiente e com isso 
fazer com que os alunos desenvolvam um pensamento mais crítico 
e preocupado com as questões ambientais e para que esses sejam 
preparados para viverem na sociedade moderna. 

Sendo assim, a escola poderá vir a ser um espaço gerador 
de uma nova mentalidade na relação ser humano com meio 
natural; pode contribuir para a construção da cidadania 
ambiental, pois ao se trabalhar os problemas e as possíveis 
soluções todos terão oportunidades para refletir sobre 
a sua realidade, propondo um ambiente equilibrado e 
consequentemente uma melhor qualidade de vida a todos 
(BUENO e ARRUDA, 2013, p. 184).

Como a educação é uma ação mediadora no procedimento de 
modificação na vida de todas as pessoas, é impossível não permitir 
que a EA esteja no currículo escolar, devendo ser operacionalizada em 
princípios didáticos, visto que o desenvolvimento sustentável do nosso 
planeta é do interesse de todos, sem discriminação de classe social, 
cultura ou raça (BUENO; ARRUDA, 2013).
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A aproximação dos alunos com os conhecimentos relacionados 
aos problemas ambientais do planeta é importante e o papel do 
professor é fazer com que esse conhecimento chegue até os seus 
alunos. “Para isso, necessita estar bem informado, conhecer práticas 
pedagógicas contextualizadas, instrumentos para um trabalho eficaz, 
aplicar metodologias diversificadas e estar sempre atualizado.” 
(BUENO; ARRUDA, 2013, p. 184-185). 

Conscientização dos alunos sobre a Educação Ambiental

A importância sobre o tema Educação Ambiental discutindo 
com os discentes nas escolas públicas vem se tornando um eixo 
educacional necessário e mediador de outras formas de conhecimento, 
uma vez que se visa a conscientização dos alunos, como também dos 
demais grupos familiares, através de relatórios, práticas e vivências em 
atividades extra sala de aula contextualizando o ensino e promovendo 
nos discentes um outro paradigma em relação a absorção e perspectivas 
de mundo, uma vez que os alunos vão analisar e através da prática do 
professor visualizarem com um olhar mais crítico quando  associarem 
teoria e prática. De acordo com Feitosa et al., (2016, p.2), “percebe-se 
uma forte conexão do meio ambiente e a educação, que desempenha 
uma ação mútua exigindo novos conhecimentos e práticas de relações 
sociais que perpassam as questões de empoderamentos ambientais”. 

A Educação Ambiental além de mostrar aos discentes práticas 
sociais reflexivas em que os mesmo discutam a respeito de problemas 
ambientais na sua cidade, bairro etc. podem trazer benefícios não só ao 
grupo envolvido na ação, mas também trazer conhecimento, clareza, 
diálogo com vizinhos e amigos sobre a importância de se preocupar 
com os impactos ambientais que as más condutas do ser humano 
podem causar ao meio ambiente. Desse modo, é inquestionável 
que existe uma forte relação das questões ambientais e humanas e 
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é importante ficarmos atentos e compreender essa relação para que 
assim o desenvolvimento possa ocorrer de forma sustentável. 

A respeito da sustentabilidade social Borino (2013, p.82), defende:

A sustentabilidade social é um dos aspectos do desenvolvimento 
sustentável. Tem como premissa a melhoria da qualidade 
de vida da população; equidade na distribuição de renda e 
diminuição das diferenças sociais. Ela se dá por meio da efetiva 
participação e organização popular.

Trabalhar a Educação Ambiental nas escolas de educação 
básica pode construir bons resultados, pois já se faz necessário discutir 
a relação escolar com o meio ambiente uma vez que se mostra aos 
alunos que sejam mais observadores, estejam cientes dos mecanismos 
sociais e de interesse ambiental, para assim conscientizá-los do mal 
que podem causar com atitudes de não empatia com o meio ambiente 
e que com isso possam tomar medidas e atitudes mais benéficas tanto 
para a população quanto para sua própria qualidade de vida.

Contudo, a Educação Ambiental não tem a intenção de 
impor modelos de comportamentos aos seus participantes, 
sua intencionalidade reside na construção de um processo 
transformador e sensibilizador, em que haja uma reflexão 
sobre os hábitos e atitudes dos cidadãos. Logo, é fácil afirmar 
que um dos seus maiores desafios é a criação de mecanismos 
que realmente favoreçam o exercício da cidadania (CRUZ, 
MELO e MARQUES, 2016, p.185).

Existem diversas formas de se trabalhar a educação ambiental nas 
escolas; podem ser abordados temas relacionados ao meio ambiente, 
formal ou dinamicamente, como problemas e possíveis soluções de 
uma forma geral e/ou problemáticas específicas vivenciadas pelos 
alunos no seu dia a dia. Desta forma, os discentes conseguem conciliar 
o seu cotidiano com o que ele aprende na escola e o seu entendimento 
se torna mais significativo. Com isso, a educação ambiental torna-se 
uma grande aliada da escola no que diz respeito ao entendimento de 
aspectos relacionados ao meio ambiente e a sociedade onde vivem.
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Assim, o processo de aprendizagem da Educação Ambiental 
necessita de estímulos permanentes, onde o indivíduo 
reconheça e compreenda melhor o ambiente do qual faz 
parte, e através dos conceitos adquiridos busque novas 
formas de relacionamento com o meio ambiente, pautadas 
nos princípios de respeito e integração ambiental (CRUZ, 
MELO e MARQUES, 2016, p.185).

O espaço escolar em si, tem a capacidade de trazer reflexões 
e temáticas importantes que estão em descaso seja pelos órgãos 
federais, estaduais e municipais, e trazer esses tipos de clareza 
a respeito do meio externo que vivemos faz com que os alunos 
vejam os benefícios e mudanças com relação a sua a mentalidade 
programada de que nossas ações não modificam o meio em que 
vivemos. Através da didática e planejamento do professor pode-
se instigar os alunos a participarem ativamente de todo o projeto 
educacional que a escola planejou, articulou e uniu as atividades 
para serem feitas de forma coletiva, harmônica e buscando novas 
maneiras de ressignificar valores e ações educacionais mais 
aplicadas. Isso nos faz considerar ainda que:

A dimensão ambiental pode se configurar como um fator 
desencadeador de ações éticas e humanísticas, de ações que 
transcendem contextos e fronteiras.  Agir dessa forma exige 
ultrapassar as amarras estabelecidas pelo currículo disciplinar 
e pelos muros da escola (MAZZARINO et. al., 2012, p. 59). 

O papel fundamental da Educação Ambiental é sem dúvida 
a clareza e o conhecimento que as pessoas terão a respeito do 
tema, como funcionam as políticas e meios responsáveis pela falta 
de organização do lixo, por exemplo, nossa parcela de contribuição, 
ensinar os discentes sobre as possíveis causas e efeitos que nossas 
ações geram no meio ambiente, que muitas vezes não são trabalhados 
pelos órgãos superiores. Desta maneira, o papel da escola na 
formação e conscientização dos alunos torna-se um meio de mudança 
inicialmente pessoal e que pode ser passada a outra (s) pessoa (s) 
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e gerações futuras. Ver-se ainda de acordo com Ozório et al. (2015) 
que, “além de informações e conceitos, também é importante que a 
escola trabalhe com atitudes e formação de valores com metodologias 
e procedimentos adequados.” 

A educação ambiental é um tema muito discutido atualmente 
devido ao fato de se perceber a necessidade de uma melhoria 
do mundo em que vivemos, pois é facilmente notado que 
estamos regredindo cada vez mais em nossa qualidade de vida 
de um modo geral, nos deixando levar por nossas obrigações 
diárias. Nosso tempo nos parece cada vez mais curto porque 
temos cada vez mais compromissos (GUEDES, 2006).

De acordo com o pensamento de Guedes, a sociedade 
atual com tantas distrações, avanços tecnológicos e a correria do 
cotidiano, ações simples de mudança em comportamentos e atitudes 
que geram menos impactos ao meio ambiente se tornam atitudes 
cada vez mais raras e menos importantes, desta forma, informar os 
alunos da rede básica de ensino sobre os cuidados com a natureza 
se faz necessário e salutar que tais medidas para proteger e cuidar 
do meio ambiente é válida.

No contexto abrangente que as ações educacionais nas 
escolas juntamente com os professores e o corpo escolar geral o autor 
Guimarães (2005, p. 31) expressa que “em EA é preciso que o educador 
trabalhe intensamente a integração entre ser humano e ambiente e se 
sensibilize de que o ser humano é natureza e não apenas parte dela.”

Baseado nessa perspectiva a Educação Ambiental não é para 
ser levada como uma disciplina apenas de prática e teoria mais sim 
de uma forma que se trabalhe o “eu” do aluno, a integração deles na 
natureza não como algo a parte dela mais sim parte dela, e que se não 
for cuidada e dada sua devida atenção às gerações futuras estarão 
comprometidas devido aos impactos ambientais da atualidade.
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METODOLOGIA

Para concretização do objetivo apresentado anteriormente, foram 
necessários o desenvolvimento de algumas atividades realizadas em 
sala de aula e fora dela, com uma turma de segunda série do Ensino 
Médio da Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Rolderick de 
Oliveira, localizada na cidade de Nova Floresta – PB. Essas atividades 
foram divididas em cinco momentos, os quais tiveram como finalidade 
analisar os conhecimentos a respeito do tema gerador.

Em um primeiro momento, foi realizado em sala de aula um 
mapa conceitual, buscando identificar os conhecimentos prévios dos 
alunos sobre o tema abordado. No segundo momento, realizou-se uma 
atividade de elaboração de panfletos, abordando a maneira correta de 
descarte de lixo. No terceiro momento foi realizada uma aula campo ao 
lixão da cidade e solicitado uma atividade de produção textual.

No quarto momento foi realizada uma produção de paródias, 
charge, história em quadrinhos e cordel. Finalizando as atividades, no 
quinto momento foi realizada uma oficina de produção de objetos com 
materiais recicláveis.

Em termos de classificação da pesquisa, compreende-se este 
estudo como uma pesquisa de caráter exploratório, que, de acordo 
com Gil (2010, p. 27): “[...] têm como propósito proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-los mais explícitos ou 
a construir hipóteses.” Além de exploratória, trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica e de campo, tendo a primeira, de acordo com Marconi e 
Lakatos (2010, p. 166) como

Sua finalidade [...] colocar o pesquisador em contato direto com 
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 
inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido 
transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas.
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Enquanto isso, tais autores afirmam também que a pesquisa de 
campo é aplicada com a finalidade de alcançar informações a respeito 
de uma dificuldade, para a qual é pesquisada uma resposta que possa 
ser justificada. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dando início às discussões das atividades que foram 
desenvolvidas durante a realização do projeto, é importante lembrar 
que o referido estudo foi realizado na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio José Rolderick de Oliveira situada na cidade de 
Nova Floresta – PB, a qual abrangeu 30 estudantes do 2º ano do ensino 
médio, de ambos os sexos. No decorrer desse estudo, foram realizadas 
atividades, nas quais, buscou-se identificar os conhecimentos prévios 
dos alunos e a compreensão sobre o tema abordado.

Inicialmente foi debatido em sala de aula pontos que arremetem 
a educação ambiental, tendo por base a sustentabilidade. Foi abordado 
os danos causados ao meio ambiente nos dias atuais, buscando assim 
a opinião dos alunos em forma de discussão para formar pontos que 
justificassem para esses discentes o que é sustentabilidade. Com essa 
discussão, foi montado um mapa conceitual a partir dos pontos que 
foram apontados pelos alunos. 

Com base nos conhecimentos repassados pelos alunos, 
pode-se notar que existe uma compreensão dos mesmos a respeito 
do conceito de sustentabilidade, como pode-se observar no mapa 
conceitual acima. Dois pontos que foram bastante discutidos foi 
REUTILIZAR e RECICLAR, os quais, na maioria das vezes acabam 
sendo confundidos como se tivessem a mesma finalidade. 
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De tal forma, foi abordado em sala de aula a diferença de cada um, 
fazendo ligação com o cotidiano dos alunos, nesta feita, foi explicado 
que reutilizar é o processo de reaproveitar o material na mesma função 
ou em outras possíveis aplicações. Já reciclar, explica-se de forma que 
pode transformar um material em algo novo, no qual, ambos têm um 
papel fundamental para amenizar os problemas ambientais.

Outro ponto importante que foi abordado e bastante destacado, 
foi o consumismo, no qual os alunos apontam que é necessária uma 
conscientização para diminuição desse consumo, tendo em vista que, 
é algo que reflete diretamente no meio ambiente, devido ao consumo 
exagerado. E dentre tantos outros pontos apresentados, notou-se uma 
certa preocupação com o futuro, tal qual, os alunos destacaram que 
se deve “usar agora e garantir às gerações futuras”, ou seja, faz-se 
necessário praticar a sustentabilidade hoje, para garantir um futuro 
assegurado dos danos sofridos atualmente.

Dando seguimento às atividades, foi solicitado que os alunos 
fizessem uma observação na escola para identificar os tipos de lixo 
presentes no ambiente escolar. Após verificar todos os ambientes 
da escola, realizou-se uma roda de conversa em sala de aula, cujo 
objetivo foi debater os tipos de lixo mais produzidos dentro da escola 
e os locais onde apresentam maior produção de sujeira.

De acordo com isso, foi constatado que o maior acúmulo de lixo 
presente na escola acontece no pátio da escola, no qual são jogados 
papéis de lanches e balinhas entre outro, e especificamente no turno 
vespertino, por ser frequentado por alunos do ensino fundamental, cuja 
maturidade é mínima e não se preocupam com os danos que esse 
descarte de lixo pode ocasionar ao meio ambiente.

Com base no que foi discutido em sala de aula, foram 
orientados a formar grupos e criar panfletos para conscientização, 
constando informações importantes sobre alguns impactos ambientais 
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causados pelo descarte incorreto do lixo, e o público escolhido para 
ser conscientizado foram esses alunos do ensino fundamental do turno 
vespertino, com o intuito de instruí-los e informá-los sobre os danos 
que aquele lixo causa para a sociedade. Foram elaborados cerca de 
cinco panfletos, com imagens e conteúdos diferentes contendo frases 
reflexivas de conscientização, como na imagem 1 apresentada abaixo.

Imagem 1- Panfleto da sustentabilidade e 5r’s.
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Desta forma, foram feitas visitas nas salas de aulas e realização 
de entrega desses panfletos e uma breve conversa com os alunos, 
orientando-os a forma de descarte correta e como essa ação pode 
evitar danos ao meio ambiente.

Em outro momento realizou-se uma aula campo, da qual, foi 
feita uma visita ao lixão da cidade com o intuito de apresentar aos 
alunos o ambiente onde é feito o descarte de lixo de toda comunidade. 
Nesse momento foi feito uma discussão, apresentando os lixos 
ali encontrados, os riscos causados pelo descarte incorreto, e foi 
abordado também sobre os animais ali presentes, os quais alimentam-
se dos restos de alimentos que ali são depositados.

Nesse mesmo momento, iniciou-se um diálogo com um catador 
que estava separando lixos e ele relatou suas experiências como 
catador e enfatizou as dificuldades que o mesmo enfrenta ao trabalhar 
nesse ambiente, o qual oferece muitos riscos à sua saúde.

Após esse momento, apresentamos em slide sobre os tipos de 
lixo e durante esta apresentação, sempre fazendo perguntas sobre os 
tipos de lixo que os alunos observaram enquanto estavam no lixão. Os tipos 
de lixo apresentados foram: lixo orgânico, hospitalar, verde, doméstico, 
comercial, eletrônico, entre outros. Foram feitos questionamentos sobre 
qual tipo de lixo estava mais presente no ambiente visitado, e de acordo 
com o que foi visto, notou-se que a maioria descartado são sacolas de 
supermercado, como também restos de alimentos, que atraem os cães, 
aves e insetos, como foi presenciado. 

Outro tipo de lixo bastante discutido foi o lixo eletrônico, haja 
vista que no local havia bastantes monitores de computador, televisores 
e eletrodomésticos, sem falar do acúmulo de pilhas e baterias que 
estavam presentes no lixo, os quais possuem metais pesados que são 
causadores dos agravos ambientais.
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Dando seguimento, apresentamos um vídeo sobre lixo e 
poluição, exibido no programa Profissão Repórter, o qual retrata as 
consequências do lixo e poluição do ar, cuja reportagem percorreu 
algumas regiões do Brasil e da Índia, mostrando o sofrimento vivido 
por moradores dessas regiões e problemas de saúdes causadas pela 
contaminação do lixo e metais que contaminam rios.

Finalizando esse momento, pode-se observar que os alunos 
mostraram bastante compreensão a respeito dos questionamentos 
apresentados durante toda a trajetória de discussões realizadas 
durante as aulas, mostrando que é de suma importância se trabalhar 
esses temas dentro e fora da sala de aula.

Nesse momento, foi realizada uma apresentação utilizando slide 
como recurso didático, expondo sobre os tratamentos de lixo, o qual, 
buscou-se repassar para os alunos detalhes de como são realizados 
esses processos. Nessa exibição foram discutidos os lixões a céu 
aberto, aterros sanitários, coleta seletiva, compostagem, incineração 
de lixo e lixo especial. Foi destacado que o método que oferece mais 
danos à saúde e ao meio ambiente são os lixões a céu aberto, e que 
possui acúmulo de insetos e ratos, e infelizmente é o método mais 
utilizado na região.

Destacou-se ainda a importância dos aterros sanitários e suas 
apropriações para receber resíduos sólidos, e que esse método é o 
mais comum em todo mundo, foi demonstrado ainda como funciona 
esses aterros. Foi apresentado também a coleta seletiva, como a 
mesma é feita e também quais os materiais que não se reciclam.

Dando continuidade a esses tratamentos, falou-se sobre a 
compostagem, que é uma forma de tratar o lixo orgânico, sendo ele 
um método de baixo custo e ameniza o volume orgânico. Apresentou-
se também o método de incineração, o qual é utilizado principalmente 
para tratar o lixo hospitalar, porém, é um processo de alto custo. 
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Finalizando as apresentações, abordou-se ainda a respeito dos 
5r’s, que tem como significado: reutilizar, reduzir, repensar, recusar e 
reciclar, os quais, têm como objetivo de diminuir o desperdício de lixo, 
se abster do consumo exagerado, transformar alguma coisa usada em 
algo novo, reaproveitar materiais sem serventia e utilizar para outros 
meios e refletir sobre os métodos socioambientais.

Após repassados todos esses métodos, foi solicitado que os 
alunos formassem grupos e que produzissem paródias, charges, 
histórias em quadrinhos e cordel, os quais deveriam conter informações 
do que já tinha sido abordado em sala de aula e posteriormente foi 
apresentado aos demais colegas de classe. 

Imagem 2 - Paródia “Amor pelo planeta”

Fonte: autoria própria

Como apresentado na paródia acima (imagens 2), enfatiza o 
sofrimento do planeta sobre os danos que os seres humanos estão 
causando, por não cuidarem do meio ambiente, destacando ainda 
na letra da paródia que, existe uma certa indignação pela falta de 
conscientização a respeito dos danos que o planeta vem vivenciando.
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Imagem 3 - Charge “Preserve”

Fonte: autoria própria

A charge (imagem 3), apresenta que muitas pessoas usam as 
redes sociais para conscientizar sobre o descarte correto do lixo e o mal 
causado à natureza, porém, não exercem aquilo que postam. Pode-se 
observar na imagem que, ao publicar tal mensagem, o personagem 
escolhe descartar no chão o que parece ser um copo com canudo, ao 
invés de jogá-lo na lixeira, tendo em vista que as lixeiras estão ao seu 
lado. Essa ilustração retrata uma realidade da nossa sociedade.

Imagem 4 - História em quadrinho

Fonte: autoria própria
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A história em quadrinho, apresentada na imagem 4, exibe 
um diálogo entre duas crianças, mostrando a ação de uma menina 
repreendendo o menino, por jogar a garrafa no chão, sendo que a lixeira 
está bem ao seu lado. Pode-se observar que durante a história, retrata 
a realidade vivenciada dentro da nossa sociedade, cuja população 
escolhe o modo mais fácil, ao invés de exercer a forma justa de agir e 
amenizar o acúmulo de lixo nas ruas.

Imagem 5 - Cordel sobre os 5r’s

Fonte: autoria própria

Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se a abordagem 
dos 5r’s através do cordel, o qual foi um meio escolhido para expressar 
a problemática trabalhada em sala de aula, trazendo para uma 
linguagem mais conhecida em nossa região. 

De acordo com tudo o que já foi mostrado, pode-se perceber 
que existem diversos meios de conscientização, que pode ser utilizado 
no meio escolar.
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Finalizando as atividades, foi realizado uma oficina com 
materiais recicláveis, e neste momento a turma foi dividida em grupos 
para confecção de objetos utilizando tais materiais. Nessa atividade, 
obteve-se diversos tipos de objetos produzidos, dentre eles estão:

Imagem 6 - Brigadeiro de casca de banana

Fonte: autoria própria

Dentre as produções, foi utilizado o lixo orgânico para 
confecção de um brigadeiro, o qual foi usado à casca de banana como 
ingrediente principal. Mostrando que existem maneiras sustentáveis 
de se utilizar o material orgânico.
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Imagem 7 - Avião de papelão

Fonte: autoria própria

Outro objeto confeccionado durante a oficina foi um avião 
(imagem 6) utilizando o papelão que é bastante descartado em 
supermercados, sendo classificado como um lixo comercial, é um 
material que causa bastante acúmulos nas ruas em frente os comércios, 
e poderia ser reciclável ou reutilizado para fabricação de tantos outros 
materiais. Portanto, de modo geral pode-se obter um resultado 
bastante satisfatório, através de todas as atividades realizadas durante 
o período da pesquisa, como também, observou-se o interesse 
e comprometimento dos alunos para desenvolver as atividades e 
dedicação sobre o tema, tendo em vista que, houve entusiasmo por 
parte dos discentes em realizar um certo aprofundamento sobre os 
agravos ao meio ambiente, bem como, o reaproveitamento de materiais 
que amenizam o excesso de lixo acumulado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou abordar a educação ambiental em 
sala de aula, tendo como público alvo, alunos da rede pública de ensino 
do município de Nova Floresta – PB. De modo geral, pode-se observar 
que os alunos mostraram bastante interesse em conhecer os danos 
causados ao planeta devido ao grande acúmulo de lixo produzido 
pela sociedade. Em meio aos resultados obtidos buscou-se analisar 
o desempenho e compreensão dos alunos no decorrer das atividades 
realizadas, no qual obteve-se um resultado bastante satisfatório.

Diante disso, compreende-se a importância de se trabalhar 
dentro e fora da sala de aula uma problemática tão presente no 
cotidiano dos nossos alunos, que na maioria das vezes só vem falar 
sobre os danos que o planeta está sofrendo através das mídias, mas 
não tem essa oportunidade de ser trabalhar em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO

A Química é uma ciência que estuda as propriedades, as 
composições e as transformações da matéria (BERGAMO, 2012). 
Diante disto, o estudo da Química é de fundamental importância para 
o desenvolvimento pessoal do educando, pois proporciona uma visão 
crítica do mundo que o cerca. Mas a Química em geral, ainda é vista 
como uma disciplina de difícil compreensão, pois muitos alunos não 
conseguem assimilar como os conceitos e as propriedades químicas 
se associam, dessa forma, acabam optando pela memorização dos 
conteúdos que apontam ser importante, o que em grande parte das 
vezes gera um desestímulo na disciplina.

Ao associar temas direcionados ao cotidiano do aluno no 
ensino dos conteúdos de Química, é satisfatória a contextualização do 
conteúdo, uma vez que, este método proporciona o desenvolvimento 
das habilidades fundamentais do cidadão, como a participação e 
o pensamento crítico. Uma vez que, a contextualização cotidiana 
da teoria pode ser mostrada na prática e, desse modo, tem a 
capacidade de possibilitar mais que informações, ela possibilita 
um questionamento mais dinâmico e abrangente dos conteúdos 
(SANTOS el al., 2011). Além do mais, o ensino de química é 
considerado muito difícil a partir do primeiro ano, pois é nessa 
série que se tem as primeiras noções do estudo da Química. Além 
disso, durante esse período os alunos estão passando por fases 
de transições educacionais, e por isso já demonstram algumas 
dificuldades de aprendizagem (SOUZA et al., 2018). 

Neste sentido, pode-se acrescentar que o desestímulo por parte 
dos alunos em aprender os conteúdos na escola é atribuído à falta 
de motivação acarretada na grande maioria das vezes pela forma 
descontextualizada e não disciplinar dos professores ao repassar tais 
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conteúdos, impondo uma regrada tradicionalista, tratando os assuntos 
de forma fria e distante do seu cotidiano (FIALHO, 2011). Partindo disso, 
se faz necessário o uso de metodologias de ensino que relacionem a 
teoria com a prática despertando o interesse do aluno em aprender os 
conteúdos, utilizando uma linguagem atraente capaz de aproximá-lo o 
máximo com o seu cotidiano.  

As aulas teóricas e práticas abrangem um estilo metodológico 
que vem sendo muito eficiente para ensinar diversos conteúdos, 
assim, despertando a curiosidade e o interesse dos discentes, o que 
consequentemente melhora a aprendizagem dos conteúdos de 
química. As aulas práticas têm como principal objetivo proporcionar ao 
aluno uma melhor compreensão da natureza química desde os conceitos 
até sua aplicabilidade pela sociedade, além disso, despertando o 
interesse e a curiosidade pela disciplina (ALMEIDA et al., 2018).

Neste trabalho, mostra-se a importância da utilização de 
aulas práticas e teóricas da disciplina de Química, promovendo a 
utilização de materiais de baixo custo nas práticas contextualizando 
com assuntos de química ao cotidiano do aluno. Nessa perspectiva, 
o presente trabalho tem como objetivo compreender as concepções 
dos alunos acerca das atividades práticas desenvolvidas através 
do Programa da Residência Pedagógica, subprojeto de química, e 
atrelado a isso diagnosticar as principais considerações dos mesmos 
sobre a disciplina de química.



399

S U M Á R I O

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pesquisa no ensino de química

Quando se refere a graduação, deve representar a fissura da 
pequena evolução da pesquisa no ensino. Ainda nesta linha, os alunos 
que são inseridos no ensino superior chegam com uma realidade 
diferente, pois são acostumados a decorar fórmulas matemáticas 
de modo mecanizados com a finalidade de atingir a pontuação 
necessária no vestibular. Ao ingressar na universidade, sua realidade é 
virada totalmente de pernas para o ar, ganhando uma certa autonomia, 
independência e responsabilidades para com os seus estudos. Desta 
maneira, é de cunho importante que haja uma saída da comodidade de 
apenas espectador, assumindo a postura de pesquisador ao construir 
o conhecimento de forma íntegra e autônoma (CHAER et al., 2012).

A prática da pesquisa promove uma formação de conhecimentos 
novos. Principalmente ao colocar a teoria em prática. Ao tomar como 
base a filosofia de que o objetivo do ensino é fomentar o conhecimento, 
pode-se afirmar que as práticas de ensino e pesquisa devem estar 
ligadas de modo íntimo no intuito de aprimorar as suas práticas 
pedagógicas e por consequência desta ação, aumentar as chances de 
transpassar o conhecimento ainda mais aperfeiçoado (VILAÇA, 2010).

Para a autora Novikoff (2010, p.213), afirma que a pesquisa e 
o ensino são duas essências interligadas intimamente e com grande 
importância, entretanto, a mesma explica que as duas ações são na 
prática quando tratado a área pedagógica, entendidas como atividades 
distintas (VILAÇA, 2010). A autora indaga que:
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Ambos mediam o conhecimento e promovem a aprendizagem 
O ensino se faz entre outros modos, no ato de pesquisar. 
Pesquisar se faz no ato de aprender. Ambos têm seus próprios 
caminhos, mas se entrecruzam na busca de conhecimento. 
(NOVIKOFF, 2010, p.213).

Vilaça (2010), ainda salienta que há uma grande necessidade 
de que a prática experimental seja realizada em sala de aula, mas que 
além disso, há ainda mais a necessidade e importância de que tanto 
as considerações, resultados e conclusões possam chegar até a sala 
de aula, principalmente nas escolas. Há uma grande dificuldade para 
que estes resultados cheguem à sala de aula.

Diferente da Química pura e aplicada, a pesquisa em Ensino da 
Química surgiu com o propósito de compreender que os fenômenos 
presentes são comuns, sendo assim, eles são quantificáveis e 
previsíveis. Com isto, fica evidente de que a o tipo de pesquisa 
que acompanha o Ensino de Química a quantitativa, pois leva-se 
em consideração de que pôr a origem do tipo ser da Química, logo 
os cientistas da área aprendem a pesquisar desta forma.  Como 
metodologia adotada, o Ensino de Química possui dois focos, o 
subjetivismo e o objetivismo. Enquanto o objetivismo da área de 
Ciências da Natureza, que se desenvolvem sem ajuste algum, pois 
é o lado da ciência exata ao trabalhar em cima de metodologias 
investigativas, o subjetivismo por parte das ciências humanas e 
sociais que age por meio de métodos consagrados, porém os adapta 
através de suas necessidades por parte da investigação, como o 
Ensino de Química, por exemplo (MÓL, 2017).

Para Cavalvanti et al. (2010), quando o propósito do Ensino de 
Química é realizar a construção de um elo entre o conhecimento escolar 
e o mundo cotidiano dos estudantes no ensino fundamental e médio da 
rede básica, isto passa a ser um grande desafio. A química ensinada 
precisa ser ligada ao dia-a-dia dos alunos com base em sua realidade, 
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entretanto, na maioria das vezes os exemplos utilizados aos estudantes 
não fazem elo algum com o cotidiano dos mesmos. O educador tende 
a usar em suas aulas linguagens que o não está habituado por ser 
bastante científica, desta maneira, o aluno não consegue compreender 
e captar o conteúdo, tendo um péssimo desempenho acadêmico. 
Desta forma, a utilização de temas geradores variados para abordar a 
Química tem sido encontrada maneiras por profissionais da educação 
para que os alunos possam ter a atenção voltada para a ciência se 
interessando pelo conteúdo abordado. 

Analisando o lado desta perspectiva, no momento em que é 
adotado a prática do estudo de fenômenos e a realidade do cotidiano, 
pode desencadear situações que os alunos possam ter vivenciados que 
por motivos diversos em geral não são problematizados e analisados, 
por consequência, em uma visão mais sistemática e metódica em um 
nível físico e social (WARTHA, et al. 2013).  Tendo em vista isto, faz-
se necessário dar mais atenção a uma educação problematizadora, 
substituindo a educação bancária, como cita Paulo Freire, pois desta 
forma possibilita que o educando a possuírem uma inserção crítica na 
realidade em que o mesmo está presente ao estimular a criatividade 
e reflexão sobre os fenômenos que ali rodeiam, defendendo uma 
construção da autonomia dos estudantes (LOPES et al., 2011).

Experimentação no ensino de química

Para Lisbôa (2015), a experimentação no ensino de química é um 
dos mais importantes pilares da educação que sustentam a complexa 
estrutura conceitual do ensino de química. Não sendo único, o mesmo 
se encontra interligado com outros pilares como o que é construído 
entre a história da química e contexto sociocultural em que o aluno está 
inserido. Desta forma, o conhecimento em torno da química se torna 
uma ferramenta cultural essencial para se pôr em prática a cidadania 
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e por consequência evidenciando a importância no currículo da rede 
básica de ensino (OLIVEIRA, 2010).

Analisando esta linha de raciocínio, as práticas experimentais no 
ensino de química se caracterizam como uma importante estratégia 
didática, pois auxilia na formação de um ambiente favorável para a 
formação das abordagens de dimensões teóricas, simbólicas, e 
conquanto, fenômenos dos conhecimentos químicos. De acordo com 
diversos relatos na literatura, é evidenciado o quão importante é feito 
de práticas experimentais em aula no ensino de química e de ciências 
no geral. Mostra. Também, o interesse dos alunos por estas atividades 
de práticas experimentais (OLIVEIRA, 2010).

A experimentação tem a sua suma importância a partir do 
momento em que a mesma auxilia o aluno a compreender fenômenos 
e complexos conceitos que abrange a química, quando aplicada 
no Ensino de Química, sendo considerada uma importante função 
pedagógica. Nisto, é notável a necessidade que os alunos possuem 
de participar de uma atividade lúdica e dinâmica durante o processo de 
ensino-aprendizagem quando se refere a estes conceitos e fenômenos 
dentro do contexto escolar, mantendo a ligação entre a teoria e a prática 
(PLICAS et al., 2010; SALESSE, 2012).

Salesse (2012) afirma que a experimentação permite que 
os estudantes possam ter um contato maior com a ciência, pois ao 
manipular os objetos acompanhados de suas ideias, faz com que o 
aluno consiga pensar de forma crítica o significado entre si e o professor 
durante o conteúdo. Vê-se importante que as práticas experimentais 
sejam dirigidas de forma gostosa, com que o aluno se sinta à vontade, 
que ele aproveite aquela descoberta de conhecimentos científicos e 
que possa compartilhar com os outros e não gerar um sentimento de 
competição entre grupos, fazendo com que haja uma troca de ideias 
e curiosidades quando for acontecendo o surgimento de resultados e 
discutindo-os. A função da realização do experimento Química é fazer 
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com que a teoria, até então passada em sala de aula, seja comprovada, 
saindo do mero conceito para a realidade.

PROGRAMA DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

O Programa da Residência Pedagógica tem por objetivo 
expandir e aprimorar a tradicional relação entre a teoria e a prática 
durante a formação de graduandos em alguma área da licenciatura, 
desta forma, espera-se uma intervenção compartilhada de 
formação entre a Universidade em que o programa está vinculado, 
os graduandos que serão inseridos e as escolas públicas que 
farão parceria com a Universidade. Ao mesmo instante em que os 
graduandos são acompanhados por orientadores nas Universidades 
de seu subprojeto, os mesmos terão auxílios de professores 
(preceptores) vinculados à escola pública em que o Projeto atuará, 
que por consequência, ajudará ao professor da rede pública obter 
uma formação continuada em sua área de atuação (MORETTI, 2011).

Tem como importância o Programa por atingir uma grande 
massa de profissionais e de futuros também. A experiência permite 
que os residentes desenvolva e mantenha um compromisso com a 
escola e a comunidade em que a escola está inserida; o tempo do 
Programa é totalmente voltado para atividades escolares, juntamente 
com a supervisão do preceptor e orientador, dando assim uma 
experiência única em que apenas a graduação não será possível, 
pois irá enriquecer o mesmo com experiências oferecem também 
acesso a elaborar projetos de intervenção voltado para sua área de 
atuação, permitindo que o graduando consiga realizar a prática de 
ensino-aprendizagem com os alunos e a experiência que o graduando 
irá desenvolver ao estar imerso na escola como professor e não 
apenas como estagiário, o que o coloca em uma posição com menor 
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compromisso e importância para com a comunidade, fazendo com 
que o mesmo se sinta menor (GIGLIO et al. 2013).

SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA

Para Sá et al. (2014), a sequência didática tem a capacidade 
de fortalecer as relações entre a teoria abordada naquele instante 
com as práticas que serão desenvolvidas. A prática deste tipo de 
instrumento de avaliação consegue abranger dimensões práticas, 
sociais e técnicas para com o cotidiano. Ao pôr em prática sequência 
didática a ação te permite integralizar o conteúdo didático com os 
conteúdos científicos abrangendo com si as causas sociais, as 
dimensões práticas e técnicas.

A Sequência Didática se fundamenta na interligação da 
pesquisa gerada por práticas de observação e dos conceitos que 
se faz presente. A produção de sequências didáticas na formação 
inicial do licenciando se apóia a partir do aprendizado dos alunos 
para capacitar e assim transformar suas capacidades da linguagem 
científica (STUTZ et al., 2011). A promoção da atividade contemplou 
as ações da epistemologia e da pedagogia, na qual a epistemológica 
que visa construir o conhecimento na ação por interpretação da 
realidade e cotidiano, como a compreender metodologias científicas 
e comprovação de hipóteses; enquanto a pedagógica permite uma 
interação intimamente ligada entre o professor/aluno e aluno/aluno 
(SOUZA et al., 2013).

Desta forma, a sequência didática tem por objetivo aproveitar 
os conhecimentos que os estudantes possuem, evoluindo-os e dando 
importância e significado para a ciência no qual estudada, ampliar os 
seus conhecimentos e enriquecer ao colocar em prática de ensino-
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aprendizagem com os alunos ao pôr em prática a ciência com a 
realidade do aluno (PUHL et al., 2016).

METODOLOGIA

A metodologia usada para este estudo consistiu de uma série de 
práticas pedagógicas, que de acordo com Franco (2015, p.604) “são 
práticas carregadas de intencionalidade e isso ocorre porque o próprio 
sentido de práxis configura-se através do estabelecimento de uma 
intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação”. Dessa forma, foram 
utilizadas metodologias experimentais, aulas expositivas e dialogadas 
e oficinas, realizadas na sala de aula, laboratório de Química e ginásio 
poliesportivo, sendo todos esses ambientes situados dentro da escola 
campo da pesquisa. 

As atividades foram desenvolvidas, entre os meses de março a 
setembro de 2019, na Escola Cidadã Integral de Ensino Médio Orlando 
Venâncio dos Santos, localizada na cidade de Cuité, interior do Estado 
da Paraíba. Tendo como sujeitos de estudo 50 alunos, matriculados nas 
turmas do 2º ano “B” e “D”, da referida escola. Vale ressaltar também 
que essas práticas foram realizadas, em sua maioria, durante as aulas 
das disciplinas de Química e Práticas Experimentais, que são ofertadas 
na grade curricular dos alunos sujeitos da pesquisa. 

No Quadro 1 é possível observar a sequência das atividades 
que foram realizadas, assim como, outros pontos específicos, como 
por exemplo: conteúdo abordado, duração da aula e disciplina. Sendo 
essas informações de fundamental importância para uma compreensão 
mais clara do que foi trabalhado.
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Quadro 1 – Sequência das atividades desenvolvidas.

DISCIPLINAS

PRÁTICAS EXPERIMENTAIS QUÍMICA
OFICINAS

CH: 2h/aula CH: 1h/aula

EXPERIMENTO CONTEÚDO METODOLOGIA CONTEÚDO ATIVIDADES

Reconhecendo 
e classificando 
soluções

Soluções satu-
radas, insatura-
das e supersa-
turadas

Aula expositiva 
e dialogada Lei de Hess

Comemora-
ção ao Dia do 
Químico

Teor de álcool 
na gasolina Solubilidade Aula expositiva 

e dialogada
Equilíbrio 
Químico

Monitorias de 
Química

Encher balões Cinética 
química

Aula expositiva 
e dialogada

Constantes 
de Equilíbrio Auxílio na eletiva

À procura da 
vitamina C

Reações de 
oxirredução

Aplicação de 
exemplos

Constantes 
de Equilíbrio

Auxílio nas apli-
cações e corre-
ções de avalia-
ções semanais

Extintor de in-
cêndio caseiro

Reações 
químicas

Correção dos 
exemplos

Constantes 
de Equilíbrio

Auxílio nas apli-
cações e corre-
ções de simula-
dos bimestrais

- 

Atividade 
em grupo

Equilíbrio 
Químico e 
suas Cons-
tantes

-
Aula expositiva 
e dialogada

Princípio de 
Le Chatelier

Aplicação de 
exemplos

Princípio de 
Le Chatelier

Fonte: autoria própria, 2019
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Para obtenção dos dados sobre as concepções dos alunos 
que participaram dessas atividades, foi elaborado um questionário 
estruturado contendo quatorze perguntas, sendo duas abertas e doze 
fechadas. Essas questões continham perguntas relacionadas tanto à 
disciplina de Química como ao Programa de Residência Pedagógica, 
que foram preparadas por meio da vivência dos residentes do 
subprojeto Química com os estudantes da educação básica.

Com relação a verificação das perguntas abertas do questionário 
aplicado, usamos os conceitos presentes na Análise de Conteúdo, 
onde “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás 
das palavras sobre as quais se debruça” (BARDIN, 1977, p.44). Nesse 
sentido, é necessário compreender a mensagem que os alunos tentam 
passar diante das respostas do questionário, para assim, captar a ideia 
principal ali fundamentada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste trabalho foram obtidos através da aplicação 
de um questionário estruturado, sendo necessária uma análise 
minuciosa para obtenção de informações coerentes e concisas acerca 
da pesquisa. Vale ressaltar também que as questões aplicadas serviram 
de suporte para a obtenção de um feedback sobre as atividades 
pedagógicas realizadas e concomitante a isso, compreender as 
concepções dos alunos quanto a participação e linguagem usada 
pelos residentes do subprojeto de Química. A seguir tem-se alguns 
Quadros e Gráficos que melhor mostram esses resultados. 

A primeira questão continha a seguinte indagação: “Por que 
estudar Química?”, sendo essa pergunta de caráter discursivo, com 
o intuito dos alunos exporem suas ideias acerca dessa disciplina. 
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Sendo assim, é possível ver no Quadro 2 as respostas dos alunos 
de forma condensada, isto é, apresentadas de forma compactada, 
mostrando um percentual acerca do número de respostas citadas de 
maneira parecida/igual.

Quadro 2. Respostas obtidas na pergunta 1.

Respostas Citadas Número de 
Citações

Percentual 
(%)

Para adquirir mais conhecimento 09 18

Porque o governo nos obriga 04 8

Para compreender os experimentos químicos 11 22

Para saber sobre as coisas do dia a dia 06 12

Porque acho interessante 02 4

Para aprender coisas científicas 05 10

Porque é essencial para a 
formação no Ensino Médio 02 4

Não sei ou não responderam 11 22

Total de respostas 50 100

Fonte: Autoria própria, 2019

A partir do Quadro 2 observa-se uma grande variedade de 
respostas com relação à pergunta 1, mostrando que dentre essas, os 
maiores percentuais estão divididos entre os alunos que responderam 
não saber o motivo de se estudar Química ou deixaram a resposta em 
branco, com os que justificaram dizendo que se estuda Química para 
poder compreender os experimentos químicos, o que totalizou um 
percentual de 22% em ambas as respostas. Em seguida, é notório ver 
que os alunos argumentaram que estudar Química é importante para 
adquirir mais conhecimento (18% das respostas), para entender sobre 
a presença dela no dia a dia (12% das respostas) e para aprender 
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coisas científicas (10% das respostas), neste sentido, fica evidente 
que em torno de 40% dos alunos tem uma noção significativa de que 
ao estudar essa ciência poderá relacioná-la com o cotidiano e assim 
aprender novos conceitos de maneira clara. Também se observou que 
8% dos alunos estudam Química alegando que o Governo os obrigada 
a tal situação devido a mesma está inserida na grade curricular do 
Ensino Médio. Por fim, as respostas que foram menos citadas são 
justificadas ressaltando que estudar Química é essencial para a 
formação acadêmica e que se trata de uma disciplina interessante.  

Com base no Gráfico 1 pode-se verificar os resultados obtidos 
na pergunta 2, onde os alunos foram questionados sobre o que eles 
achavam da disciplina de Química, sendo que essa pergunta continha 
quatro alternativas e dentre elas era possível optar por apenas uma 
que mais lhe fosse conveniente. Dessa forma, vemos que o percentual 
maior das respostas foi de 44%, onde os alunos afirmam que se trata 
de uma disciplina bastante interessante e, em seguida, tem-se os 
percentuais de 26 % com relação a opção curiosa, 20 % na opção 
chata e 10 % na opção divertida.  

Gráfico 1. Respostas obtidas na pergunta 2.

Fonte: Autoria própria, 2019
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Na pergunta 3 os alunos precisavam opinar se estudar Química 
era importante ou não, e os resultados desta questão estão contidos 
no Gráfico 2, onde se observa que um percentual bastante significativo 
de 86 % dos alunos afirma que é importante o estudo dessa disciplina 
e apenas uma pequena parcela discorda sobre essa importância. 
Fazendo uma breve comparação entre os dados dos Gráfico 1 e 2 
pode-se ver que ao mesmo passo em que os alunos afirmam que 
é importante se estudar Química, os mesmos a veem como uma 
disciplina interessante e curiosa, podendo considerar isso como um 
dos pontos dos quais eles associam essa importância.

Gráfico 2. Respostas obtidas na pergunta 3.

Fonte: Autoria própria, 2019

Os alunos também foram questionados, na pergunta 4, quanto 
ao nível de dificuldade que eles encontravam sobre a disciplina em 
questão, dessa forma, o Gráfico 3 mostra que quase a metade 
desses estudantes afirmam que se trata de um nível mediano, no 
entanto, pouco menos que a outra metade considera como difícil 
e/ou extremamente difícil, restando apenas 6 % que julga ser fácil. 
Neste sentido, Franco e Vasconcelos (2016) mencionam que as 
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dificuldades encontradas na aprendizagem retratam as perturbações 
que impedem a normalidade do processo de aprender, o que leva ao 
não aproveitamento de suas potencialidades. 

Gráfico 3. Respostas obtidas na pergunta 4.

Fonte: Autoria própria, 2019

Com relação à pergunta 5, que dizia “A Química está presente 
no seu cotidiano?”, verifica-se, no Gráfico 4, que 84 % dos alunos 
afirmam que a Química está presente no cotidiano e o restante 
discorda desta afirmação. Levando em conta as respostas obtidas 
no Quadro 1, é possível ver que dentre elas, há um percentual de 
12% que justifica que um motivo para estudar a Química é por ela 
está associada com o dia a dia, o que se dá para perceber que essa 
mesma parcela de respostas volta à tona quando se perguntado se 
está presente ou não no cotidiano. 



412

S U M Á R I O

Gráfico 4. Respostas obtidas na pergunta 5.

Fonte: Autoria própria, 2019

Na pergunta 6 os alunos foram indagados sobre a relevância 
dos conceitos químicos para a sociedade, evidenciando que cerca de 
98 % das respostas têm relevância, embora seja pouca ou muita, mas 
eles compreendem que a Química traz benefícios. Confira o Gráfico 
5 que exibe as respostas obtidas. Ao comparar os Gráficos 4 e 5 se 
observa que há uma divergência com relação às respostas de ambos, 
no tange a seguinte passagem, onde um percentual de 16 % dos 
alunos afirmaram, no Gráfico 4, que a Química não está presente no 
cotidiano, mas ao serem questionados sobre a relevância da mesma 
para a sociedade, verificamos que apenas 2 % dos alunos alegaram 
não ser relevante. Isto é, uma parte dos alunos não associa os conceitos 
químicos com o cotidiano, mas essa mesma parcela de alunos afirma 
que a Química é, sim, muito importante para a sociedade.  
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Gráfico 5. Respostas obtidas na pergunta 6

Fonte: Autoria própria, 2019

Na pergunta 7, de modo aberto, pedia-se que os alunos 
relacionassem algum conceito químico com algo do cotidiano. Dessa 
forma, o Quadro 3 apresenta as citações feitas pelos estudantes o que, 
de início, já mostra que cerca de 34 % não soube relacionar ou deixou 
o espaço de resposta em branco, chegando a ser bem contraditório 
com a pergunta 5, pois apenas 16% dos alunos afirmaram não existir 
relação entre a Química e o dia a dia, ou seja, uma parte dos alunos 
cita que a Química está presente no cotidiano, no entanto, ao pedir um 
exemplo não consegue fazer essa associação. Observa-se também 
que a água junto com seus estados físicos foram bastante citados, 
equivalente a cerca de 30 % das respostas, esse resultado é bastante 
pertinente, pois em muitos casos a água é citado como exemplo de 
diversos conceitos químicos e a mesma é consumida por todos os 
estudantes e, de fato, diariamente. Outra resposta bastante citada 
foi sobre as reações químicas, onde os alunos a associaram com 
produtos de cabelo, a fuligem e ao fogo, gerando um percentual de 
20 % sobre essas citações. Em seguida, as respostas menos citadas 



414

S U M Á R I O

abordaram alguns elementos químicos e os medicamentos, onde 
ambos os percentuais foram de 8%.  

Quadro 3. Respostas obtidas na pergunta 7.

Respostas Citadas Número de 
Citações Percentual (%)

Água e seus estados físicos 15 30

Remédios 04 8

Elementos químicos 04 8

Reações químicas (produtos 
de cabelo, fogo, fuligem) 10 20

Não sei ou não responderam 17 34

Total de respostas 50 100

Fonte: Autoria própria, 2019

Com relação à pergunta 8, os alunos foram questionados se já 
haviam participado de alguma atividade experimental de Química, e o 
resultado foi bastante expressivo, pois 98 % afirmaram ter participado e 
78 % desses, ainda, mencionaram que foi mais de uma vez. Logo, esse 
resultado já era esperado, pois cinco atividades experimentais foram 
elaboradas e trabalhadas com eles, onde as mesmas estão citadas 
no Quadro 1. No entanto, esse percentual de 2 % que afirma não ter 
participado de nenhuma, pode ser em virtude de ter faltado todas as 
aulas que foram de práticas experimentais, vale ressaltar também que 
cada atividade dessa ocorria uma vez ao mês. 
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Gráfico 6. Respostas obtidas na pergunta 8.

Fonte: Autoria própria, 2019.

Os estudantes também foram questionados se sabiam o que 
era o Programa de Residência Pegagógica (PRP), e o resultado, 
mostrado no Gráfico 7, surpreendeu, pois cerca de 60 % afirmaram 
não saber o que era este programa, 26 % citou que sabia pouco e 14 
% disse que sabia. No entanto, esse percentual impressiona pelo fato 
da escola apresentar os subprojetos de Química, Física, Biologia e 
Matemática, sendo todos esses desenvolvidos há aproximadamente 
1 ano e mesmo assim os alunos não reconhecem o programa através 
de sua nomenclatura. 
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Gráfico 7. Respostas obtidas na pergunta 9.

Fonte: Autoria própria, 2019

No Gráfico 8 é possível ver o resultado obtido por meio da 
pergunta 10, onde os alunos foram questionados sobre sua participação 
em atividades elaboradas pelos residentes e o resultado mostrou que 
27 % dos alunos afirmam que sempre participa das atividades, 51 % 
participa às vezes e 22 % não participou nenhuma vez. Entretanto, esse 
resultado era também esperado, pois conforme descrito no Quadro 
1, se observa uma série de práticas pedagógicas desenvolvidas com 
e para os alunos do Ensino Médio, no entanto, o percentual de 22 % 
que afirma não ter participado nenhuma vez é bastante contraditório, 
pois ao serem questionados se já haviam participado de atividades 
experimentais (Gráfico 6) apenas 2 % disse que não, logo, esse mesmo 
percentual não condiz com o da pergunta 10. 
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Gráfico 8. Respostas obtidas na pergunta 10.

Fonte: Autoria própria, 2019

A pergunta 11 se referia a presença dos residentes nas aulas, se 
interferia ou não no comportamento dos alunos e em caso afirmativo 
pedimos que justificasse. Dessa forma, o Gráfico 9 mostra que 82 % 
dos estudantes não acham que a presença dos residentes interfira no 
comportamento, por outro lado, 18 % afirma que sim, alegando que 
prestavam mais atenção à aula e porque a turma não bagunçava tanto. 

Gráfico 9. Respostas obtidas na pergunta 11.

Fonte: Autoria própria, 2019
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Na pergunta 12 os alunos foram indagados se já haviam 
procurado algum dos residentes do subprojeto Química para tirar 
dúvidas, sendo assim, verifica-se que no Gráfico 10 que 26 % dos 
alunos afirmaram ter procurado mais de uma vez os residentes para 
tirar dúvidas, 24 % afirmou ter procurado uma vez e 50 % afirmou não ter 
procurado nenhuma vez. Contudo, apesar da metade dos estudantes 
não terem procurado os residentes para tirar alguma dúvida, ainda 
assim, a outra parcela mostra que há um espaço aberto na relação 
entre residentes e alunos para este tipo de prática pedagógica.  

Gráfico 10. Respostas obtidas na pergunta 12.

Fonte: Autoria própria, 2019

O Gráfico 11 mostra o resultado da questão que perguntava se 
o auxílio dos residentes contribui para o ensino-aprendizagem, assim, 
verifica-se que 40 % dos alunos afirma que contribui muito, 58 % que 
contribui pouco e que uma parcela ínfima de 2 % afirma não contribuir 
em nada. No geral, esse resultado foi muito significativo, pois evidencia 
que as atividades desenvolvidas proporciona um sentido positivo para 
o ensino-aprendizagem da maioria dos estudantes e que o trabalho 
desenvolvido está sendo aceito por eles de forma positiva.  
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Gráfico 11. Respostas obtidas na pergunta 13.

Fonte: Autoria própria, 2019

Por fim, os alunos foram questionados sobre a linguagem dos 
residentes, se era ou não compreensível e o Gráfico 12 mostra o 
resultado obtido, onde 44 % afirma que sim, 46 % afirma que às vezes 
e 10 % afirma que não. Logo, esse resultado é bastante satisfatório, 
pois grande parte dos estudantes conseguem compreender a 
linguagem dos residentes, o que facilita para o desenvolvimento de 
atividades futuras. 

Gráfico 12. Respostas obtidas na pergunta 14.

Fonte: Autoria própria, 2019
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados obtidos no questionário, foi possível 
constatar uma grande variação nas respostas, onde observou-se que 
uns responderam que estudam Química por ser obrigado, por estar 
na grade curricular. Outros, acham legal a disciplina, mas complicada. 
Já com relação aos residentes foi evidenciado que todos os alunos 
concordam a importância da residência e dos residentes na escola, 
pois mesmo alguns não terem procurado os residentes para tirar 
dúvidas ou não terem entendido bem a linguagem, eles afirma que 
os residentes têm uma parcela de contribuição, pois colaboram em 
grande parte com o entendimento do conteúdo teórico, fazendo 
com que a aprendizagem se torne significativa, especialmente a 
partir do momento em que há a contextualização da prática com 
o seu cotidiano. Logo, ficou claro que a partir da série de práticas 
pedagógicas abordando diversos conteúdos, foi possível observar 
que essas práticas de mãos dadas com o alunado são mais eficazes 
para o ensino aprendizagem dos mesmos, vale ressaltar que por 
meio de aulas diferenciadas o aluno consegue se concentrar melhor 
na aula por se tratar de algo mais dinâmico e atrativo, relacionando 
os conteúdos e práticas ao seu dia a dia. 
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas o Ensino de Química nas escolas tem 
evoluído bastante devido a criação de metodologias alternativas com 
materiais de baixo custo. O que além de facilitar o processo de ensino-
aprendizagem desta temida disciplina, cria uma ressignificação na 
visão dos alunos e na educação básica de modo geral.

Umas das maiores preocupações dos discentes do Ensino 
Básico ao superior está em facilitar a compreensão daquilo que é 
ensinado na aula, tarefa essa que pode ser dificultada pela insuficiência 
dos recursos da escola, podendo ser contornada através da criatividade 
agregada aos materiais alternativos. Entre estes estão o uso de 
modelos geométricos, ferramenta muito utilizada para compreensão 
da forma como as moléculas e os átomos se comportam enquanto 
se ligam, recurso utilizado em salas de aula do terceiro ano do Ensino 
Médio como oficina pedagógica aplicada pelos residentes, a qual será 
relatada no presente trabalho.

A História da Química, assim como nas outras ciências, é 
marcada por diversas elaborações, revisões e refutações dos modelos 
desenvolvidos pelos cientistas, construídos a partir de concepções 
e teorias vigentes em suas épocas. Com isso, para que possamos 
seguir a linha da evolução da Química, devemos estudar, construir e 
até mesmo questionar essas teorias e modelos científicos vigentes, 
pois a ciência não é algo infalível (BRASIL, 2002).

Trazendo estes conceitos para os modelos trabalhados em 
sala de aula, temos que ter em mente que um modelo mental é 
uma representação pessoal, que pode ser criado por um ou mais 
indivíduos. Um modelo expresso comum, que vira consenso em 
um grupo, é chamado de modelo consensual. Um modelo aceito e 
validado por uma comunidade científica, que está na vanguarda da 
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ciência, é considerado um modelo científico. Se esse for superado, 
mesmo sendo útil para algum fim, ele passa a ser um modelo 
histórico. As simplificações escolares dos dois modelos anteriores 
são consideradas modelos curriculares. Os modelos de ensino são 
ferramentas criadas para dar suporte à aprendizagem de modelos 
curriculares (GILBERT, 2005).

O modo como os modelos geométricos são repassados para os 
alunos faz toda a diferença no aprendizado e no momento de recriar 
cada molécula com os materiais de baixo custo. Para que o aprendizado 
seja concreto e claro, se faz necessário trabalhar, antes da construção 
dos modelos, as seguintes modalidades (GILBERT, 2005):

• Modelo Verbal: modelos verbalizados ou que podem ser ouvidos, 
como as analogias usadas por um professor; 

• Modelo Concreto: através de modelos materiais tridimensionais, 
como modelos para “construção” de representações de moléculas;

• Modelo Visual: modelos que podem ser vistos, tais como 
imagens, gráficos, etc.

Qualquer modelo por mais simples que seja é acompanhado 
por seus números de ligações e distância entre os átomos, exigindo do 
educando uma concentração e abstração, as quais a maioria ainda não 
possui. Nas aulas de Química, visualizar o comportamento dos átomos 
de acordo com as teorias é uma habilidade difícil para os alunos, mas 
que pode ser amenizada com o uso desses modelos mencionados, ou 
seja, tornar o abstrato em algo concreto.

Neste trabalho, apresenta-se uma forma de abordagem 
da geometria molecular dos hidrocarbonetos através de modelos 
construídos com palitos de dente, massa de modelar ou bolas de 
isopor, que foi complementada com a discussão dos diferentes tipos de 
representações: forma molecular, estrutura plana, estrutura de linhas, 
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ligações ocultas e semi-ocultas. Modelos construídos com bolas de 
isopor e palitos de dente também foram utilizados na abordagem para 
que os alunos entendessem o que seria a Teoria de Repulsão dos 
Pares Eletrônicos da Camada de Valência (TRPECV), que foi proposta 
por Lewis para explicar a geometria das moléculas.

METODOLOGIA

A atividade metodológica foi desenvolvida como uma oficina 
em contra-turno durante a regência do subprojeto da Residência 
Pedagógica em Química do curso de Licenciatura em Química da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cajazeiras-
PB, em quatro turmas com 120 alunos da 3ª série do Ensino Médio da 
EEEM Monsenhor Constantino Vieira.

Inicialmente foram utilizadas duas aulas para a explicação do 
conteúdo de química orgânica, com a utilização da lousa, pincéis e 
moléculas tridimensionais para que os alunos compreendessem 
as propriedades do elemento carbono, a unidade fundamental dos 
compostos orgânicos e assim, desenvolverem a atividade prática.

No segundo momento, foi solicitado que as turmas se dividissem 
em cinco grupos para a realização da atividade e que trouxesse alguns 
materiais alternativos que seriam necessários para o desenvolvimento 
da mesma nas próximas aulas. Foram utilizadas massa de modelar 
e/ou bolinhas de isopor com cores diferentes para representar os 
elementos químicos. Sendo a cor preta para o carbono (C), branca para 
o hidrogênio (H), azul para o oxigênio (O), vermelho para o nitrogênio 
(N) e o amarelo para os halogênios (Cl). Palitos de dente foram usados 
para representar as ligações entre os átomos e formar os compostos 
orgânicos, sob orientação dos residentes.
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Houve a sequência das atividades de modelagem, desde 
o primeiro momento onde se foi realizado uma aula teórica com as 
propriedades de cada elemento, mostrando os detalhes estruturais 
aos discentes, até o último momento em que foi trabalhado a prática 
de construção de cada modelo molecular. Esse último momento da 
atividade funcionou da seguinte forma: os residentes dividiram os 
materiais em proporções iguais dentre os (05) cinco grupos presentes 
em cada turma, e na sequência distribuíram uma folha contendo a 
fórmula molecular dos compostos orgânicos que os alunos deveriam 
montar as moléculas utilizando os materiais alternativos. O grupo 
que terminasse primeiro com a montagem correta da molécula teria 
uma pontuação atribuída. Todas as dúvidas dos alunos geradas no 
momento da prática foram sanadas pelos residentes. A atividade se 
repetiu várias vezes com diferentes compostos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante as aulas de explicação do conteúdo abordado, 
os alunos demonstraram muita dificuldade na visualização das 
ligações que ocorriam nos compostos moleculares. Através das 
metodologias inovadoras de ensino tivemos a oportunidade de 
trabalhar com uma ferramenta a mais de estudo, utilizando materiais 
alternativos de baixo custo, que despertou muito interesse dos 
educandos mostrado na imagem 01.
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Figura 01: modelos moleculares produzidos pelos alunos.

Fonte: autoria própria

De acordo com a Figura 01, percebe-se que os alunos 
manipulando as estruturas agregam o conhecimento prático visual. 
A atividade metodológica supracitada favoreceu bastante para o 
aprendizado significativo dos discentes, tornando a aula bem mais 
dinâmica e atrativa, onde eles tinham que demonstrar na prática a 
montagem dos modelos moleculares, realizando um trabalho em 
equipe, compartilhando os seus conhecimentos.
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No dia da atividade, percebem-se que os alunos estavam muito 
participativos e sempre que tinham dúvidas durante a construção 
do composto orgânico, consultavam os residentes. Notava-se que 
quando uma equipe terminava a atividade com sucesso, as demais 
equipes tinham um interesse ainda maior em concluir a montagem, 
gerando uma competitividade entre os grupos. Ao fim da prática, os 
alunos levaram as moléculas produzidas por eles para casa, os quais 
poderiam utilizar como ferramenta de estudo para a avaliação escrita 
que ocorreria na semana subsequente.

Além do interesse, muitos educandos comentavam entre si e 
com a professora que “fazer” as moléculas facilitava o entendimento 
dos conceitos estudados em sala.

CONCLUSÃO

Levando em consideração que o conteúdo dos hidrocarbonetos 
é de difícil visualização, onde a maioria dos alunos afirmava que não 
conseguia assimilar e visualizar as moléculas e ligações que formavam 
os compostos orgânicos. Pode-se concluir que, a metodologia 
aplicada ajudou bastante para o aprendizado significativo uma vez 
que, os discentes puderam compreender as formas geométricas 
tridimensionais dos compostos feitos por eles mesmos, bem como as 
ligações estabelecidas entre os átomos.

Diante disso, a nova metodologia nos permite contextualizar 
novos conceitos químicos de forma atrativa e dinâmica, proporcionando 
aos discentes uma nova ferramenta de estudo, bem como uma 
metodologia diferenciada para o docente com a utilização de materiais 
de baixo custo, onde eles podem produzir em qualquer ambiente.
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INTRODUÇÃO

Os baixos índices do IDEB divulgados em 2012 levaram o 
Ministério da Educação (MEC) a fazer uma reformulação curricular no 
Ensino Médio. O intuito era readequar o currículo ao modelo do ENEM, 
ou seja, uma proposta interdisciplinar na qual o ensino seria dividido por 
áreas e não mais por disciplinas. Dessa forma, a disciplina de química 
se integraria a área das ciências da natureza e suas tecnologias.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece 
conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos 
os estudantes desenvolvam ao longo de todo o seu tempo na escola 
básica. Baseado nos estudos por áreas de conhecimento, os alunos 
devem ser direcionados a uma formação humana social integral. 
Partindo desse princípio, a Escolas Cidadãs Integrais (ECI) adotam em 
seus currículos, disciplinas denominadas de eletivas, onde executam 
e promovem um ensino dinâmico e contextualizado, nela, o aluno 
pode escolher a área de conhecimento onde deseja aprofundar seus 
conhecimentos e desenvolver suas habilidades.

As escolas em tempo integral seguem um modelo denominado 
de “escola da escolha”, que surgiu no Brasil pela primeira vez na 
cidade de Recife – PE, baseada em experiência a partir da revitalização 
de um ginásio de esportes, nesse modelo de escola, o aluno e suas 
escolhas são o centro de tudo cercado pela perspectiva de formação 
e suas ações protagonistas, a essas são apoiadas pelas outras partes 
do corpo escolar.

As eletivas são disciplinas temáticas oferecidas semestralmente 
nas escolas integrais, na qual são elaboradas por professores das 
diversas áreas de ensino e/ou por alunos, com o intuito de aprofundar e 
enriquecer seus conhecimentos e temas abordados pelas escolas e que 
são exigidos pela BNCC (ICE, 2015). Com base nesses preceitos, as 
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atividades teóricas e práticas das eletivas são executadas toda semana 
dando enfoque ao aluno para a construção do seu conhecimento. 
Ao final de cada semestre a escola promove a culminância dessas 
disciplinas onde são apresentadas todas as atividades desenvolvidas.

Assim como no ensino superior, as eletivas da escola básica 
permitem que o estudante expanda seus conhecimentos acerca das 
diversas áreas do ensino. Os professores dessas disciplinas assumem 
o desafio de pensar propostas que sejam atrativas para seus alunos e 
ao mesmo tempo contribuam para sua formação (BRASIL, 2017).

As disciplinas eletivas surgem como uma grande motivadora 
no que se desrespeita a promoção de um ensino interdisciplinar. De 
acordo com MOZENA e OSTERMANN (2014), o ensino interdisciplinar 
é utilizado para esclarecer uma situação, resolver um problema ou 
compreender algo em seu contexto o mais próximo da realidade 
e cotidiano daqueles que estão envolvidos no processo de ensino 
e aprendizagem. Dado isso é notório as contribuições dessas 
disciplinas para esse modelo de ensino, visto que as eletivas seguem 
esse mesmo princípio.

Um dos diversos desafios da educação básica nos dias atuais 
é tornar o ensino algo que seja atrativo e ao mesmo tempo produtivo 
em relação aos objetivos e metas exigido pelo MEC, LDB e BNCC que 
orientam a elaboração e organização dos currículos escolares. Com a 
reformulação do ensino, principalmente a partir da criação da BNCC, 
as escolas vêm se adaptando a essa nova proposta de ensino, na qual 
as disciplinas interligam-se, tornando o ensino mais correlacionado. 

Diante da perspectiva acima citada, nas escolas integrais a 
existência das eletivas ajudam na promoção e efetivação desse novo 
modelo de ensino, fazendo com que o aluno se torne cada vez mais 
um ser atuante e protagonista na construção do seu conhecimento, 
e que não se restringe apenas aos conteúdos tradicionais visto na 
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escola, mas contribuem para sua formação social e política, tornando-
os seres conscientes dos seus direitos e deveres perante a sociedade.

Nesse sentido na disciplina de química foi construída uma 
proposta de realizar experimentos a partir da utilização de matérias 
de baixo custo e que podem ser encontrados facilmente no dia-a-
dia, dando enfoque também as questões ambientais, de maneira que 
os materiais usados durante as aulas fossem retirados de locais ou 
ambientes que estariam destinados a irem para os lixões.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  tipo relato de experiência, 
elaborado no contexto do Projeto da Residência Pedagógica, atuante 
na ECIT (Escola Cidadã Integral e Técnica) Cristiano Cartaxo, pelos 
autores da Residência Pedagógica da UFCG, campus Cajazeiras,  
que  tem  como  objetivo principal  a total  inserção e entendimento da  
realidade  de um profissional da área de ensino de química em uma 
escola pública,  a partir  do  desenvolvimento  de  práticas  de educação 
e metodologias auxiliadores do processo de ensino-aprendizagem.

A base metodológica utilizada nas atividades foi em primeiro 
momento a observação das aulas expositivas do preceptor para a 
habituação com o ambiente escolar por parte dos residentes. Em 
algumas reuniões foram discutidas as metodologias, as formas e o 
como seria esse primeiro contato em uma aula expositiva.

Atividades como a práticas laboratoriais e experimentos em sala 
de aula que envolviam o alunado com o assunto tratado nas aulas em 
que os residentes atuavam. Essas práticas pedagógicas contemplavam 
de uma melhor forma o processo de aprendizagem de forma efetiva. 
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As primeiras aulas foram, como se esperava, um pouco menos 
interativa e se observava um pouco de nervosismo por parte dos 
residentes, tendo que ter a ajuda, em alguns casos, do preceptor, 
para auxiliar nas demandas da aula (seja ela na própria colocação 
de alguns assuntos não tratados, seja de forma a complementar o 
assunto tratado). Depois de algumas semanas, as interações com os 
discentes na sala de aula foram mais notoriamente desenvolvidas, 
tinham mais perguntas, mais interesse e mais discussões produtivas 
que ajudaram no processo de ensino-aprendizado. 

Havia em todas as segundas de todas as semanas, do ano 
letivo, uma atividade conhecida como Disciplina Eletiva, que visava 
a participação dos alunos em atividades e projetos produzidos pelos 
docentes da escola para um maior envolvimento do aluno com as 
disciplinas. Havia projetos de diversas disciplinas proporcionando 
diversas atividades, como, por exemplo, projetos tecnológicos (como 
produção de eletrônicos robóticos) até atividades ecológicas (como 
a produção de poltronas a partir de garrafas PETs recicláveis) que 
envolviam a educação ambiental e sustentável.

O aluno escolhe em que projeto quer participar, qual o projeto 
que ele mais se identifica e nele desenvolve atividades (na maioria que 
envolviam situações do cotidiano) relacionados a disciplina em que 
se propôs o projeto. Também haviam projetos de dança (a quebra do 
silêncio do ritmo que trazia o preconceito como tema principal – com 
linguagem corporal) e promoção artística (produção de desenhos com 
diálogos em espanhol).

As atividades foram desenvolvidas com oito discentes utilizando 
a observação ativa e diálogos formais e informais com profissionais 
e alunos da instituição de ensino do ensino médio, do primeiro ao 
terceiro ano, no turno da manhã e tarde, durante o ano letivo de 2019, 
na ECIT Cristiano Cartaxo, localizada no município de Cajazeiras/PB. 
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Formal: em regência, na sala de aula com o conteúdo a ser 
tratado e trabalhado em sala de aula, apresentação dos projetos 
de eletivas junto aos alunos e docentes participantes do projeto – 
informais: conversas em corredores com os alunos, no momento de 
refeição, entre intervalos na sala dos professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto da Residência Pedagógica contribui com a construção 
do aprendizado significativo de forma efetiva, auxiliando os discentes 
da UFCG, do curso de química, a se habituarem na instituição de 
ensino. Com a realização de atividades pedagógicas em sala de aula, 
aulas expositivas, observações ativas, aulas laboratoriais e vivências 
no âmbito geral da instituição de ensino.

A atividade com maior contribuição no sentido de ensino-
aprendizagem são as disciplinas eletivas, que são realizadas na 
escola como uma ferramenta pedagógica que proporcionam, aos 
alunos da instituição campo, um maior envolvimento interdisciplinar, 
e, também, uma significativa aproximação das disciplinas com o 
cotidiano dos alunos.

Nas escolas integrais a existência das eletivas ajudam na 
promoção e efetivação desse novo modelo de ensino, fazendo com 
que o aluno se torne cada vez mais um ser atuante e protagonista na 
construção do seu conhecimento.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira, atualmente, apresenta um grande déficit 
no que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem, procedendo 
de uma junção de diversos problemas, desde o pouco investimento 
no ensino até o corpo escolar. Um dos maiores problemas que nos 
deparamos nas aulas de matemática é a falta de estímulos e de 
desafios pelos professores, não despertando assim, o sentido crítico 
e o raciocínio lógico dos alunos. Ao sair da escola, os discentes não 
se encontram aptos para realizar os exames ou resolver os problemas 
básicos de matemática que lhe são impostos no dia a dia. Visto que, 
são em sua maioria, alunos que aprenderam apenas a matemática 
técnica e mecânica, resultando assim em uma falta de compreensão 
e interpretação para a solução dos problemas. Assim pelo fato do 
tecnicismo e o ensino mecânico serem uma realidade da sala de aula, 
as aulas de matemática muitas vezes tendem a serem vistas como 
um “bicho de sete cabeças”, e afinal quem é que se sente motivado a 
calcular contas aplicando-se regras e fórmulas sem entender o porquê 
de se fazer essas operações?

É necessário que o desenvolvimento da curiosidade seja um 
processo contínuo, presente desde os anos iniciais até os finais, 
mostrando o porquê vale a pena aprender o conteúdo que está sendo 
ensinado e romper com o paradigma de que “matemática é difícil”, 
mostrando-lhes outro lado, o da dinamicidade, que a matemática é 
importante e pode ser muito divertida. Para tanto, novas metodologias 
devem ser desenvolvidas e aplicadas, mas sem fugir da realidade do 
aluno. Lorenzato (2006, p.22) afirma que:

É muito difícil, ou provavelmente impossível, para qualquer ser 
humano caracterizar espelho, telefone, bicicleta ou escada 
rolante sem ter visto, tocado ou utilizado esses objetos. Para as 
pessoas que já conceituaram esses objetos, quando ouvem o 
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nome do objeto, sem precisarem dos apoios iniciais que tiveram 
dos atributos tamanho, cor, movimento, forma e peso. Os 
conceitos evoluem com o processo de abstração; a abstração 
ocorre pela separação. 

Tendo em vista a dificuldade geralmente apresentada nas 
crianças em visualizar as formas geométricas, pois, geralmente, este 
conteúdo é apresentado aos alunos em materiais bidimensionais, 
mesmo se tratando de objetos tridimensionais. Além disso, este assunto, 
infelizmente, é um dos menos explorados pelo professor, que deixa 
para ver o conteúdo no final do ano letivo ou nem aborda o assunto, 
também alguns livros didáticos trazem esse assunto resumido, no final 
ou ele é pouco abordado. Partindo disso, percebemos a necessidade 
de explorar o conteúdo de formas geométricas espaciais através de 
construções desses sólidos.

Lorenzato destaca, na época que escreveu seu artigo, duas 
fortes omissão na geometria, “a primeira é que muitos professores 
não detêm os conhecimentos geométricos necessários para a 
realização de suas práticas pedagógicas” (p. 3) e “A segunda causa 
da omissão geométrica deve-se à exagerada importância que, entre 
nós, desempenha o livro didático”. Para  Lorenzato (1995, p.4), no 
livro didático 

A Geometria é apresentada apenas como um conjunto de 
definições, propriedades, nomes e fórmulas, desligado de 
quaisquer aplicações ou explicações de natureza histórica 
ou lógica; noutros a Geometria é reduzida a meia dúzia de 
formas banais do mundo físico. Como se isso não bastasse, 
a Geometria quase sempre é apresentada na última parte do 
livro, aumentando a probabilidade dela não vir a ser estudada 
por falta de tempo letivo

É possível afirmar que o professor já tem um domínio sobre 
o assunto e conceitua esses objetos com facilidade, apresentando 
fácil percepção ao analisar uma imagem em um livro, sendo assim, 
muitas das vezes desconsidera que os seus alunos ainda não estão 
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familiarizados com determinadas figuras e assuntos geométricos e 
que eles precisam desse contato direto. Isso também acontece com 
a caracterização dos demais objetos, no início da aprendizagem, há 
uma certa dificuldade na percepção e familiarização com os sólidos 
geométricos. Contudo, mesmo que sejam as páginas mais belas 
segundo Lorenzato (1995), infelizmente este assunto muitas das vezes 
é deixado como segunda opção de conteúdo ou nem trabalhado, 
provocando uma deficiência no aprendizado. 

Dessa forma, cabe aos docentes ter determinação em 
utilizar novas metodologias que auxiliem na aprendizagem dos 
alunos possibilitando um contato mais ativo na construção do 
conhecimento matemático para que o conteúdo ensinado na 
matemática esteja mais perto da realidade dos discentes, e dessa 
forma, venhamos proporcionar aos alunos uma dimensão mais 
abrangente e profunda que possibilite uma maior compreensão 
dos assuntos trabalhados em sala.

De acordo com Rabelo e Lorenzato (1994):

Para pensar numa mudança é preciso antes de tudo ter 
coragem, é preciso ousar, criar e experimentar; é preciso 
buscar uma mudança de paradigmas para testar e avaliar 
o potencial de nossos alunos e vê-los sob uma perspectiva 
de competência, mas isso significa antes de tudo um teste e 
avaliação de nós mesmos enquanto profissionais.

Podemos perceber que vivemos em um mundo que está repleto 
de formas, em todo lugar existe uma representação significativa que 
nos faz lembrar o conhecimento de geometria. Baseado nisso, vemos 
o tamanho da importância que a geometria tem no nosso dia a dia e 
das abundantes oportunidades que temos de trabalhar este conteúdo 
de formas diferentes e mais próxima da realidade dos alunos.

Tendo o conhecimento da importância de utilizar o lúdico no 
aprendizado, baseando-se na afirmação de Lorenzato: “palavras não 
alcançam o mesmo efeito que conseguem os objetos ou imagens, 
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estáticos ou em movimentos. Palavras auxiliam, mas não são suficientes 
para ensinar” (LORENZATO, 2006, p.17). Ou seja, se faz necessário 
que o aluno visualize e toque os objetos, pois apenas palavras não são 
suficientes para gerar um aprendizado. No entanto, ele também afirma 
que: “[...] convém termos sempre em mente que a realização em si de 
atividades manipulativas ou visuais não garante a aprendizagem. Para que 
isto efetivamente aconteça, faz-se necessária também a atividade mental, 
por parte do aluno.” (LORENZATO, 2006, p. 21).  Isto é, deve sempre haver 
o elo entre a teoria e a prática, para que haja um aprendizado significativo. 
O palpável possibilita ao discente apenas o primeiro conhecimento, com 
isso o teórico se faz necessário nesta construção do saber.

Por conseguinte, para obter a melhor compreensão do conteúdo, 
tornando o aprendizado mais fácil e divertido é necessário proporcionar 
aos alunos a experiência da construção dos sólidos geométricos 
tendo como base as investigações sobre o ensino e aprendizagem de 
Vygotsky: “Zona de desenvolvimento próximo, por sua vez, abrange 
todas as funções e atividades que a criança ou o estudante consegue 
desempenhar apenas se houver ajuda de alguém.” (VYGOTSKY, 2002, 
p.4). Seguindo esses pilares, tem-se a finalidade do uso de atividades 
lúdicas, impulsionando o processo de ensino/aprendizagem, através 
da interação entre os alunos da sala e entre professor e aluno, e que 
desse modo venha incrementar a compreensão do conteúdo partindo 
dos estudos, das observações e de construções coletivas dos sólidos 
e suas características, para que dessa forma, os alunos desenvolvam 
habilidades que os levem a assimilações e a representações do mundo 
em que vivemos partindo dos conhecimentos obtidos.

METODOLOGIA

A metodologia empregada no desenvolvimento da atividade 
seguiu a seguinte sequência, inicialmente as bolsistas e a professora 
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supervisora, que é a professora regente da sala, nos reunimos para 
realizar o planejamento da produção de material e elaboração de plano 
de aula do conteúdo de Formas Geométricas Espaciais. Optamos 
pela construção dos sólidos utilizando canudos, linha de crochê e 
tesoura com finalidade dos alunos construírem sólidos geométricos, 
identificando, caracterizando seus elementos (faces, vértices e 
arestas), envolvendo a teoria e prática, para melhor compreensão 
da relação de Euler e os elementos dos poliedros. A atividade foi 
trabalhada com grupos de alunos em sala de aula, tendo os bolsistas 
e professora supervisora presente para auxiliá-los, com finalidade de 
deixar o aprendizado mais significativo e harmonioso. As aulas foram 
divididas seguindo os momentos descritos a seguir.

No primeiro momento, os alunos foram separados em grupos, 
no qual, cada grupo recebeu certa quantidade de canudos, tesoura, 
linha de crochê e uma folha contendo as instruções do trajeto que a 
linha deveria fazer por dentro dos canudos.

Num segundo momento, buscamos explorar a construção dos 
poliedros. Atendendo os alunos de grupo em grupo, explicando aos 
alunos sobre a construção dos sólidos. Ao decorrer da construção, os 
bolsistas e a professora supervisora foram explicando a nomenclatura 
de todos os sólidos que cada grupo estava construindo, a origem dos 
seus respectivos nomes e os elementos contidos em cada construção 
de poliedros, sendo eles suas faces, arestas e vértices.

Por fim, no terceiro momento foi utilizado o quadro e pincel para 
descrever a nomenclatura de todos os poliedros e a demonstração 
da Fórmula de Euler presente em todos os sólidos construídos. Nesta 
etapa, os alunos puderam visualizar a parte teórica, sistematizando os 
cálculos da matemática, escrevendo e comparando com o concreto, 
tendo em suas mãos os sólidos que foram confeccionados por eles 
mesmos. Construindo, desta forma, um aprendizado significativo, 
divertido e harmonioso. 
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Figura 1: Modelos dos poliedros.
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Figura 2: Alunos construindo os poliedros.

Figura 3: Explicação dos sólidos.



446

S U M Á R I O

Figura 4 : Sólidos geométricos confeccionados pelos discentes.
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RESULTADOS

A turma do 7º ano “C” da Escola Antônio Lacerda, em sua 
maioria, é formada por alunos de periferias, com presenças irregulares 
em sala de aula, famílias desestruturadas, alunos repetentes e sem 
motivação. Grande parte dos docentes optou por desistir daqueles 
alunos, pois, segundo eles, são alunos trabalhosos e que não têm 
prazer na aprendizagem. Assim, independente do que iríamos 
encontrar, decidimos não desistir da turma e tentar transitar por vários 
métodos de ensino e aprendizagem possível. 

No dia da construção dos objetos geométricos, todos os 
discentes presentes se dispuseram a participar ativamente da atividade 
proposta. Antes de iniciar a construção dos sólidos, muitos alunos se 
acham incapazes de obter a forma do sólido final, alegando que era 
muito difícil e complicado. Pois já haviam visualizado nas instruções a 
imagem final da construção e com isso eles acharam que seria uma 
coisa muito complicada de fazer. No entanto, à medida que eles iam 
tentando passar a linha por dentro dos canudos para obter a forma 
desejada, foram percebendo que não tinha nada de complicado 
naquela construção. O resultado foi bastante satisfatório, resultando 
em vários alunos pedindo novas formas geométricas para construir e 
criar outras novas, unindo um sólido com outro.

Muitas vezes, subestimamos a capacidade que nossos alunos 
possuem, limitando e delimitando aquilo que eles podem e são capazes 
de fazer. Todavia, convém a nós, como docentes, instigar, desafiar e 
estimular esses alunos em todas as aulas para que eles sejam capazes 
de ampliar e construir seus conhecimentos. No planejamento da 
atividade foram escolhidos 6 sólidos para a construção, entretanto no 
momento da atividade foi retirado um dos sólidos, o icosaedro, pois 
achamos que sua construção era um pouco complicada para aqueles 
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alunos. Mas alguns discentes terminaram as suas construções antes 
dos demais e pediram para construir mais sólidos que fossem um 
pouco mais complicados, entregamos o icosaedro para eles. Por sua 
vez, nos surpreenderam ao terminar a construção, nos entregando 
como presente logo após o término da aula, desenvolvendo novos 
meios para a construção do sólido, pois os canudos eram insuficientes, 
e sendo assim, os discentes chegaram a cortar os canudos em 
tamanhos iguais para finalizar a obra desejada.

Percebemos que com o uso dessa metodologia foi possível 
explorar todo conteúdo de Formas Geométricas Espaciais. Os 
discentes se dedicaram em cada momento desde o início, meio e fim da 
construção. Explicamos, mostramos e construímos um conhecimento 
próprio com os alunos de forma clara e objetiva. Além de conseguirem 
construir os sólidos geométricos, os alunos estavam auxiliando os 
colegas em suas dúvidas, possibilitando uma relação harmoniosa e de 
construção de conhecimento coletivo. Também foi possível perceber 
que os discentes visualizaram tanto as características presentes nos 
sólidos, como compreenderam melhor a relação de Euler através da 
construção e análise das formas geométricas. Foi nítido todo o processo 
de ensino/aprendizagem desenvolvido pelos alunos naquela atividade. 
Sendo muito gratificante para nós, enquanto futuros professores de 
matemática, percebermos o desenvolvimento cognitivo dos alunos 
através da utilização de novas metodologias. 

CONCLUSÃO

É importante que os docentes não desistam dessa busca 
constante pela melhor maneira de ensinar, pois sabemos que há 
diferentes níveis de aprendizagem, o que torna ainda mais difícil a 
tarefa de um professor. A utilização de materiais manipuláveis em 
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sala de aula, nem sempre vai atingir plenamente as expectativas 
desejadas, nem sempre a metodologia empregada em uma turma 
será eficiente em outra turma, mas o professor terá que transitar pelos 
recursos metodológicos alternativos de ensino até encontrar um 
adequado para aquela determinada sala de aula, sempre analisando 
os erros presentes para fazer melhor em uma próxima tentativa, para 
que desse modo venha superar o modelo das aulas tradicionais, 
recorrentes na matemática. 

Ao término da aula percebemos a relevância da possibilidade 
de tocar e visualizar os objetos geométricos ampliando a percepção 
das suas características, pois os discentes apresentaram rendimento 
satisfatório no conhecimento sobre os elementos dos poliedros, 
seus nomes e a relação de Euler, partindo da construção de objetos 
geométricos utilizando canudos. Demonstrando que as utilizações de 
materiais concretos são fundamentais para o aprendizado do aluno, 
principalmente nestes tipos de conteúdos que envolvem a percepção 
dos objetos, unindo a teoria com a prática, construindo uma aula 
divertida e focada em todo o conteúdo a ser trabalhado sobre Formas 
Geométricas Espaciais.

A interação entre os alunos e a ludicidade trabalhada favoreceu 
a sistematização do conhecimento, possibilitando a construção 
de um ambiente harmonioso para a execução da atividade. O 
contato com o objeto geométrico no concreto foi imprescindível 
para a explicação desse conteúdo, fazendo com que os alunos 
explorassem, inventassem, e assim, aprendessem de forma divertida 
e prazerosa. Por fim, podemos perceber que os nossos objetivos 
foram alcançados, além de desmistificar a ideia de que a matemática 
é abstrata e difícil de aprender. 

Trabalhando dessa forma os docentes podem ajudar os alunos 
a suprir suas falhas e romper as barreiras cognitivas, muitas vezes 
criadas por eles no ensino e aprendizagem da matemática, como 
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também, desenvolver e despertar o grande potencial matemático, 
oculto e internalizado nesses alunos incentivando-os a seguir com 
estudos posteriores na área.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho, que tem como objetivo geral incentivar o cultivo de 
uma horta na escola, instaurando temáticas como Educação ambiental 
e alimentar, foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental 
e Médio Professor José Gonçalves de Queiroz, que fica localizada 
no bairro do Pedregal, Sumé-PB. Para tanto, tomamos a Educação 
Ambiental como exercício para cidadania e meio de conscientização 
sobre o meio ambiente, respaldados em autores como ROSAR (2013), 
MENDONÇA (2017) e LIMA (2017), dentre outros. A fim de executarmos 
a proposta, dividimos as atividades em três momentos, a saber: no 
primeiro, utilizando recursos como rodas de conversa e apresentação 
em slides tratamos a respeito da importância de se produzir uma horta 
orgânica de forma sustentável; no segundo momento, atuamos de 
forma prática realizando um trabalho de limpeza do espaço da horta, e 
dividindo organizadamente cada parte. E, por fim, realizamos o plantio 
de alface, cenoura, cebolinha, coentro, dentre outros alimentos, para, no 
futuro bem próximo, proporcionarmos uma alimentação mais saudável 
para a comunidade escolar, bem como promovermos uma educação 
alimentar e uma conscientização sobre a importância de se preservar o 
meio ambiente. Todas estas etapas foram realizadas em conjunto com 
o professor responsável e alguns estudantes que estavam engajados 
no referido Projeto. Destaca-se que este Projeto serve como objeto 
de estudo interdisciplinar, por meio do qual os estudantes discutem 
temas como alimentação, nutrição e ecologia que, aliados ao trato 
com a terra e as plantas, geram situações de ensino-aprendizagem 
reais e diversificadas. Entre os benefícios alcançados se destacam a 
produção e o consumo de alimentos naturais pelos alunos - atividades 
ligadas à culinária na escola, construção de conhecimentos, inserção 
de assuntos como economia doméstica, conscientização sobre a 
importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis, bem como 
a demonstração prática das consequências que as ações do homem 
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geram no meio ambiente. Além disso, observamos como está sendo 
desenvolvida a interação da gestão escolar com temas que envolvem 
a sustentabilidade e o meio ambiente. Com isso, percebemos que a 
gestão da escola tem consciência da necessidade de uma educação 
diversificada e interdisciplinar, primando por um ensino que vá além 
da reflexão sobre como cuidar do meio ambiente, mas também, que 
envolva ações visando o bem-estar dos alunos e da sociedade na qual 
se encontra inserida.

Convém ressaltar que a experiência aqui apresentada partiu do 
objeto de reflexão da reativação de uma horta orgânica como recurso 
didático interdisciplinar na escola. Partimos da problematização de 
ajudarmos aos estudantes e demais sujeitos da escola a pensarem 
sobre a importância de proporcionar estes espaços para uma atividade 
saudável. A motivação para a construção desta atividade surgiu 
a partir das vivências no estágio supervisionado II e das atividades 
do Subprojeto Licenciatura em Educação do Campo do Programa 
Residência Pedagógica, que nos possibilitou o contato em espaços 
de educação formal, em específico, na gestão escolar, proporcionando 
uma contextualização de atividades relacionadas ao contexto de 
gerenciamento escolar de forma prática e efetiva. A atividade de estágio 
e o referido subprojeto integram o curso de Licenciatura em Educação 
do Campo, da Universidade Federal de Campina Grande, do Centro de 
Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, em Sumé-PB.

Com isso, através da análise de uma série de fatores que podem 
contribuir de forma significativa para a escola, visando melhorias de 
convivências interdisciplinares, este trabalho partiu do objetivo de 
incentivar a produção de produtos orgânicos na escola, desenvolvendo 
técnicas de educação ambiental que envolvam também a gestão 
escolar, professores e estudantes. Esta atividade foi realizada em dois 
momentos na escola: partimos, em primeira instância, da divulgação 
da importância da produção de produtos orgânicos para o consumo, 
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visando principalmente o bem-estar físico dos sujeitos; no segundo 
momento foi realizada junto com estudantes, professores e a gestão 
escolar uma atividade prática de plantação de algumas hortaliças para 
reativação do espaço da horta. No decorrer de todo o projeto foram 
realizadas discussões junto aos estudantes e corpo docente da escola 
a respeito da sustentabilidade, contextualizando com os conteúdos 
vistos em sala de aula.

Decidimos desenvolver esse projeto após observarmos que a 
escola possuía uma área de horta muito rica de nutrientes, em um 
espaço reservado para horta, e que no momento encontrava-se 
desativada, servindo apenas como depósito para lixo. Sendo assim, 
essa proposta de intervenção poderia trazer contribuições de grande 
valia para todo o corpo escolar, ajudando a desenvolver técnicas 
sustentáveis de educação ambiental na escola, para que os próprios 
estudantes pudessem atuar de forma prática no ambiente de produção 
de sua própria alimentação.

DESENVOLVIMENTO

A proposta teve como objetivo central conscientizar o cultivo 
de produtos orgânicos na Escola Cidadã Integral Professor José 
Gonçalves de Queiroz, desenvolvendo técnicas de educação 
ambiental juntamente com a gestão escolar, professores e estudantes. 
Dentre outros objetivos que podem ser listados estão: analisar o 
papel da gestão escolar da escola José Gonçalves em relação ao 
cultivo orgânico, divulgar a importância dos produtos orgânicos na 
alimentação escolar e refletir com os sujeitos da escola sobre o cultivo 
de uma horta na escola para assim poder manter a produção orgânica. 
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Para realização desta atividade, pensamos em fazer uma divisão 
em etapas específicas para que a atividade fosse realizada com êxito. 
Utilizamos também alguns instrumentos como, gravador, ferramentas 
de jardinagem. No início, foi realizada uma pesquisa de campo, 
através de uma entrevista com a gestão escolar sobre a importância 
da produção orgânica na escola. Fizemos uso do gravador para 
conseguirmos captar todas as informações repassadas pela gestora.  

Em outra etapa fizemos uma conversa de intervenção e 
divulgação sobre a importância dos produtos orgânicos, realizando 
essa atividade com turmas mistas, para atender não especificamente 
estudantes de uma única turma, mas os estudantes que já participaram 
ou que quisessem participar da eletiva realizada no espaço da horta 
escolar. Tivemos o apoio de um professor da área para a realização 
desta atividade. Com isso, foi possível conhecermos mais um pouco 
sobre as vivências dos estudantes na atuação da horta escolar, 
refletindo sobre a sustentabilidade e realizando oficialmente com os 
estudantes a reativação da horta. Nessa etapa foram usados alguns 
materiais, dentre estes, ferramentas de cultivo (garfo de ciscar, regador, 
mangueira etc.). 

A realização da intervenção na horta foi marcada para ter início 
no dia 06 de novembro de 2019 no horário da manhã. Entretanto, 
consideramos que a intervenção começou desde o momento em 
que reunimos os estudantes através de convite para conhecerem 
mais sobre a importância da participação na horta escolar, ajudando 
no seu processo de ensino-aprendizagem. Estas atividades foram 
previamente planejadas e preparadas, para que no dia da intervenção 
ocorressem da maneira esperada.

Após todo o planejamento para a realização desse momento 
de conversa com os sujeitos convidados, fomos para a escola para 
realizarmos o plantio oficial de reativação do espaço da horta no 
qual estávamos atuando. Como havia outras atividades na escola, 
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decidimos entre o grupo que a realização da intervenção na horta seria 
dividida em dois momentos, para que conseguíssemos envolver todos 
os estudantes na conversa a respeito da importância dessa ação na 
escola. Com isso, o que seria realizado em uma única vez foi realizado 
em duas etapas, para que todos tivessem a oportunidade de participar. 

Na primeira parte dessa atividade conversamos com alguns 
estudantes sobre o posicionamento de cada um a respeito da 
importância da horta para a aprendizagem. Alguns relataram a 
importância de proporcionar uma interação melhor entre estudantes e 
até mesmo professores. Os jovens que vieram participar relataram que 
já participaram em outros momentos da plantação nessa mesma horta 
e se mostraram muito motivados com a reativação dela, ressaltando a 
importância de sair dos espaços da sala de aula por alguns momentos 
para outros espaços que também oportunizam o aprendizado.

Em meio a estas conversas o professor que estava nos 
acompanhando nesse primeiro momento sempre intervinha de forma 
coerente nos ajudando, e fortalecendo ainda mais a dinâmica da 
intervenção. Entre uma fala e outra de cada sujeito demos início ao 
preparo final do canteiro. Com o auxílio de algumas ferramentas fomos 
fazendo alguns acabamentos para plantarmos o canteiro.

Durante a preparação do solo íamos conversando sobre as 
técnicas de cultivo que proporcionaram boas colheitas sem danificar o 
solo, a fim de não causar o empobrecimento das terras que fazemos 
uso para produzir de maneira sustentável. Feito isso, todos que estavam 
presentes foram plantar as sementes que escolhemos para o plantio. 
Definimos as tarefas para organizarmos o trabalho, e de maneira 
adequada finalizarmos a ação. Enquanto alguns faziam as linhas 
para plantar, outros colocavam as sementes e cobriam com a terra. 
Foram plantadas sementes de coentro, pelo fato de que não sabíamos 
como seria esse novo processo de reativação. Então, como a cultura 
do coentro é de fácil manejo e em curto prazo, escolhemos de início 



457

S U M Á R I O

produzir esta verdura. Além disso, com o sucesso dessa atividade, 
resolvemos cultivar outros alimentos como, cenoura, beterraba, alface 
e cebolinha para darmos continuidade ao trabalho na horta.

Alguns estudantes que são do campo se mostraram muito 
satisfeitos em estarem praticando na escola algo que já fazem em 
casa, mostrando a forma correta de plantar, e os demais estudantes 
que não ficavam empolgados, da mesma forma, porque estavam 
aprendendo também. Terminado esse primeiro momento de plantio 
e conversa, deixamos marcada a continuação da intervenção para a 
semana seguinte, para alcançarmos mais estudantes e concluirmos 
este momento de intervenção.

Durante a construção do canteiro no espaço da horta, atividade 
realizada por um dos professores da área, antes de nossa atuação na 
escola, foram demonstradas para os sujeitos presentes na intervenção 
formas de se construir de maneira sustentável. Isso para que se possa 
tanto diminuir o trabalho, como também economizar produtos e, 
principalmente, água, tendo em vista que o Cariri paraibano enfrenta 
anos de grande estiagem, com escassez de água. Mostramos um 
canteiro sustentável feito com materiais de fácil acesso, usando uma 
lona plástica e alguns pedaços de cano de construções civis. Com 
isso, cada sujeito poderia fazer um canteiro em sua própria casa.

De forma simples, fizemos um pequeno buraco no solo, 
colocamos a lona e o cano, para servir de entrada de água, e 
cobrimos com terra e esterco. Nessa produção, em média, cada 
canteiro economiza cerca de 100 litros de água pelo fato de que 
mantém a umidade por mais tempo. Na apresentação dessa forma 
de construção, os estudantes demonstraram muito interesse em 
produzir em casa, para fazerem o teste, e poderem plantar seus 
próprios legumes e verduras de maneira mais saudável.
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Outro momento da intervenção ocorreu no dia 20 de novembro 
de 2019, envolvendo outras turmas. De início, regamos o canteiro 
que tinha sido plantado na semana anterior e plantamos o segundo 
canteiro, para que, no momento em que os estudantes viessem para a 
horta, nós já estivéssemos prontos para dar continuidade à conversa 
sobre o tema e sua importância para a comunidade escolar.

Nessa fase da intervenção recebemos os estudantes novamente 
na horta escolar, e, de início, apresentamos para eles o que é, e como 
se dá o estágio em gestão escolar, mostrando como é importante a 
atuação da gestão nesses espaços de horta, exemplificando quais os 
papéis da gestão na construção de uma horta. Depois de realizada uma 
conversa introdutória, adentramos nas falas direcionadas ao espaço 
da horta, destacando formas de cultivo, manejo do solo, adequações 
de plantação etc.

Ao longo da atividade fizemos alguns questionamentos para 
buscar a interação de todos os discentes, indagando sobre qual a 
importância da horta na aprendizagem. De início, alguns ficaram 
um pouco envergonhados para falar, mas, à medida que alguns 
responderam os demais também expressaram suas opiniões. Várias 
respostas surgiram nesse momento, um estudante, por exemplo, 
expressou que os momentos nas hortas são de muita importância 
no sentido de saírem do espaço da sala de aula e vislumbrar novas 
formas de aprendizagens, de forma prática, ou seja, colocando a “mão 
na massa”. Um segundo estudante afirmou que muitas disciplinas 
podem ser trabalhadas nesse espaço e, com isso, tornaria muito 
importante esse local, destacou ainda que muitos estudantes que 
participaram da horta nunca tinham tido esse contato com nenhum 
tipo de plantio, e que só na escola puderam aprender como plantar 
algumas hortaliças para poderem plantar em casa, além do mais 
importante que seria a conscientização sobre os produtos orgânicos 
para ajudar a cuidar de nossa saúde.
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Um estudante começou uma conversa muito relevante na 
produção da horta. Quando questionado sobre seu conhecimento sobre 
a horta, ele abordou um tema muito importante para uma produção 
sustentável relacionada à economia, afirmando que, para a escola, ou 
mesmo para quem produz sua própria horta em casa, vai economizar 
uma série de elementos essenciais. A esse respeito, avaliando o uso 
de materiais, quando se planta um canteiro de forma sustentável, com 
materiais de baixo custo, o sujeito economiza água, adubo, e também 
sua mão de obra, pelo fato de que como não precisará regar todos 
os dias, usando esse tempo para realizar outras atividades. Além do 
mais, na parte financeira, quando se produz em casa, não haverá 
a necessidade de se gastar na compra desses produtos em feiras, 
supermercados, sendo possível utilizar o dinheiro para outros fins.

Outra reflexão realizada pelos sujeitos envolvidos na atividade 
foi a de que o que aprendemos aqui nesse espaço levamos para nossa 
vida fora da escola, e se montarmos nossa própria horta, poderemos 
também vender esses produtos para conseguirmos nos manter 
economicamente, afinal nem todos querem cursar uma faculdade, ou 
um curso técnico, então, uma prática assim ajudaria a ganhar dinheiro. 
Assim, além de produzirmos nosso próprio alimento de forma saudável, 
é muito gratificante, pois estamos também cuidando de nossa saúde.

Um fato que chamou muita atenção na fala de alguns 
estudantes, como também do professor, foi de que é essencial 
reativar o espaço total da horta para diminuir o acúmulo de lixo no 
espaço, já que se tratava de um terreno consideravelmente grande 
que estava sendo tomado pelo mato. Presenciamos alguns vizinhos 
jogando lixo nesse espaço, de forma errada, por pensarem que 
estivesse abandonado esse espaço. Com isso, plantamos algumas 
árvores antes dessa reativação ser iniciada para que pudessem ver 
que a área não estava abandonada.
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O professor que nos acompanhou nesse processo nos deu 
total apoio nas atividades com os estudantes, além de intervir 
quando necessário para ajudar a informar sobre alguns assuntos 
ligados à nossa intervenção. O depoimento dele nos fez refletir 
muito ao afirmar que: 

Muito importante seria que os próprios estudantes tomassem 
a frente desses projetos e nós professores e gestor só 
intervíssemos em uma segunda instância, para algo mais 
burocrático, um auxílio maior como, por exemplo, conseguir 
uma máquina para limpar o terreno etc. Pois esse espaço é 
de vocês e a autonomia do estudante é muito importante para 
gerir essas ações.

Com isso, a intervenção centrou nessas ações de construção 
de experiências e de fortalecimento da produtividade de alimentos 
orgânicos nas escolas de forma sustentável, para promover várias 
interações entre os sujeitos da escola, contextualizando práticas, 
aproximando a teoria da prática, a fim de ajudar na construção do 
conhecimento de todos os sujeitos, promovendo a conscientização 
sobre o meio ambiente, além de elucidar a importância dessas ações 
para a nossa saúde.

Alguns contratempos apareceram no decorrer da ação do 
Programa Residência Pedagógica, em específico, nos ajustes para a 
realização da intervenção. Chegamos a questionar se a intervenção 
iria ocorrer como planejado por motivos diversos ligados à rotina 
pedagógica da escola. Embora saibamos que, em todas as ocasiões 
de sala de aula, poderão surgir imprevistos, os quais exigirão que 
adotemos estratégias para driblar esses entraves.

O primeiro local em que seria realizada a primeira fase da 
intervenção seria em sala de aula, mas, por algumas questões, não foi 
possível, não por falta de competência dos sujeitos envolvidos, mas 
pela questão do tempo. A realização dessa intervenção aconteceu no 
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final do ano letivo, momento em que muitos professores estavam com 
atividades bimestrais a serem finalizadas. Conscientemente sabíamos 
que se em dois momentos seguidos os estudantes saíssem da sala de 
aula para assistir à aula na horta poderia atrasar um pouco o conteúdo 
que vinha sendo trabalhado pelo professor, tendo em vista que os 
estudantes não são de uma mesma turma, e, por isso, esse primeiro 
momento não ocorreu.

No segundo momento planejado para a intervenção os 
estudantes estavam em outra atividade, e a quantidade que iria 
participar era bem reduzida, mas mesmo assim realizamos a 
intervenção com os estudantes que puderam se fazer presentes. Em 
consequência disso, decidimos fazer mais uma etapa de intervenção 
para atender um público maior em outro momento sem que ninguém 
saísse prejudicado. Com mais uma semana para a continuidade da 
intervenção, usamos o intervalo de tempo para conseguirmos pensar 
sobre alguns temas importantes para tratarmos ao retornarmos às 
atividades na horta.

Podemos considerar que a intervenção foi muito proveitosa 
em todos os aspectos da atividade. Observamos que os estudantes 
participaram muito, relatando experiências vivenciadas por eles, 
e em todos os temas que, ao longo do processo iam surgindo, 
sempre estavam atentos para intervirem junto conosco, resultando 
em um momento muito dinâmico, mesmo a uma temperatura 
razoavelmente alta.

É necessário estabelecer considerações a respeito do Estágio 
Supervisionado II, componente curricular do curso de Licenciatura 
em Educação do Campo, cujas atividades foram desenvolvidas 
juntamente com as atividades do Programa Residência Pedagógica, 
tendo em vista que o campo de atuação do estagiário e do bolsista 
era na mesma escola. No decurso dessa disciplina e, a partir do que 
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traçamos como proposta de intervenção, surgiu a experiência, objeto 
deste relato.

Nesta direção, a título de esclarecimento, o estágio 
supervisionado II atua no espaço escolar em específico na gestão da 
escola no processo de contextualização e organização da atuação 
escolar, tendo como foco a intencionalização da ação educativa 
no espaço de desenvolvimento burocrático, dinâmico, interativo e 
processual da escola. Nessa perspectiva de atuação participativa 
da gestão escolar terá uma definição de espaço que proporciona a 
interação entre o corpo docente e o corpo discente para que haja a 
construção de um campo produtivo unificado.

De acordo com Lück:

A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma 
força de atuação consciente pela qual os membros de uma 
unidade social reconhecem e assumem seu poder de exercer 
influência na determinação da dinâmica dessa unidade, de 
sua cultura e de seus resultados, poder esse resultante de 
sua competência e vontade de compreender, decidir e agir 
sobre questões que lhe são afetas, dando-lhe unidade, vigor e 
direcionamento firme (LÜCK, 2013, p.29).

A participação da gestão escolar tem várias subdivisões sendo 
que uma delas está ligada às decisões que regem diretamente o 
perfil da escola, tendo formas de pensamentos interligados a essas 
decisões para promover o melhoramento da instituição, e de acordo 
com determinada decisão essa ação será caracterizada.

Ainda de acordo com Lück, para ficar ainda mais claro como se 
dá o processo da ação da gestão educacional:

É importante que a participação seja entendida como um 
processo dinâmico e interativo que vai muito além da tomada 
de decisão, uma vez que caracterizado pelo Inter apoio na 
convivência do cotidiano da gestão educacional, na busca, 
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por seus agentes, da superação de suas dificuldades e 
suas limitações do enfrentamento de seus desafios, do bom 
cumprimento de sua finalidade social e do seu desenvolvimento 
de sua identidade social. (LÜCK, 2013, p.29).

Sobre a participação da gestão escolar em suas práticas 
deliberativas podemos afirmar que está diretamente ligada a alguns 
aspectos da educação do campo no seu processo de identificação 
de uma identidade como sujeito que age diretamente na proliferação e 
construção de saberes autênticos ao ambiente no qual estão inseridos. 
Como exemplos dessas questões observamos a própria prática de 
participação dos gestores escolares em como procuram desenvolver 
atividades que regem a escola, buscando interagir com a população 
ligada direta ou indiretamente às atividades escolares, para promover 
um processo democrático nas tomadas de decisões da escola. E 
nesse processo descritivo a educação do campo terá sempre sua 
participação.

Para Caldart (2012, p.262): 

A Educação do Campo não nasceu como teoria educacional. 
Suas primeiras questões foram práticas. Seus desafios atuais 
continuam sendo práticos, não se resolvendo no plano apenas 
da disputa teórica. Contudo, exatamente porque trata de 
práticas e de lutas contra hegemônicas, ela exige teoria, e 
exige cada vez maior rigor de análise da realidade concreta, 
perspectiva de práxis. Nos combates que lhe têm constituído, 
a Educação do Campo reafirma e revigora uma concepção 
de educação de perspectiva emancipatória, vinculada a um 
projeto histórico, às lutas e à construção social e humana 
de longo prazo. Faz isso ao se mover pelas necessidades 
formativas de uma classe portadora de futuro. 

Uma das práticas que envolvem diretamente a educação do 
campo e o processo de gestão escolar no processo de afirmação de 
identidade do sujeito está à produção camponesa e, nesse sentido, 
este trabalho está voltado para este contexto que envolve esses 
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aspectos para priorizar todos aqueles que buscam conhecer mais 
da importância da agricultura orgânica realizada por estudantes, 
professores, gestores e funcionários na própria instituição escolar, 
mostrando maneiras de viver bem e de forma saudável. 

Com isso, com a necessidade de pensar uma vida mais 
saudável, surge a produção orgânica visando à intensificação de uma 
saúde melhor através da alimentação, e visando combater o forte 
domínio intensivo de grandes produções em massas de alimentos 
quimicamente alterados para expandir um comércio alimentício intenso 
que se deu ao longo da história. Nessa necessidade de expansão 
agrícola De Lima afirma que:

A produção agrícola camponesa para o abastecimento das 
feiras agroecológicas foi organizada sem uso de agrotóxicos, 
nem fertilizantes químicos e tinha a intenção de eliminar dois 
problemas principais então vivenciados: a contaminação das 
famílias pelo uso de agrotóxicos e a venda aos atravessadores 
(DE LIMA 2017, p. 27).

Nesse contexto, observamos a importância de práticas que 
incentivam a produção orgânica no contexto mais geral para a 
escola, ou até mesmo para o próprio município ou região em que se 
encontra a escola pelo fato de que esta produção, além da autonomia 
e sustentabilidade, também proporciona formas econômicas de 
sobrevivência e fortalecimento das produções locais para atuação no 
próprio espaço institucional ou do território camponês.

Rosar afirma que:

A busca de uma vida saudável deve ser uma prática recorrente, 
pois melhorar a qualidade de vida da comunidade escolar é 
também possibilitar melhorar a aprendizagem. Aprender a fazer 
na prática, pode induzir o indivíduo ao prazer de poder usufruir 
daquilo que ele mesmo plantou, cuidou e compartilhou no dia a 
dia da horta, se sentir importante no processo de aprendizado, 
como parte de um todo (ROSAR, 2013, p.01). 
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Assim, a realização de uma horta no espaço escolar aproxima 
os alunos de uma realidade mais diversificada que proporciona uma 
contextualização de saberes importantes na formação de cada sujeito. 
Além do mais, esta prática é uma forma de valorização da autonomia 
estudantil, isso porque, os estudantes produzem seu próprio alimento 
e, com isso, desenvolvem uma consciência ambiental para observar 
melhor o espaço em que vivem. Neste sentido, ainda segundo Rosar:

Manter uma horta na escola pode trazer diversos benefícios, 
salientando que mesmo hoje, tomando como base os planos 
de aula utilizados pelos professores nas escolas, observa-se 
que grande parte dos educadores ainda utiliza como único 
recurso, a lousa e o livro didático, ou mesmo apoia-se em aulas 
expositivas. Com intuito de que os alunos devam simplesmente 
decorar os conhecimentos repassados, com foco na resolução 
das questões da prova (ROSAR, 2013 p.4). 

Muitos professores se fundamentam apenas em métodos 
tradicionais de ensino, que, na maioria das vezes, tornam as aulas 
muito cansativas e sem um rendimento significativamente bom. Muitas 
pressões são impostas sobre os estudantes, com predomínio de formas 
tradicionais de avaliação e ensino. Quando o professor toma atitude de 
usar uma horta como recurso didático, além de estar proporcionando 
novas formas de aprendizagem para os sujeitos, estará transformando 
a rotina de algumas aulas, criando outros espaços para que os 
estudantes possam aprender de outras maneiras.

De acordo com Souza, Santo e Santos:

A implantação de hortas nas escolas tem se tornado uma 
ferramenta viável, a fim de trabalhar a educação ambiental, 
interdisciplinaridade, questões econômicas e socioambientais, 
pois através deste tipo de iniciativa, é possível mostrar ao aluno 
o manejo correto com terra, a água, bem como a produção de 
alimentos orgânicos utilizados para nossa própria alimentação 
sem degradar tanto o meio ambiente pelo uso de irrigação e 
agrotóxicos (SOUZA; SANTO; SANTOS, 2016 p.02).
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A implementação de uma produção orgânica na escola tem 
um papel muito importante na sociedade, já que em um contexto 
atual no qual se produzem alimentos prejudiciais à saúde, estaremos 
construindo uma horta e plantando alimentos saudáveis que ajudarão 
a conservar a vida, seja dos seres humanos, dos animais ao entorno, e 
até mesmo dos micro-organismos que vivem no solo. A prática do uso 
de agrotóxicos é cada vez maior na sociedade, isso porque a demanda 
por produtos cresce a cada dia e, para aumentar a produção e o lucro, 
usa-se em dobro a quantidade de venenos, pouco importando quem 
consumirá esses produtos.

Trabalhar na escola essa conscientização para o não uso 
de agrotóxicos, além de proporcionar uma melhoria na saúde e na 
qualidade de vida de todos os envolvidos, se torna de fato uma ação 
contra hegemônica, pois essa consciência de transformação acaba 
por ajudar a tentar transformar uma sociedade envenenada em uma 
sociedade consciente que está morrendo pela boca e que precisa 
mudar isso. Dessa forma:

Para introduzir uma alimentação mais saudável na escola, 
não basta somente criar uma horta. É necessário saber lidar 
com desafios do cotidiano escolar, valorizar a cultura local 
e apresentar para a comunidade a cultura da cooperação 
e do compartilhamento de ideias, projetos e recursos. Na 
maioria das vezes, a escola somente precisa de incentivo, 
organização, planejamento e alinhamento dos projetos dos 
professores. (MENDONÇA, 2017).

Sempre que se cria uma horta, principalmente na escola, 
encontramos alguns desafios para sua permanência, dentre estes, a 
falta de uma pessoa responsável para os cuidados diários como, aguar, 
adubar, limpar e conservar. Outro fato importante é o envolvimento de 
todos os membros da escola, além do gestor, professores, e outros 
funcionários, os discentes também e a própria comunidade (a família) 
podem e devem contribuir ajudando a cuidar das culturas plantadas 
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para que de fato essas atividades ocorram de forma organizada e 
sejam preservadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interação com os estudantes por meio desse experimento nos 
proporcionou grandes ensinamentos, dentre estes, o desenvolvimento 
de práticas sustentáveis e de manejo demonstradas pelos próprios 
estudantes, que eram bastante familiarizados com o assunto. Nossa 
intenção não era apenas ensinar a plantar, mas proporcionar um 
pensamento mais crítico sobre a autonomia e a sustentabilidade, a 
fim de cuidarmos do meio ambiente e de nossa saúde através da 
alimentação, que pode ser produzida em casa ou até mesmo na escola.

Nessa direção, podemos destacar que essa atividade 
proporcionou a contextualização dos saberes científicos junto com 
saberes populares, formando uma práxis, visando o desenvolvimento 
da autonomia na produção de alimentos, que tem uma importância 
maior no contexto de sustentabilidade e qualidade de vida, além de 
fortalecer uma identidade na escola sobre a importância da agricultura 
familiar no espaço escolar.

A conscientização que buscamos alcançar realmente foi 
atingida, tendo em vista os assuntos discutidos, as atividades práticas 
realizadas, e considerando o desempenho de cada participante. O 
principal foco era ajudar os sujeitos que se integraram neste trabalho 
a se auto regular, promovendo cada vez mais um olhar diferente para 
o meio ambiente, para o solo, cultivando uma alimentação orgânica 
em função de uma boa saúde e qualidade de vida. Podemos afirmar 
que, de certo modo, conseguimos esse papel, construindo novas 
experiências com todos que se envolveram nesse experimento. 
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Além disso, também houve a troca de experiências entre os sujeitos 
envolvidos, como também tivemos a oportunidade de repassar para os 
discentes os conhecimentos adquiridos ao longo de nossa graduação. 

Ressaltamos, também, que esse momento foi de grande 
importância para o fortalecimento da agricultura familiar, promovendo a 
conscientização sobre a preservação das terras por meio do plantio, ou 
seja, do cultivo de pequenas hortas tanto no campo como na cidade, 
contribuindo assim para uma vida mais saudável e com qualidade. 

Por fim, foi possível, também, mostrarmos que, em espaços 
como este, fora da sala de aula, podem ser trabalhadas várias 
disciplinas, transformando as aulas em atividades mais dinâmicas e 
prazerosas, e inovando um pouco a forma de ensinar.
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