
http://www.pimentacultural.com
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/educacaofisica/grupo-de-pesquisa-em-inovacao-pedagogica-na-formacao-academico-profissional-de-profissionais-da-educacao-grupi/
https://unipampa.edu.br/portal/


http://www.pimentacultural.com
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/educacaofisica/grupo-de-pesquisa-em-inovacao-pedagogica-na-formacao-academico-profissional-de-profissionais-da-educacao-grupi/
https://unipampa.edu.br/portal/


Airton Carlos Batistela
Universidade Católica do Paraná, Brasil

Alaim Souza Neto
Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil

Alessandra Regina Müller Germani
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Alexandre Antonio Timbane
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho,Brasil

Alexandre Silva Santos Filho
Universidade Federal de Goiás, Brasil

Aline Daiane Nunes Mascarenhas
Universidade Estadual da Bahia, Brasil

Aline Pires de Morais
Universidade do Estado de Mato Grosso, Brasil

Aline Wendpap Nunes de Siqueira
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

Ana Carolina Machado Ferrari
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Andre Luiz Alvarenga de Souza
Emill Brunner World University, Estados Unidos

Andreza Regina Lopes da Silva
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Antonio Henrique Coutelo de Moraes
Universidade Católica de Pernambuco, Brasil

Arthur Vianna Ferreira
Universidade Católica de São Paulo, Brasil

Bárbara Amaral da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Beatriz Braga Bezerra
Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil

Bernadétte Beber
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Breno de Oliveira Ferreira
Universidade Federal do Amazonas, Brasil

Carla Wanessa Caffagni
Universidade de São Paulo, Brasil

Carlos Adriano Martins
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

Caroline Chioquetta Lorenset
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Cláudia Samuel Kessler
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Daniel Nascimento e Silva
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Daniela Susana Segre Guertzenstein
Universidade de São Paulo, Brasil

Danielle Aparecida Nascimento dos Santos
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil

Delton Aparecido Felipe
Universidade Estadual de Maringá, Brasil

Dorama de Miranda Carvalho
Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil

Doris Roncareli
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Edson da Silva
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil

Elena Maria Mallmann
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Emanoel Cesar Pires Assis
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Copyright © Pimenta Cultural, alguns direitos reservados.

Copyright do texto © 2021 os autores e as autoras.

Copyright da edição © 2021 Pimenta Cultural.

Esta obra é licenciada por uma Licença Creative Commons: Atribuição-NãoComercial-
SemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC (CC BY-NC-ND). Os termos desta licença 
estão disponíveis em: <https://creativecommons.org/licenses/>. Direitos para esta 
edição cedidos à Pimenta Cultural. O conteúdo publicado não representa a posição 
oficial da Pimenta Cultural.

CONSELHO EDITORIAL CIENTÍFICO

Doutores e Doutoras



Erika Viviane Costa Vieira
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil

Everly Pegoraro
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Fábio Santos de Andrade
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

Fauston Negreiros
Universidade Federal do Ceará, Brasil

Felipe Henrique Monteiro Oliveira
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Fernando Barcellos Razuck
Universidade de Brasília, Brasil

Francisca de Assiz Carvalho
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

Gabriela da Cunha Barbosa Saldanha
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Gabrielle da Silva Forster
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Guilherme do Val Toledo Prado
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Hebert Elias Lobo Sosa
Universidad de Los Andes, Venezuela

Helciclever Barros da Silva Vitoriano
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, Brasil

Helen de Oliveira Faria
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Heloisa Candello
IBM e University of Brighton, Inglaterra

Heloisa Juncklaus Preis Moraes
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil

Humberto Costa
Universidade Federal do Paraná, Brasil

Ismael Montero Fernández, 
Universidade Federal de Roraima, Brasil

Jeronimo Becker Flores
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil

Jorge Eschriqui Vieira Pinto
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil

Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

José Luís Giovanoni Fornos Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil

Josué Antunes de Macêdo
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

Júlia Carolina da Costa Santos
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

Juliana de Oliveira Vicentini
Universidade de São Paulo, Brasil

Juliana Tiburcio Silveira-Fossaluzza
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil

Julierme Sebastião Morais Souza
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

Karlla Christine Araújo Souza
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Laionel Vieira da Silva
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Leandro Fabricio Campelo
Universidade de São Paulo, Brasil

Leonardo Jose Leite da Rocha Vaz
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Leonardo Pinhairo Mozdzenski
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Lidia Oliveira
Universidade de Aveiro, Portugal 

Luan Gomes dos Santos de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Luciano Carlos Mendes Freitas Filho
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Lucila Romano Tragtenberg
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil

Lucimara Rett
Universidade Metodista de São Paulo, Brasil

Marceli Cherchiglia Aquino
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Marcia Raika Silva Lima
Universidade Federal do Piauí, Brasil

Marcos Pereira dos Santos 
Universidad Internacional Iberoamericana del Mexico, México

Marcos Uzel Pereira da Silva
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Marcus Fernando da Silva Praxedes
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil

Margareth de Souza Freitas Thomopoulos
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

Maria Angelica Penatti Pipitone
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Maria Cristina Giorgi
Centro Federal de Educação Tecnológica 
Celso Suckow da Fonseca, Brasil

Maria de Fátima Scaffo
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Maria Isabel Imbronito
Universidade de São Paulo, Brasil

Maria Luzia da Silva Santana
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil

Maria Sandra Montenegro Silva Leão
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil



Michele Marcelo Silva Bortolai
Universidade de São Paulo, Brasil

Miguel Rodrigues Netto
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil

Nara Oliveira Salles
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Neli Maria Mengalli
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil

Patricia Bieging
Universidade de São Paulo, Brasil

Patrícia Helena dos Santos Carneiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Patrícia Oliveira
Universidade de Aveiro, Portugal

Patricia Mara de Carvalho Costa Leite
Universidade Federal de São João del-Rei, Brasil

Paulo Augusto Tamanini
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Priscilla Stuart da Silva
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Radamés Mesquita Rogério
Universidade Federal do Ceará, Brasil

Ramofly Bicalho Dos Santos
Universidade de Campinas, Brasil

Ramon Taniguchi Piretti Brandao
Universidade Federal de Goiás, Brasil

Rarielle Rodrigues Lima
Universidade Federal do Maranhão, Brasil

Raul Inácio Busarello
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Renatto Cesar Marcondes
Universidade de São Paulo, Brasil

Ricardo Luiz de Bittencourt
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Rita Oliveira
Universidade de Aveiro, Portugal

Robson Teles Gomes
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Rodiney Marcelo Braga dos Santos
Universidade Federal de Roraima, Brasil

Rodrigo Amancio de Assis
Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

Rodrigo Sarruge Molina
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil

Rosane de Fatima Antunes Obregon
Universidade Federal do Maranhão, Brasil

Sebastião Silva Soares
Universidade Federal do Tocantins, Brasil

Simone Alves de Carvalho
Universidade de São Paulo, Brasil

Stela Maris Vaucher Farias
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Tadeu João Ribeiro Baptista
Universidade Federal de Goiás, Brasil

Taíza da Silva Gama
Universidade de São Paulo, Brasil

Tania Micheline Miorando
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Tarcísio Vanzin
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Thiago Barbosa Soares
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Thiago Camargo Iwamoto
Universidade de Brasília, Brasil

Thiago Guerreiro Bastos
Universidade Estácio de Sá e Centro Universitário Carioca, Brasil

Thyana Farias Galvão
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Valdir Lamim Guedes Junior
Universidade de São Paulo, Brasil

Valeska Maria Fortes de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Vanessa Elisabete Raue Rodrigues
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil

Vania Ribas Ulbricht
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Walter de Carvalho Braga Júnior
Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Wagner Corsino Enedino
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil

Wanderson Souza Rabello
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Washington Sales do Monte
Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Wellington Furtado Ramos
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil



Adilson Cristiano Habowski
Universidade La Salle - Canoas, Brasil

Adriana Flavia Neu
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Aguimario Pimentel Silva
Instituto Federal de Alagoas, Brasil

Alessandra Dale Giacomin Terra
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Alessandra Figueiró Thornton
Universidade Luterana do Brasil, Brasil

Alessandro Pinto Ribeiro
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil

Alexandre João Appio
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Aline Corso
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Aline Marques Marino
Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Brasil

Aline Patricia Campos de Tolentino Lima
Centro Universitário Moura Lacerda, Brasil

Ana Emidia Sousa Rocha
Universidade do Estado da Bahia, Brasil

Ana Iara Silva Deus
Universidade de Passo Fundo, Brasil

Ana Julia Bonzanini Bernardi
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Ana Rosa Gonçalves De Paula Guimarães
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

André Gobbo
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

André Luís Cardoso Tropiano
Universidade Nova de Lisboa, Portugal

André Ricardo Gan
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Andressa Antonio de Oliveira
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil

Andressa Wiebusch
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Angela Maria Farah
Universidade de São Paulo, Brasil

Anísio Batista Pereira
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

Anne Karynne da Silva Barbosa
Universidade Federal do Maranhão, Brasil

Antônia de Jesus Alves dos Santos
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Antonio Edson Alves da Silva
Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Ariane Maria Peronio Maria Fortes
Universidade de Passo Fundo, Brasil

Ary Albuquerque Cavalcanti Junior
Universidade do Estado da Bahia, Brasil

Bianca Gabriely Ferreira Silva
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Bianka de Abreu Severo
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Bruna Carolina de Lima Siqueira dos Santos
Universidade do Vale do Itajaí, Brasil

Bruna Donato Reche
Universidade Estadual de Londrina, Brasil

Bruno Rafael Silva Nogueira Barbosa
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Camila Amaral Pereira
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Carlos Eduardo Damian Leite
Universidade de São Paulo, Brasil

Carlos Jordan Lapa Alves
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Carolina Fontana da Silva
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Carolina Fragoso Gonçalves
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Cássio Michel dos Santos Camargo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Faced, Brasil

Cecília Machado Henriques
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Cíntia Moralles Camillo
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Claudia Dourado de Salces
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Cleonice de Fátima Martins
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil

Cristiane Silva Fontes
Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Cristiano das Neves Vilela
Universidade Federal de Sergipe, Brasil

Daniele Cristine Rodrigues
Universidade de São Paulo, Brasil

PARECERISTAS E REVISORES(AS) POR PARES

Avaliadores e avaliadoras Ad-Hoc



Daniella de Jesus Lima
Universidade Tiradentes, Brasil

Dayara Rosa Silva Vieira
Universidade Federal de Goiás, Brasil

Dayse Rodrigues dos Santos
Universidade Federal de Goiás, Brasil

Dayse Sampaio Lopes Borges
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Deborah Susane Sampaio Sousa Lima
Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil

Diego Pizarro
Instituto Federal de Brasília, Brasil

Diogo Luiz Lima Augusto
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil

Ederson Silveira
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Elaine Santana de Souza
Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro, Brasil

Eleonora das Neves Simões
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Elias Theodoro Mateus
Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil

Elisiene Borges Leal
Universidade Federal do Piauí, Brasil

Elizabete de Paula Pacheco
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

Elizânia Sousa do Nascimento
Universidade Federal do Piauí, Brasil

Elton Simomukay
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil

Elvira Rodrigues de Santana
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Emanuella Silveira Vasconcelos
Universidade Estadual de Roraima, Brasil

Érika Catarina de Melo Alves
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Everton Boff
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Fabiana Aparecida Vilaça
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil

Fabiano Antonio Melo
Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Fabrícia Lopes Pinheiro
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Fabrício Nascimento da Cruz
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Fabrício Tonetto Londero
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Francisco Geová Goveia Silva Júnior
Universidade Potiguar, Brasil

Francisco Isaac Dantas de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Francisco Jeimes de Oliveira Paiva
Universidade Estadual do Ceará, Brasil

Gabriella Eldereti Machado
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil

Gean Breda Queiros
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil

Germano Ehlert Pollnow
Universidade Federal de Pelotas, Brasil

Giovanna Ofretorio de Oliveira Martin Franchi
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Glaucio Martins da Silva Bandeira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Handherson Leyltton Costa Damasceno
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Helena Azevedo Paulo de Almeida
Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil

Heliton Diego Lau
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil

Hendy Barbosa Santos
Faculdade de Artes do Paraná, Brasil

Inara Antunes Vieira Willerding
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Ivan Farias Barreto
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil

Jacqueline de Castro Rimá
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Jeane Carla Oliveira de Melo
Universidade Federal do Maranhão, Brasil

João Eudes Portela de Sousa
Universidade Tuiuti do Paraná, Brasil

João Henriques de Sousa Junior
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Joelson Alves Onofre
Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil

Juliana da Silva Paiva
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Junior César Ferreira de Castro
Universidade Federal de Goiás, Brasil

Lais Braga Costa
Universidade de Cruz Alta, Brasil

Leia Mayer Eyng
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil

Manoel Augusto Polastreli Barbosa
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil



PARECER E REVISÃO POR PARES

Os textos que compõem esta obra foram submetidos 
para avaliação do Conselho Editorial da Pimenta 
Cultural, bem como revisados por pares, sendo 
indicados para a publicação.

Marcio Bernardino Sirino
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Marcos de Souza Machado
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Marcos dos Reis Batista
Universidade Federal do Pará, Brasil

Maria Aparecida da Silva Santandel
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil

Maria Edith Maroca de Avelar Rivelli de Oliveira
Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil

Mauricio José de Souza Neto
Universidade Federal da Bahia, Brasil

Michele de Oliveira Sampaio
Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil

Miriam Leite Farias
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil

Natália de Borba Pugens
Universidade La Salle, Brasil

Patricia Flavia Mota
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil

Raick de Jesus Souza
Fundação Oswaldo Cruz, Brasil

Railson Pereira Souza
Universidade Federal do Piauí, Brasil

Rogério Rauber
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil

Samuel André Pompeo
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil

Simoni Urnau Bonfiglio
Universidade Federal da Paraíba, Brasil

Tayson Ribeiro Teles
Universidade Federal do Acre, Brasil

Valdemar Valente Júnior
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Wallace da Silva Mello
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Brasil

Wellton da Silva de Fátima
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Weyber Rodrigues de Souza
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Brasil

Wilder Kleber Fernandes de Santana
Universidade Federal da Paraíba, Brasil



Patricia Bieging
Raul Inácio Busarello

Direção editorial

Patricia BiegingEditora executiva

Landressa SchiefelbeinCoordenadora editorial

Caroline dos Reis SoaresAssistente editorial

Raul Inácio BusarelloDiretor de criação

Laura LinckAssistente de arte

Gabrielle Lopes
Lucas Andrius de Oliveira
Peter Valmorbida

Editoração eletrônica

Macrovector_Official, Intellson, Vectorystock - Freepik.comImagens da capa

Ana Beatriz de Souza Cunha, Cadidja Coutinho, Diana 
Paula Salomão de Freitas, Elena Maria Billig Mello, Helenara 
Plaszewski, Mayra da Silva Cutruneo Ceschini, Rita de 
Cássia Angeieski da Silveira, Yasmin Esmério de Souza.

Revisão

Rita de Cássia Angeieski da Silveira
Diana Paula Salomão de Freitas
Elena Maria Billig Mello

Organizadoras

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
___________________________________________________________________________

I588     Inovação pedagógica: vivências democráticas na relação 
ensino-aprendizagem. Rita de Cássia Angeieski da Silveira, 
Diana Paula Salomão de Freitas, Elena Maria Billig Mello - 
organizadoras. São Paulo: Pimenta Cultural, 2021. 605p...

Inclui bibliografia.
ISBN: 978-65-5939-268-1 (eBook)
 
1. Educação. 2. Ensino. 3. Aprendizagem. 4. Inovação

pedagógica. 5. Escola. 6. Pedagogia. I. Silveira, Rita de Cássia 
Angeieski da. II. Freitas, Diana Paula Salomão de. III. Mello, 
Elena Maria Billig. IV. Título.

CDU: 37 - CDD: 370

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.681

___________________________________________________________________________

PIMENTA CULTURAL
São Paulo - SP
Telefone: +55 (11) 96766 2200
livro@pimentacultural.com 
www.pimentacultural.com 2 0 2 1

https://www.pimentacultural.com
mailto:livro%40pimentacultural.com?subject=
https://www.pimentacultural.com


SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ........................................................................... 24
Rita de Cássia Angeieski da Silveira
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini

Roda de ConversAÇÃO 1
Convidados: Prof. Celso dos Santos Vasconcellos, 

Sonia Goulart e Valdo José Cavallet

Capítulo 1

Inovação Pedagógica: contribuições 
para uma Perspectiva Crítica ........................................................... 29
Celso dos S. Vasconcellos

Roda de ConversAÇÃO 2
SALA TEMÁTICA 1: METODOLOGIA A

Capítulo 2

Proposta curricular interdisciplinar 
para o ensino de Ecologia, uma forma 
inovadora de ensinar e aprender .................................................. 65
Bruna Marques Pinheiro
Lauren Caroline Mendonça Pinto 
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini

Capítulo 3 

Projeto “Os Três Cofrinhos” .......................................................... 73
Amanda Machado Barbosa



Capítulo 4

O aluno como protagonista 
na aprendizagem da cultura gaúcha ............................................ 83
Regina Corazza Tiemann Scheffer

Capítulo 5

Seminário de inovação pedagógica: 
desafios da realização do evento em contexto online ...................... 91
Ana Beatriz de Souza Cunha
Diana Paula Salomão de Freitas
Rita de Cássia Angeieski da Silveira
Elena Maria Billig Mello

Capítulo 6

Cenários para investigação Matemática: 
uma experiência com ensino híbrido 
na modalidade rotação por estações .............................................. 99
Débora Sudatti Guimarães
Sonia Maria da Silva Junqueira

Capítulo 7

Brinquedos e brincadeiras: uma estratégia 
de ensino e aprendizagem para o estudo 
da matéria e energia no Ensino Fundamental ................................ 111
Marluce Tuparaí Wagner
Graciela Marques Suterio
Maria Aparecida Maia de Mello

Capítulo 8

As ciências por trás da higiene bucal: 
uma proposta interdisciplinar e inovadora ..................................... 121
Bruna Machado Castro
Stephani Gonçalves Fagundes
Monique da Silva
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini



Capítulo 9

A utilização de ferramentas digitais 
no componente curricular estágio 
supervisionado sob uma perspectiva inovadora ....................... 130
Luciana Batista de Freitas
Andréa de Carvalho Pereira
Marcelo da Silva Nunes
Valesca Brasil Irala
Sonia Maria da Silva Junqueira

Capítulo 10

Gincana da reciclagem: trabalhando 
a consciência ambiental dentro do estágio supervisionado ........... 139
Ana Beatriz de Souza Cunha
Andréa Berro Maia
Carlos Maximiliano Dutra

Roda de ConversAÇÃO 2
SALA TEMÁTICA 2: METODOLOGIA B

Capítulo 11

A expressão corporal e a musicalidade 
transbordando a vida e vencendo “fronteiras” em 2020 ........... 149
Jacqueline Zacarias Silveira
Michele Menezes Moraes Pedroso
Renata Godinho Soares
Phillip Vilanova Ilha

Capítulo 12

Estágio e suas vivências: metodologias ativas 
no ensino de Ciências como inovação pedagógica ...................... 159
Laura Teresa Müller
Camila Copetti 



Capítulo 13

Inovando no ensino de Ciências: atividades 
práticas em tempos de distanciamento social ............................... 170
Giselle Xavier Perazzo

Capítulo 14

Elaboração de sequências didáticas: 
um olhar para inovação pedagógica 
no ensino de Ciências da natureza ................................................ 181
Maria Alice Moreira Acosta
Fernanda Tarouco Gonçalves
Ana Luiza Zappe Desordi Flôres
Cadidja Coutinho

Capítulo 15

As relações interpessoais escolares na ótica 
do sétimo ano: relato de experiência a partir 
do exercício da empatia e de práticas dialógicas .......................... 191
Bárbara Alves Branco Machado
Claudete da Silva Lima Martins

Capítulo 16

@Quarentena do cupido: inovando 
na biblioteca por meio dos stories do Instagram ............................ 199
Elisângela Mota Pires
Giliard Ávila Barbosa
Diana Paula Salomão de Freitas

Capítulo 17

Luau literário na prainha de Camaquã/RS: 
educação ambiental vivencial como 
proposta de inovação pedagógica ................................................ 213
Elisângela Mota Pires
Sandra Beatriz Salenave de Brito
Diana Paula Salomão de Freitas



Capítulo 18

As relações ecológicas para além da BNCC: 
uma proposta curricular interdisciplinar inovadora ......................... 224
Danielle Rosa Nascimento
Diego Madruga Saraiva
Pablo Echeverria Macedo
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini

Capítulo 19

A experimentação promovendo a inovação 
no ensino de Ciências: atividades do PIBID na escola ................ 232
Alan Pedroso Leite
Dulcilene Barreto Ruiz Dias

Capítulo 20

Observando o céu com o uso do telescópio 
em uma etapa seis da Educação Infantil .................................... 239
Alan Pedroso Leite
Sandra Andréa Berro Maia
Andréa Magale Berro Vernier
Carlos Maximiliano Dutra

Roda de ConversAÇÃO 2
SALA TEMÁTICA 3: METODOLOGIA C

Capítulo 21

Inovações pedagógicas propostas pela UFPEL 
ao ensino remoto emergencial: aspectos 
do parecer normativo 20 de 2020 .................................................. 247
Giovani de Souza Barbosa
Márcia Rosane da Cunha de Quadros
Helenara Plaszewski
Diana Paula Salomão de Freitas



Capítulo 22

Educação ambiental e inovação pedagógica: 
possíveis abordagens e aproximações com 
as macrotendências político-pedagógicas .................................... 257
Éverton Fernandes Machado
Renata Hernandez Lindemann
Diana Paula Salomão de Freitas

Capítulo 23

“Atitudes que salvam vidas”: projeto que 
aborda um novo conceito em educação virtual ............................. 266
Anelise do Nascimento Brum
Cristiane Costa Gobbi
Márcia Trindade Duarte

Capítulo 24

Metodologias ativas para uma melhor 
abordagem no ensino de História .............................................. 274
Arthur Lima de Almeida
Mariane Regina Kraviski

Capítulo 25

Utilização do Instagram como recurso pedagógico .................. 281
Yasmin Miranda de Paula
Glória Felícia Boaventura de Oliveira
Vitória Alícia Boaventura de Oliveira
Daisy de Lima Nunes

Capítulo 26

Análise do documento de proposição do ensino 
híbrido nas escolas estaduais do Rio Grande 
do Sul sob o viés da inovação pedagógica ............................... 289
Sonia Maria da Silva Junqueira
Giselle Xavier Perazzo
Patrícia Gavião Soares



Roda de ConversAÇÃO 2
Sala temática 4: currículo

Capítulo 27

A universidade em contextos emergentes: 
o curso de veterinária do Programa Pronera em questão .............. 301
Yasmin Ferreira Pires
Fernanda Pons Madruga
Cátia Vighi
Maria Isabel da Cunha

Capítulo 28

Análise do PPP de uma escola municipal 
da fronteira oeste do RS na perspectiva 
da inovação pedagógica ............................................................. 311
Luan Lopes Marques
Gabriela Rodrigues Noal
Fabiele Rosa Pires
Bruno Santiago Strieder
Dienuza da Silva Costa
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini

Capítulo 29

Em busca de indícios de inovação pedagógica:
o PPP sob olhar atento de futuros professores .............................. 320
Lucas da Silva Leivas
Guilherme Tavares Lemes
Hilda Eneida Costa dos Santos
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini



Capítulo 30

Inovação pedagógica e currículo nos projetos 
político-pedagógicos dos cursos de licenciatura 
da Universidade Federal do Pampa............................................ 330
Adriana da Silva Biavaschi
Elena Maria Billig Mello

Capítulo 31

Análise e reflexão sobre o PPP de uma escola 
em busca de inovações pedagógicas ........................................ 342
Claudinara da Rosa do Nascimento
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini

Capítulo 32

Identidade de gênero: uma discussão pela igualdade ................ 349
Emilson Braga Santan
Evelyn Everlise Rodrigues Trindade

Capítulo 33

Pesquisa e análise do PPP de uma escola 
municipal de São Gabriel ............................................................ 360
Pâmela Giordani Vielmo
Diodana Negrini Lisboa
André Luiz Pinto Martins
Marcos André Velloso
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini



Roda de ConversAÇÃO 2
Sala temática 5: artefatos e ferramentas pedagógicas

Capítulo 34

WhatsApp em tempos de pandemia: ferramenta 
para promover afetividade e pertencimento ................................... 370
Marli Spat Taha
Raiany Peixe Gremes

Capítulo 35

Nutrição alimentar: atividade lúdica 
completando a pirâmide alimentar ................................................ 381
Carlos Eduardo Benites Fagundes
Daisy de Lima Nunes 
Priscila Nunes Paiva
Rafael Roehrs

Capítulo 36

Lei nº 14.040/2020 na prática: relato de prática 
pedagógica em produção textual .................................................. 390
Liliane Carvalho Bica Poitevin
Neli Omar Pereira Martins
Raquel Pereira Martins

Capítulo 37

Relato de aplicação de atividade lúdica de revisão 
de conteúdo de Ciências no estágio supervisionado ................ 400
Daisy de Lima Nunes
Carlos Eduardo Benites Fagundes
Priscila Nunes Paiva
Juliano Cesar Barbosa Queiroz
Amanda Gabriela Zanella
Eliade Ferreira Lima
Rafael Roehrs



Capítulo 38

Reflexões sobre possibilidades de qualificação 
das atividades ao ar livre para o ensino de Ciências ................ 408
Amanda Gomes de Abreu
Bianca de Souza Calixto
Juliano Cesar Barbosa Queiroz
Renato Padilha Santana
Ronan Moura Franco

Roda de ConversAÇÃO 2
Sala temática 6: formação docente A

Capítulo 39

Emergências na formação de professores: 
um relato de experiência ............................................................... 418
Fernanda Monteiro Rigue
Ana Paula Parise Malavolta

Capítulo 40

Inovação pedagógica: um princípio em movimento ..................... 426
Elena Maria Billig Mello
Diana Paula Salomão de Freitas

Capítulo 41

A arte no contexto de distanciamento social: 
experiências de ensino com inovação pedagógica ....................... 433
Ana Francine Montenegro Edom
Tamara Insauriaga Bueno
Diana Paula Salomão de Freitas
Edson Ponick



Capítulo 42

Percepções de docentes da educação básica 
sobre a importância de aspectos da neurociências 
aplicados ao processo de ensino aprendizagem: 
indicadores e reflexões sobre inovação pedagógica ..................... 442
Ronan Moura Franco
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini
Diana Paula Salomão de Freitas
Elena Maria Billig Mello

Capítulo 43

Regimento das escolas municipais de São Gabriel/RS: 
apontamentos e reflexões no viés da inovação pedagógica .......... 454
Antônio Henrique Rabelo dos Santos
Gabriel Andrade
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini

Capítulo 44

Relato de vivências educativas democráticas 
e inovadoras na docência em instituições públicas .................. 464
Eva Ferreira Jornada

Roda de ConversAÇÃO 2
Sala temática 7: formação docente B

Capítulo 45

Narrar a escuta: transformação e inovação 
pedagógicas na educação infantil ................................................. 477
Caroline da Costa Cardoso
Elena Maria Billig Mello



Capítulo 46

Uma estratégia inovadora para o ensino 
de botânica: um relato de atividade ............................................. 484
Renato Padilha Santana
Amanda Gomes de Abreu
Bianca de Souza Calixto
Juliano Cesar Barbosa Queiroz
Leticia Sauer Leal Pereira
Raquel Ruppenthal
Ailton Jesus Dinardi

Capítulo 47

A proposta do curso: o currículo e a inovação 
pedagógica para além da BNCC ................................................ 492
Mayra da Silva Cutruneo Ceschini
Ronan Moura Franco
Patrícia Gavião Soares
Elena Maria Billig Mello

Capítulo 48

Relato de experiências: curso “subsídios básicos 
de psicologia da educação para 
a aprendizagem significativa” ........................................................ 503
Fernando Icaro Jorge Cunha
Débora Velasque de Souza
Stefânia Graces Mignone
Raquel Ruppenthal

Capítulo 49

Traços de inovação no trabalho docente 
em tempos de pandemia ............................................................ 514
Helenara Plaszewski
Adriana Dal Molin



Roda de ConversAÇÃO 2
Sala temática 8: inter-relação na Gestão da Educação

Capítulo 50

Os saberes e conquistas do grupo Maternal II 
durante a educação remota ........................................................ 525
Cátia Cilene Saraiva Avero
Maria Luísa Marques de Ornelas

Capítulo 51

Feira de ciências como fomentador 
de talentos em CT&I .................................................................... 536
Gabriela Solari Maciel
Cícero Gularte Scaglioni
Aline Lopes Balladares
Edson Massayuki Kakuno

Capítulo 52

Escola e família estreitando laços 
e resgatando valores ................................................................... 547
Alezandra Lima Nery Messias
Verônica Dias

Capítulo 53

A realidade de um deficiente visual 
no ambiente de ensino ................................................................ 557
João Victor Silveira Verçosa
Luiz Guilherme Lucho de Araújo
Renato Padilha Santana



Capítulo 54

A experiência do sensível como estratégia pedagógica ........... 565
Paula Ernestina Leal de Oliveira Cardoso
Francieli Martins Chibiaque 

Capítulo 55

Percepções de bolsistas do PIBID sobre 
as discussões ocorridas em uma reunião pedagógica ............. 575
Thais Menezes de Oliveira Soruco
Bruno de Alencastro Louzada
Cristiane Costa Gobbi

“Confetos”: entre costuras, arremates e anúncios ........................ 584

Sobre as organizadoras e revisoras ........................................... 588

Sobre os autores e as autoras .................................................... 591

Índice remissivo ........................................................................... 602



 Os trabalhos publicados nos Anais do IV Seminário de Inova-
ção Pedagógica: vivências democráticas na relação ensino-apren-
dizagem são de responsabilidade dos(as) respectivos(as) autores(as), 
no que se refere ao conteúdo, correção linguística e estilo.

Registros de imagens e Arte do Miolo

Mayra da Silva Cutruneo Ceschini
Paulo Ricardo do Rosário de Carvalho

Organizadores(as) do IV SIP

Ana Beatriz de Souza Cunha 
Diana Paula Salomão de Freitas

Elena Maria Billig Mello 
Elisângela Mota Pires 

Francéli Brizolla 
Jose Storniolo Nunes Brasil

Mayra da Silva Cutruneo Ceschini
Paulo Ricardo do Rosário de Carvalho 

Rita de Cássia Angeieski da Silveira 
Ronan Moura Franco 



24s u m á r i o

APRESENTAÇÃO

O IV Seminário de Inovação Pedagógica (SIP) é uma ação inte-
rinstitucional do Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na For-
mação Acadêmico-profissional de Profissionais da Educação (GRUPI). 
O SIP é um projeto de extensão registrado na Unipampa que, des-
de 2017, tem sido realizado de forma articulada entre os campi de 
Bagé e Uruguaiana, estando em sua quarta edição, todas elas pro-
movidas a partir da ênfase na temática de estudos e pesquisas do 
GRUPI, a inovação pedagógica. Assumimos a inovação pedagógica 
como um constructo coletivo e a demarcamos no campo teórico-con-
ceitual como “um conjunto de intervenções pedagógicas criadas por 
decisões coletivas e participativas, com intencionalidade deliberada 
para gerar mudanças nas estratégias de construção ou organização 
de conhecimentos que se alinhem às transformações histórico-sociais 
necessárias aos fins pretendidos” (MELLO e SALOMÃO DE FREITAS, 
2017, p.1800)1. 

Em 2020, o IV Seminário de Inovação Pedagógica: vivências 
democráticas na relação ensino-aprendizagem foi organizado pela 
Unipampa em parceria com outras instituições, UFPEL e UFPR. Neste 
ano, o contexto da Pandemia da COVID-19 exigiu de todos nós adap-
tações, reinvenções e, é claro, novas vivências e aprendizagens, em 
especial, com o uso das tecnologias. Neste contexto, o SIP também 
precisou se reinventar e, depois de 3 edições presenciais, fomos de-
safiados a realizar o evento no formato virtual. 

1 MELLO, E. M. B. ; SALOMÃO DE FREITAS, D. P. A formação docente no viés da Inovação 
Pedagógica: processo em construção. Anais ... XXVIII Simpósio Brasileiro de Política e 
Administração da Educação: estado, políticas e gestão da educação: tensões e agendas 
em (des)construção. João Pessoa-PB, 2017, p.1793-1802.
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O Seminário de Inovação Pedagógica, em todas as suas edi-
ções, tem sido um evento cuja programação vai além da abordagem 
teórico-conceitual, pois possibilita o exercício e a vivência da inovação 
pedagógica, com a proposição da metodologia das Rodas de Con-
versAÇÃO (SALOMÃO DE FREITAS, LINDEMANN e MELLO, 2016)2, as 
quais promovem a interação de profissionais da Educação Básica e do 
Ensino Superior, em um ambiente criativo de formação, em que os 
participantes dialogam a partir da socialização, por autores e coauto-
res, de relatos de experiências didático-pedagógicas e de gestão, de-
sencadeando, no coletivo, possibilidades de reflexão, ressignificação 
das práticas e (re) planejamento com o viés da inovação pedagógica. 
Neste processo, é importante destacar que as atividades do SIP não 
se limitam ao período de realização do evento, pois antes deste, os 
participantes recebem os resumos e vídeos dos trabalhos da respec-
tiva sala, para apreciação e contribuições nas discussões realizadas 
durante as Rodas de ConversAÇÃO do evento, quando os relatos são 
socializados pelos autores e/ou coautores.

Assim, o IV Seminário de Inovação Pedagógica: vivências de-
mocráticas na relação ensino-aprendizagem, realizado nos dias 04 e 
05 de dezembro de 2020, contou com 102 inscritos, dentre autores 
e coautores. Os trabalhos foram organizados, inicialmente, em 5 sa-
las temáticas: Metodologia; Currículo; Artefato e Ferramentas Peda-
gógicas; Formação Docente; e Inter-relação na Gestão da Educação. 
Diante da quantidade de trabalhos submetidos, tornou-se necessária 
a reorganização da sala temática Metodologia em três grupos, bem 
como da temática Formação Docente em dois grupos, totalizando 8 
salas temáticas.

2 SALOMÃO DE FREITAS, Diana Paula, LINDEMANN, Renata Hernandez.; MELLO. Elena Ma-
ria Billig. Rodas de conversação: situações de formação acadêmico-profissional vivencia-
das com professores(as) no PROEXT-MEC. In: Retratos de linguagem: uma homenagem 
aos 10 anos da área de Letras na UNIPAMPA – Campus Bagé/RS / Miriam Kelm, Valesca 
Irala (organizadoras). – Bagé/RS: Ed. Unipampa, 2016.
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Na abertura do evento, a Roda de ConversAÇÃO 1 contou com 
a participação de convidados especiais: os educadores Celso Vas-
concellos, Sonia Goulart e Valdo Cavallet, os quais nos brindaram com 
suas falas, permeadas de afeto e sabedoria, abordando a Inovação 
Pedagógica nas relações de ensino-aprendizagem. 

No segundo dia, na Roda de ConversAÇÃO 2, cada participante 
acessou a sala conforme a temática do seu relato, quando os autores e 
coautores leram as respostas referentes às percepções das vivências 
com inovação pedagógica observadas pelos demais participantes no 
processo de apreciação dos trabalhos (resumos e vídeos). A partir dis-
so, aconteceu o diálogo no coletivo, sendo que, em um processo co-
laborativo, o(a) redator(a) elaborou uma síntese e sistematização das 
discussões. Na sequência, os participantes identificaram, no mínimo, 
cinco possibilidades/alternativas para transformação com inovação 
pedagógica,  recorrentes nos trabalhos socializados, as quais foram 
apresentadas pelo(a) relator(a) na Roda de ConversAÇÃO 3, quan-
do os participantes, reorganizados em 3 salas temáticas, elaboraram 
coletivamente uma única síntese criativa com o objetivo de expressar 
como a inovação pedagógica contribuiu para as vivências democráti-
cas no ensino remoto. As sínteses produzidas nesta Roda foram socia-
lizadas na Inter-Rodas Final. 

Após as discussões no evento, os textos puderam ser retoma-
dos pelos participantes e a versão final pode ser conferida nas páginas 
destes Anais, publicados no formato e-book3, a exemplo das edições 
anteriores do SIP.

3 Os Anais do I, II e III Seminários de Inovação Pedagógica podem ser conferidos em ht-
tps://sitesunipampa.wixsite.com/grupiip e disponíveis no site do Movimento de Inovação 
na Educação em: http://movinovacaonaeducacao.org.br/wp-content/uploads/2018/11/E-
Book Semin%C3%A1rioInova%C3%A7%C3%A3o-pedag%C3%B3gica-UNIPAMPA.pdf e 
Anais do II Seminário de Inovação Pedagógica - Movimento de Inovação na Educação 
(movinovacaonaeducacao.org.br) Acesso em: 12 set. 2021. 

https://sitesunipampa.wixsite.com/grupiip
https://sitesunipampa.wixsite.com/grupiip
http://movinovacaonaeducacao.org.br/wp-content/uploads/2018/11/E-Book
http://movinovacaonaeducacao.org.br/wp-content/uploads/2018/11/E-Book
https://movinovacaonaeducacao.org.br/biblioteca/anais-do-ii-seminario-de-inovacao-pedagogica/
https://movinovacaonaeducacao.org.br/biblioteca/anais-do-ii-seminario-de-inovacao-pedagogica/
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 Assim, apresentamos o e-book “Inovação Pedagógica: vivên-
cias democráticas na relação ensino-aprendizagem”, contendo os re-
latos de vivências com inovação pedagógica na relação ensino-apren-
dizagem na Educação Básica e na Educação Superior,  ressignificados 
no coletivo e permeados por reflexões teórico-conceituais. 

O texto de abertura do e-book, intitulado “Inovação Pedagógica: 
contribuições para uma Perspectiva Crítica”, foi produzido por um dos 
convidados especiais do IV SIP, o educador Celso Vasconcellos. Na se-
quência, os 54 trabalhos socializados estão organizados da seguinte 
forma: na Sala 1 - Metodologia A, temos 9 produções escritas; na Sala 
2 - Metodologia B , 10; na Sala 3 – Metodologia C, 6 trabalhos; Sala 
4 - Currículo, 7; na Sala 5 – Artefatos e Ferramentas Pedagógicas, 5 
produções; na Sala 6 – Formação Docente A, 6; na Sala 7 – Formação 
Docente B, 5 escritas; e na Sala 8 – Inter-relação na Gestão da Educa-
ção, 6 trabalhos. 

Desejamos que vocês, queridos(as) leitores(as), sintam-se aco-
lhidos para a leitura deste e-book e ao fazê-lo, desfrutem de momentos 
agradáveis e inspiradores de outras práticas inovadoras pedagógicas! 
Abraços fraternos! 

 
Rita de Cássia Angeieski da Silveira e Mayra da Silva 

Cutruneo Ceschini, pela Comissão Organizadora do IV SIP
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Refletir sobre a Inovação Pedagógica é extremamente importan-
te, pois implica adentrar no processo de ensino-aprendizagem, “caixa 
preta” de muitas escolas. Para muitos e muitos, o que acontece em 
sala de aula é algo bom, “acima de qualquer suspeita”, afinal, “sempre 
foi assim” (isto não é verdade), “todo mundo faz assim” (isto também 
não é verdade), “fizeram assim comigo” (isto, comumente, é verdade!). 
Problematizar é preciso!

Observando processos de inovação, percebemos avanços na 
gestão escolar, nos recursos, instalações e equipamentos, uso intenso 
de tecnologia de informação e comunicação digital (TICD), participação 
da comunidade, interação com território local, oferecimento de ativida-
des complementares, contato mais integrado com a natureza, inclusão 
de alunos com deficiência, ampliação da jornada escolar, introdução 
ou junção de componentes curriculares, combate ao consumismo, até 
mesmo mudanças arquitetônicas da escola (prédios sem corredores, 
salas de aula com pé-direito bem grande, amplos espaços educati-
vos-comunitários, etc.). Certamente, tudo isto é importante, tem seu 
valor no processo de mudança da escola. Basta lembrar, por exemplo, 
o estrago que um gestor autoritário pode fazer com qualquer tentativa 
de inovação. Todavia, em muitos casos, os avanços nestes campos 
não vêm acompanhados de mudanças no âmago do processo educa-
tivo, no processo de ensino-aprendizagem, que continuam marcados 
pelos “Cavaleiros do Apocalipse Pedagógico”: conteúdo preestabele-
cido sem potencial de sentido relevante para os alunos, metodologia 
passiva e avaliação classificatória e excludente! (Vasconcellos, 2017c)

Por outro lado, quando analisamos criticamente a questão da 
Inovação Pedagógica, três fatos nos chamam a atenção, nos inco-
modam profundamente: 1.Ausência ou fraca presença de inovações 
pedagógicas nas instituições de ensino, como apontamos acima; 
2.Pseudoinovações; 3.Falta de continuidade das inovações. Devemos 
continuar e intensificar a colaboração entre professores, estudantes e 
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pesquisadores para a denúncia, desvelamento e superação do discur-
so da “inovação”, praticamente hegemônico nos discursos pedagógi-
cos contemporâneos, sem se explicitarem seus fundamentos e seus 
projetos de Sociedade, de Ser Humano e de Educação!

As presentes reflexões visam dar, dentro de seus limites e pos-
sibilidades, algumas contribuições para superar estes problemas, 
através de elementos teórico-metodológicos advindos seja de nossa 
prática, observação e/ou pesquisa da realidade educacional.

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: FUNDAMENTOS 
TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O Homo sapiens não nasce pronto, nem programado (sua 
programação biológica é fundamental, porém não abarca o mundo 
da cultura). O ser humano se faz por sua atividade. A atividade que 
constitui o humano, todavia, não é qualquer. Pelo contrário, a atividade 
humanizadora é sempre marcada por um significado, por um sentido, 
por uma intencionalidade. Inovação, de acordo com os dicionários, 
tem um significado primeiro de “ação ou efeito de inovar”. Inovação, 
portanto, nos remete ao campo da prática, da atividade. Ao analisar-
mos a Atividade Humana como um todo, compreendemos que, em 
grandes linhas, esta depende do Querer e do Poder. Há pessoas que 
querem, mas não podem; a atividade não acontece por falta de condi-
ções objetivas. Há pessoas que podem, mas não querem; de maneira 
análoga, a atividade não acontece, só que agora em função da falta 
de condições subjetivas, no caso, a falta de energética para a ação. 

O Querer tem duas modalidades básicas, o Desejo e/ou a Neces-
sidade (elementos propriamente do Querer), e um aspecto complemen-
tar, que é a Representação Mental que o sujeito tem sobre o seu Poder.
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O que nos move é a falta; vamos em busca de alguma maneira 
de suprir a falta. Querer é falta, assim como Desejo e Necessidade. 
Ora se Desejo e Necessidade são faltas, por que os distinguir? Por 
uma questão Ontológica, pelo tipo de falta em função de suas distintas 
origens. O Desejo é a falta que o sujeito sente a partir da Presença do 
objeto (Póros). A Necessidade é a falta que o sujeito sente a partir da 
tomada de consciência da Ausência do objeto (Pênia).4

O terceiro elemento a ser considerado no Querer é a representa-
ção que o sujeito tem sobre seu poder, a visão, o entendimento sobre 
sua capacidade de agir, independentemente dos fatores objetivos da 
realidade. Esta representação funciona como fator modulador do Que-
rer; assim, não vislumbrar possibilidade de realizar a ação leva o sujeito 
ao desânimo, à desistência. 

Se alguém, ao ler este texto, me perguntar, com irônico sorriso, 
se acho que, para mudar a Escola, basta que nos entreguemos 
ao cansaço de constantemente afirmar que mudar é possível e 
que os seres humanos não são puros espectadores, mas atores 
também da história, direi que não. Mas direi também que mudar 
implica saber que fazê-lo é possível. (FREIRE, 2000, p. 53).

Portanto, o fortalecimento do Querer do professor deverá estar 
atento aos três aspectos.

O Poder, por sua vez, tem também dois aspectos básicos: o 
Saber (Conceitual, Procedimental e Atitudinal) e o Ter (Condições Ma-
teriais e Condições Políticas). 

4 Um pequeno exemplo: a pessoa nunca tinha ouvido falar de um determinado modelo de 
celular; tem contato com ele e fica encantada. “Agora eu quero”; isto é desejo: a presença 
provoca nele a falta. Outra situação: o sujeito está fazendo pós-graduação e descobre que 
tem um aplicativo de carona que só roda naquele determinado tipo de celular: “Agora eu 
quero”. Isto é necessidade: tomou consciência de sua ausência. Grosso modo, o Desejo 
nos “puxa”, a Necessidade nos “empurra”.



33s u m á r i o

INTENCIONALIDADE DA INOVAÇÃO CRÍTICA 
(QUERER COMO DESEJO SOCIAL)

Para não se cair em modismos ou na reprodução do mesmo, há 
um grande nó a ser desatado: o que, de fato, queremos com a escola? 
Sêneca (4 a.C.-65) dizia que “Não há ventos favoráveis para quem não 
sabe para onde navega”. Algo semelhante diz o Gato, em Alice no País 
das Maravilhas, no diálogo com Alice: “Que caminho devo tomar para 
sair daqui”, diz Alice. “Para onde quer ir?”, pergunta o Gato, “Não me 
importo muito”, ela afirma, “Então, qualquer caminho serve”, afirma o 
Gato. A intencionalidade é uma marca tipicamente humana:

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e 
a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. 
Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 
figura na mente sua construção antes de transformá-la em rea-
lidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado 
que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. 
Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele 
imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em 
mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar 
e ao qual tem de subordinar sua vontade. (MARX, 1980, p. 202).
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Como o Zeitgeist, o “espírito do tempo”, pelo menos no pla-
no discursivo, é o de mudança, transformação, Inovação Pedagógica, 
as pessoas e as instituições podem cair no erro de começar a inovar 
porque “tem que” inovar, partindo para mudanças superficiais ou equi-
vocadas, sem estarem pautadas num projeto (pessoal ou construído 
coletivamente) e numa intencionalidade transformadora.

Um dos graves equívocos de algumas propostas de inovação 
educacional é o reducionismo: parece, por exemplo, que tudo estaria 
resolvido se a metodologia fosse “ativa”, se não tivesse mais nota, 
aula, séries, etc. (embora isto possa ter seu valor dentro de um projeto 
maior), abstraindo totalmente a questão Política, a questão da Intencio-
nalidade, do Sentido maior da atividade educativa: afinal, qual nosso 
horizonte de Sociedade e de Ser Humano?5 

Paulo Freire nos aponta um caminho que é o de jamais reduzir 
ou dicotomizar o Pedagógico, o Epistemológico, o Ontológico do Políti-
co! Logo no começo de uma de suas grandes obras “Educação como 
Prática da Liberdade” (anterior à “Pedagogia do Oprimido”), coloca 
muito claramente:

Não há educação fora das sociedades humanas e não há ho-
mem no vazio. (...) Desde logo, qualquer busca implica, neces-
sariamente, numa opção. Opção pelo ontem, que significava 
uma sociedade sem povo, comandada por uma “elite” super-
posta a seu mundo, alienada, em que o homem simples, mini-
mizado e sem consciência desta minimização, era mais “coisa” 
que homem mesmo. Ou opção pelo Amanhã, por uma nova 
sociedade, que, sendo sujeito de si mesma, tivesse no homem 
e no povo sujeitos da História. A opção teria de ser também en-
tre uma “educação” para a “domesticação”, para a alienação, e 
uma educação para a liberdade. (FREIRE, 1983, p. 35).

5 Temos conquistas bastante significativas neste âmbito das grandes finalidades da educa-
ção: Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Marcos Legais da Educação Inclusiva, das Relações Étnico-Ra-
ciais, Diretrizes Curriculares, Competências Gerais da BNCC.
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Muito sinteticamente, apontamos a seguinte intencionalidade, o 
seguinte sentido para o Ensino/Estudo:

• Compreender o mundo em que vivemos. Tal perspectiva cor-
responde ao desenvolvimento da (tomada de) consciência, à 
necessidade humana fundamental de viver num mundo que 
faça sentido, de compreensão crítica da condição humana e da 
realidade nos seus vários campos. Isto é condição para usufruir 
o objeto de estudo, partir para o conhecimento de outro objeto, 
ou transformá-lo;

• Usufruir o patrimônio acumulado pela humanidade, isto é, par-
ticipar do riquíssimo acervo simbólico e material (inclusive para 
sua sobrevivência), das conquistas histórico-culturais (de ma-
neira consciente, não predatória, sustentável), e sobretudo,

• Transformar este mundo, qual seja, colocar este conhecimento 
a serviço da alteração do currículo Pessoal (superar-se), assim 
como do currículo da Polis (construção de uma realidade me-
lhor, mais justa, solidária e plena), na perspectiva da formação 
omnidimensional dos Seres Humanos, através do trabalho e do 
engajamento social, e ser feliz (alegria crítica)! 

 Entendemos que a tarefa básica da escola é comprometer-se 
visceralmente com:

• Aprendizagem Efetiva

• Desenvolvimento Humano Pleno

• Alegria Crítica (Docta Gaudium)

Por parte de cada um e de todos os educandos, através da 
apropriação crítica, criativa, significativa e duradoura dos saberes ne-
cessários (conceituais, procedimentais e atitudinais) visando a poten-
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cialização da consciência, do caráter, da cidadania e da formação para 
o trabalho, pautada na solidariedade, na autonomia, na justiça, na paz 
e na responsabilidade.

Neste contexto, entendemos que Inovação é tudo aquilo que 
ajuda a romper, a superar, a Servidão (Espinosa), a Alienação (Marx), 
a Opressão (Freire), o Sofrimento Ético-Político (Sawaia)6. Inovação, 
no seu sentido radical (radical é o que vai à raiz, e a raiz do Homem é 
o próprio Homem) é tudo aquilo que favorece a Humanização, o Afeto 
Radical7, o Devir-Criança8, a Histórica e Ontológica Vocação de Ser 
Mais, a Potência Vital, a Liberdade, a Democracia.

6 Em síntese, o sofrimento ético-político abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma 
que mutilam a vida de diferentes formas. Qualifica-se pela maneira como sou tratada e 
trato o outro na intersubjetividade, face a face ou anônima, cuja dinâmica, conteúdo e 
qualidade são determinados pela organização social. Portanto, o sofrimento ético-político 
retrata a vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada época histórica, 
especialmente a dor que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, 
sem valor, apêndice inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da vivência cotidiana 
da desigualdade social, da negação imposta socialmente às possibilidades da maioria 
apropriar-se da produção material, cultural e social de sua época, de movimentar-se no 
espaço público e de expressar desejo e afeto (Sawaia, 2002: 112).

7 Afeto Radical é aquele em que a pessoa é amada por aquilo que ela é. No caso de errar, 
vai-se contra o ato que ela cometeu e não contra sua pessoa (como dizia Santo Agostinho: 
Odeie o pecado, mas ame o pecador). Neste tipo de afeto, entre o aluno e o esquema da 
instituição, o professor opta pelo aluno. É o professor que se compromete, que não de-
siste do aluno, não o abandona no meio do caminho, não o abandona aos seus próprios 
recursos (Arendt), que vai fazer de tudo para que o aluno aprenda, se desenvolva e seja 
feliz. Por ter sua afetividade desenvolvida, o professor se deixa afetar pelas necessidades 
radicais (no sentido de não alienadas, não manipuladas) dos alunos, buscando a melhor 
para favorecer a aprendizagem.

8 Ter a Infância como Projeto, cultivar, preservar e lutar para garantir o direito ao desenvol-
vimento pleno das características essenciais de uma Criança (que ainda é criança, que 
não foi enquadrada, domesticada, abusada), em todas as Crianças e nos Adultos (res-
gate da Criança Interior): Alegria; Interatividade/Comunicação; Imaginação/Criatividade; 
Ingenuidade/Crença/Pureza; Curiosidade/ Encantamento; Presença/Vivacidade/Brilho; Es-
pontaneidade/Sinceridade; Capacidade de Perdão/ Amorosidade; Ludicidade; Esperança; 
Transcendência/Persistência! 
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CONTRADIÇÕES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
(QUERER COMO NECESSIDADE SOCIAL)

A realidade é contraditória, o que significa dizer que tem luzes e 
sombras, aspectos positivos e negativos fortemente entrelaçados. Nesta 
medida, nem tudo precisa ser inovado. Há aspectos positivos da realida-
de que devem ser preservados, conservados. Da mesma forma, nem toda 
inovação é inevitavelmente para melhor. [Base Ontológica da Inovação]

Há inovações da escola que são Necessárias e/ou Desejáveis. 
Existe um conjunto enorme de indicadores revelando os limites e con-
tradições do modelo hegemônico da escola contemporânea:

• Baixo nível de aprendizagem (revelado por avaliações de siste-
ma ou pela própria percepção do professor)

• Indisciplina em sala de aula (e na escola)

• Necessidade de ajuda externa aos alunos (pais, professores 
particulares, psicopedagogos, psicólogos, psicanalistas – mais 
tarde para superar traumas)

• Evasão

• Reprovação

• Talentos desperdiçados (de alunos e professores)

• Queixa dos professores dos anos seguintes

• Baixo desenvolvimento humano

• Desgaste de alunos e professores em sala de aula

• Analfabetismo Funcional
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• Analfabetismo Científico

• Pouco empreendedorismo (participação em grupos de estudo, 
projetos de pesquisa, publicação em revistas especializadas, 
participação em ONG’s, Movimentos Sociais, etc.)

• Queixa dos empresários pelo baixo nível da formação dos alu-
nos.9

O fato de a realização da inovação ser muito difícil não deve ser 
servir de desculpa ou de justificativa para amenizar a crítica, ou para se 
conformar com “pequenos ajustes na velha engrenagem”.

POR QUE HÁ EDUCADOR QUE NÃO INOVA?

Diante da existência e expressão de Desejos Sociais em relação 
à escola, bem como de tantas evidências, de tantos indiciadores do 
fracasso do modelo tradicional, instrucionista de ensino, por que há edu-
cador que não busca inovar criticamente sua prática pedagógica? Aqui, 
tocamos no complexo campo da produção das subjetividades, particu-
larmente na questão do Querer (Desejo e Necessidade) do professor. 

Os apontamentos a seguir devem ser lidos com cautela, pois 
não são um juízo definitivo, mas, pelo contrário, uma tentativa de apro-
ximação visando a compreensão deste universo subjetivo do professor 
(pessoal e nas suas relações) e sua influência decisiva nos processos 
de inovação pedagógica, lembrando que não acontecem de forma iso-
lada e nem independente do contexto concreto da atividade docente.

9 É importante destacar que há todo um contexto envolvendo a escola, com enraizamento 
histórico-cultural, uma espécie de DNA excludente da sociedade brasileira: colonização 
autoritária e predatória, querela metafísica sobre a existência ou não da alma do índio/dizi-
mação indígena, longa e violenta escravidão, presença da inquisição no país, mentalidade 
cartorial, coronelismo, revolta da vacina, ditadura Vargas/ditadura militar, lógica infanticida 
(exploração do trabalho infantil, prostituição infantil, abuso sexual, etc.), altíssima concen-
tração de renda, profunda desigualdade social, medidas governamentais populistas, etc. 
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QUERER: NÃO QUER INOVAR CRITICAMENTE

a) Não deseja inovar

• Não deseja ser professor (Pulsão para o Desistério)

• Convicção: acredita que o que faz é o melhor para o aluno (jus-
tificativas ideológicas: “preparar para a vida”, “garantir o nível 
do ensino”)

• Comodismo: não quer sair da sua zona de conforto, “sempre 
foi assim”

• Desejo fraco: não persistência, falta de resiliência; diante das 
dificuldades, abandona inovação

• Já fez uma inovação e está satisfeito com isto

• Não acredita na pequena inovação possível de ser feita na nova 
direção (“Uma andorinha não faz verão”); idealização da inovação

• Impõe condição (“Se tal coisa mudar, então eu mudo também”)

• Sente-se desrespeitado, seu saber negado; inovação imposta 
(“Agora tem de ser assim”)

• Inovou no passado e não deu certo; agora, tem maior resistência

• Transitoriedade imaginária: pensa que vai mudar de escola, fun-
ção ou profissão (e acaba se aposentando assim...).

b) Não sente necessidade de inovar criticamente

• Ingenuidade: não percebe o problema; faz por imitação (mime-
tismo), reproduz  -conscientemente- práticas existentes (rituais, 
rotinas, regras, normas, já estabelecidas)
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• Falta de convicção da necessidade de mudança (“Será que pre-
cisa inovar mesmo?”); minimização do problema (“Também não 
é tão grave assim”)

• Acha que o problema não é dele (não tem a ver com sua produção, 
nem com sua superação; não teria responsabilidade alguma)

• Tem necessidade de ter a prática que tem para poder “sobrevi-
ver” em sala de aula, “controlar” a disciplina, por exemplo; medo 
de inovar e perder o controle da turma (e, com isto, perder o 
prestígio profissional ou até o emprego, se a escola for particu-
lar); medo de inovar e “não dar tempo de cumprir o programa”

• Alienação: prática mecânica, pautada no programa (algoritmo) 
e não no projeto; ausente do processo, perdido no turbilhão da 
vida e da profissão.

PODER: NÃO PODE INOVAR CRITICAMENTE

a) Faltam Saberes

• Não sabe fazer diferente, não conhece outra forma de trabalhar 
(não teve acesso à informação, ou teve acesso, mas de forma 
equivocada)

• Não sabe lidar com as pressões contrárias à mudança por parte 
da instituição (faz o que a instituição propõe/impõe), alunos (con-
dicionamento, resistência à mudança em função do Imprinting Es-
colar Instrucionista (Vasconcellos, 2017b) a que foram submetidos 
logo no 1º ano do Ensino Fundamental), colegas professores (do 
mesmo ano ou dos anos posteriores), material didático, gestores, 
outras escolas, sistema de ensino, exames, avaliação externa.
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b) Faltam Condições

• Condições Materiais (ex.: organização do tempo e do espeço em 
função da grade curricular, pequeno número de aulas com cada 
turma, grande número de alunos, falta de espaço de trabalho co-
letivo constante, de tempo para atendimento aos alunos, etc.)

• Condições Políticas (ex.: legislação equivocada, falta de apoio 
da gestão10, autoritarismo institucional, ausência de uma linha 
comum de trabalho, de um Projeto Político-Pedagógico cons-
truído coletivamente, etc.).

PERCEPÇÃO EQUIVOCADA DO SEU PODER

• Acha que não pode: autolimitação

• Acha que a prática que tem é a que a instituição quer

• Acha que a prática que tem é a que o “MEC exige”

• Acha que mudou: inovação superficial, pseudoinovação.

Fatores Inconscientes/Imponderáveis

• Alienação profunda

• Depressão

• Pulsão de morte, falta de desejo de viver.

10 Gestão “não gosta” que faça círculo ou trabalho de grupo porque “faz barulho” ou “risca o 
chão”...
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POR QUE HÁ EDUCADOR QUE INOVA?

 Podemos agora fazer a mesma pergunta, só na perspectiva 
da superação: por que há professor que busca inovar criticamente sua 
prática pedagógica?

QUERER: QUER INOVAR CRITICAMENTE

a) Deseja inovar criticamente

• Quer ser professor, quer vir a ser um professor melhor

• Amorosidade; sensibilidade

• Ética: compromisso com a vida, com a profissão, com os alu-
nos, com a escola

• Convicção: quer a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento hu-
mano pleno e a alegria crítica de cada um e de todos os alunos

• Ousadia: quer sair da sua zona de conforto, acredita que “uma 
outra educação é possível”

• Persistência: resiliência; diante da dificuldade, busca ajuda, não 
abandona a inovação.

b) Sente necessidade de inovar criticamente

• Criticidade: percebe o problema na sua gravidade, radicalidade, 
extensão e urgência

• Sente-se incomodado com a prática atual, insatisfeito, frustrado; 
sente que precisa mudar a prática, fazer diferente, fazer melhor.
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PODER: PODE INOVAR CRITICAMENTE

a) Saberes

• Sabe fazer diferente, conhece outra forma de ensinar (teve aces-
so à informação, e de forma adequada; foi atrás, não ficou es-
perando chegar)

• Sabe lidar com as pressões contrárias à mudança, aprendeu a 
lidar com as pressões (por parte da instituição, alunos, colegas, 
gestores, sistema de ensino, exames); aprendeu a fazer parce-
rias, ter leitura crítica do grupo, identificar quem tem a humani-
dade preservada para se articular.

b) Condições

• Assume as Condições Materiais dadas como ponto de partida 
para a mudança

• Assume as Condições Políticas dadas como ponto de partida 
para a mudança; articula as diferenças, ao invés de antagoni-
zá-las (o ser humano faz a história, mas não sob as condições 
que escolheu – Marx).

3. PERCEPÇÃO ADEQUADA DO SEU PODER

• Toma consciência de sua Zona de Autonomia Relativa (ZAR)

Existem limites que transcendem o sujeito, grupo ou instituição, 
uma vez que estão dados por fatores naturais ou sociais mais amplos. 
Sabemos dos limites de qualquer ser humano e de qualquer institui-
ção: há um princípio de realidade a ser encarado. É preciso saber li-
dar com a nossa não-onipotência: não podemos tudo. Evidentemente, 
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estes limites não são absolutos, mas históricos, o que significa que, 
de diferentes formas e em diferentes medidas, podem ser quebrados 
e superados, correspondendo mesmo a um autêntico compromisso 
com a conquista de uma educação de qualidade social. 

Todavia, com muita frequência, o limite que limita efetivamente 
a ação dos sujeitos e da instituição não é este externo, e sim um outro 
que tem a ver com a autolimitação e/ou com as contradições dos pró-
prios sujeitos, individual ou coletivamente considerados (isto que não 
percebe o professor que não inova).

A ZAR é o espaço entre o limite externo (dado pela Natureza e 
pela Sociedade) e o limite interno (dado pela projeção imaginária e/ou 
pela efetiva contradição do sujeito/grupo) da ação do sujeito e/ou de 
uma determinada instituição (Vasconcellos, 2017b: 222). É um campo 
privilegiado para se produzir inovações.

Limite Externo
(Natureza, Sociedade)

Zona de
Autonomia 

Relativa
(// ZDP)

Zona de Ação Atual

Limite Interno
Projetado pelo Sujeito
Contradições do Sujeito
(Eu e/ou o Outro à Armadilha)

— Esquema: Zona de Autonomia Relativa—

No esquema acima, representamos os limites internos e exter-
nos por círculos. É claro que no concreto da escola não é assim que 
acontece, uma vez que para cada campo de atuação teremos diferen-
tes níveis de limites. O esquema a seguir traz uma representação mais 
condizente com a prática.
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Zona de Ação Atual

Zona de Autonomia Relativa

Zona de Repressão
LE

LI

— Esquema: Zona de Autonomia Relativa—

A zona de ação atual do sujeito/grupo, normalmente, é definida 
muito mais pelos limites internos do que pelos externos. A zona de 
repressão representa aqueles aspectos em que claramente o sujeito/
grupo já avançou, mas é barrado pelo limite externo.

Fatores Inconscientes/Imponderáveis

• Pulsão de Vida (Pulsão para o Magistério)

• Grandes Alegrias da Docência.

FORTALECIMENTO DO QUERER E DO PODER 
DO EDUCADOR PARA A INOVAÇÃO CRÍTICA

É bastante comum se apontar a resistência das pessoas, em ge-
ral, e dos professores, em particular, à inovação. Na condição humana, 
como vimos, não nascemos prontos nem programados. A educabili-
dade é nossa grande característica, o que significa dizer que somos 
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influenciáveis pelo meio. Nesta medida, podemos compreender a po-
sitividade da resistência, a necessidade de uma certa dose de resis-
tência para que possamos nos constituir e manter enquanto pessoa, 
ter um mínimo de identidade. Alguém absolutamente sem resistência 
à influência exterior, pode-se dizer, não tem identidade, pois sua forma 
de ser dependerá, a cada instante, da influência que receberá naquele 
momento. Não tem “inércia” por não ter memória de longa duração. No 
entanto, quando consideramos os processos de inovação educacio-
nal, o que nos preocupa não é esta resistência, que está relacionada 
à defesa de valores, de pontos de vista, mas aquela que significa um 
fechamento do sujeito face à realidade.

Os saberes que trazemos em nós não são puras estruturas cog-
nitivas; estão marcados por afetos, até porque, se não houvesse afeto, 
não teriam sido por nós incorporados, como nos ensina a epistemologia. 
Portanto, quando se tenta mudar estes saberes, cargas afetivas serão 
postas em jogo. Além disto, muitas vezes existem outros elementos em 
questão, como por exemplo um cargo, a imagem diante do outro, um 
desejo de aceitação ou a busca de uma posição de liderança no grupo.

O ponto de partida, então, para enfrentar a eventual resistência 
do educador é procurar despertá-lo para a mudança. A mobilização 
do sujeito para a inovação depende, como vimos, do seu Querer e do 
seu Poder. 

Como caminho de fortalecimento do Querer e do Poder do profes-
sor para a inovação pedagógica crítica, apontamos algumas estratégias: 

QUERER

O Querer é um aspecto absolutamente fundamental da existên-
cia. É a energética da ação (cf. Piaget, 1978b: 13). Podemos afirmar que 
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a primeira e grande linguagem humana é a afetiva. Ocorre que, assim 
como no campo das relações sociais e dos saberes, o querer pode 
se degradar: alienação, manipulação dos desejos, desvio do essencial, 
consumismo, caminhando para Thánatos (ao invés de Eros – Freud).

O caminho do querer, em especial do desejo, passa essencial-
mente pelo contágio, portanto pela relação com o outro, pois, como 
nos ensina a psicanálise, o desejo nasce do desejo propiciado pelo 
contato, pelo encontro. Isto, todavia, não quer dizer passividade. Ao 
contrário, é um processo muito ativo uma vez que cabe ao sujeito es-
colher, entre os desejos que estão no ambiente, a quais irá se vincular, 
se aproximar. Além disto, como ser simbólico, o sujeito pode provocar 
estímulos em si mesmo pela linguagem, como afirma Vygotsky.

Apresentamos algumas mediações no sentido de favorecer a 
criação ou o desabrochar no docente do Desejo e/ou da Necessidade.

• Desejo: ajudar a superar o isolamento, o medo de mudar e, 
sobretudo, a indiferença. Aqui, podemos acionar uma série de 
estratégias no sentido de colocar o professor em contato com 
pessoas que desejam, que buscam alternativas, que estejam 
marcadas pela potência vital, seja no presente e/ou que no pas-
sado (pessoas que tiveram estas características). Este contato 
pode se dar direta ou indiretamente (através de publicações, 
registros, documentos, relatos, etc.). Nesta linha também aju-
da o contato do professor com práticas de mudança que estão 
acontecendo na nova direção; sentir o gosto, o clima, a satisfa-
ção de quem mudou. Perceber que é possível. O contato com o 
“outro lado” (os que sofrem sua ação); ver como sua ação está 
repercutindo, sobretudo nos alunos. Contato com os excluídos, 
aqueles que não estão tendo “sucesso” no “esquema da esco-
la” (ou da sociedade); tocar a chaga daqueles que sofrem (ir 
além do próprio umbigo)11. E também consigo: rever a opção 
pelo magistério, para ficar inteiro.

11 Como ofício temos de saber mais sobre aprendizagem. Como se processa, mas também 
como se quebra o desenvolvimento mental, ético, emocional, identitário... da infância sub-
metida à barbárie e à exclusão (Arroyo).
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Há um aspecto do Desejo que tem um papel importantíssimo 
na inovação. Trata-se da questão da Curiosidade, aquele desejo inten-
so de ver, ouvir, conhecer, experimentar, fazer alguma coisa. Um dos 
desdobramentos da curiosidade é a busca de sentido. A atribuição de 
sentido é uma das necessidades humanas mais radicais. Viver num 
mundo que faça sentido é a grande busca do ser humano. Poderíamos 
dizer que, como seres incompletos, de falta, temos muitas fomes -afe-
to, justiça, beleza, transcendência-, além da básica fome de comida. 
Todavia, temos também fome de palavra. Desde muito cedo, cada ser 
humano, inserido no universo social e cultural, busca atribuir sentido 
ao mundo em que vive. O comportamento típico da inteligência é o de 
atribuir sentido. A falta de significado aliada à sensação de impossibi-
lidade de chegar a ele, leva o ser humano à angústia, ao desespero 
e, no limite, à loucura. Por isto, o ser humano vive perguntando, (se) 
questionando. O questionamento, a problematização correspondem 
a esta necessidade de sentido. Perder a curiosidade, deixar de bus-
car o sentido corresponde, pois, a um processo de desumanização. 
Ora, quando a escola, quando os educadores se perguntam (e têm 
coragem de sustentar a pergunta), quando têm ousadia de ouvir ou-
tras vozes (inclusive do inconsciente), quando exercem com potência 
a curiosidade, e se perguntam pelo sentido de suas práticas, quando 
conseguem um distanciamento crítico necessário para o estranhamen-
to de suas práticas (como se um marciano estive visitando a escola e 
estranhando tudo), quando passam a se recusar a fazer algo que não 
tem sentido, o caminho da inovação e da transformação está aberto!

• Necessidade: ajudar professor a tomar consciência das suas 
contradições (entre o que sente, pensa, quer, fala, faz), para 
além das suas intenções (abordagem epistemológica e não mo-
ral, uma vez que, comumente, não se trata de mentira, mas da 
discrepância entre níveis de consciência: a desejada superficial 
e a equivocada enraizada). Desestabilizar, provocar a reflexão. 
Para isto, é preciso procurar romper o estado de equilíbrio cog-
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nitivo do professor; problematizar a ingenuidade, a alienação, 
as justificativas apaziguadoras da consciência, a dissonância 
entre o discurso e a prática; ajudar a sair do “piloto automático”.

PODER

• Saber – Conceitual: toda prática humana consciente está mar-
cada por algum nível simbólico, alguma forma de representação 
mental. Se desejamos alteração das práticas, será preciso, com 
certeza, alteração das representações que as acompanham. 
Diante disto, a questão que se coloca é: como o professor muda 
suas representações? Este é um processo extremamente com-
plexo, que pode ser dar por uma série de formas; uma delas é o 
contato com outras representações.

Existem aspectos dificultadores, bloqueios, que são da ordem 
objetiva, difíceis de serem removidos de imediato (ex.: salário, con-
dições de trabalho, etc.). No entanto, existem outros obstáculos que 
são da ordem subjetiva e que, embora fortemente influenciados pela 
objetiva, tem uma Zona de Autonomia Relativa (ZAR), e uma boa argu-
mentação pode ajudar a remover estes obstáculos.

É importante não perdermos de vista a dialética cognição-afeti-
vidade. Em geral, quando tratamos das dificuldades de aprendizagem 
dos alunos (que, naturalmente, servem também para a análise da ati-
vidade do professor), enfatizamos a influência da afetividade na cogni-
ção, o que é absolutamente correto. Todavia, sendo a relação dialética, 
cabe levar em conta também a influência da cognição na afetividade, 
qual seja, considerando que os afetos são humanos, de alguma forma, 
são mediados pela dimensão simbólica, semiótica. Logo, embora de-
vamos reconhecer sua limitação, não podemos abrir mão da estratégia 
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de argumentação (como fizemos anteriormente e continuamos a fazer 
agora). Espinosa (1632-1677) nos provoca ao se referir ao conheci-
mento como o mais potente dos afetos!

Uma estratégia básica para a construção de uma nova prática 
educativa é desmontar as justificativas ideológicas, tirar a sustentação, 
os pontos de apoio, não deixar sem respostas as manifestações equi-
vocadas. Não é tudo, porém vai minando o terreno, desconstruindo 
os saberes enraizados (relação com Necessidade/Desejo). Propiciar 
a construção de saberes por parte do professor através da Pesquisa 
(ter acesso a novas concepções; aprender a dialogar com os vivos e 
mortos significativos) e da Produção (se expressar, escrever — como 
forma de consolidação da construção e socialização do conhecimen-
to). Para isto, é preciso provocar a desconstrução de saberes equivo-
cados. Ajudar a desvelar as implicações (pedagógicas, psicológicas, 
éticas, estéticas, políticas, sociais, econômicas) de sua prática. Criticar 
os pressupostos (visão de Sociedade e de Pessoa), confrontando com 
o Projeto Político-Pedagógico. Não entrar nos modismos.

• Saber – Procedimental: no campo dos procedimentos igualmen-
te temos desafios graves, pois determinadas práticas acontecem 
há tanto tempo que também se tornaram “naturais”, hábitos.

Podemos dizer que, em grandes linhas, a intenção se releva na 
ação.12 Neste sentido, é perfeitamente legítima a grande busca por 
parte dos professores do “como”, do saber-fazer. Todavia, é preciso 
recordar que a teoria não é o único fator que interfere na prática do 
sujeito. Além disto, há o processo de alienação, onde o sujeito faz algo 
não porque queira, deseje, mas porque está “sob pressão” (mais ou 
menos direta — da coordenação escolar aos exames externos, por 
exemplo). Na ação humana concreta, a intenção do sujeito e a finalida-
de a que a ação de fato serve nem sempre coincidem! Daí a necessi-

12 Sem esquecer o jogo de interação entre as ações (ecologia da ação-Morin).
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dade de ficarmos muito atentos às práticas que realizamos, sobretudo 
aquelas consideradas insuspeitas. Podem estar servindo a interesses 
contrários aos nossos, sem nos darmos conta.

Propiciar o desenvolvimento de um Méthodos de Trabalho, da 
Atividade Humana na sua globalidade: Sensibilidade, Motivo, Análise 
da Realidade, Projeção de Finalidades, Elaboração do Plano de Ação/
Mediação, Ação e Avaliação. Ajudar a encontrar passos concretos, alter-
nativas viáveis para a mudança; incentivar pequenas iniciativas na nova 
direção; trabalhar visão de processo. Para isto, é preciso fazer a críti-
ca da rotina mecânica, da repetição irrefletida das práticas, do trabalho 
sem fundamento, na base do improviso. Criticar o pensar dicotômico e 
a idealização das alternativas (ótimo é inimigo do bom). Valorizar iniciati-
vas, mas não ficar preso à superfície: problematizar, apontar para núcleo 
da problemática. Ajudar a superar sensação de impotência.

• Saber – Atitudinal: dos três campos de saberes da subjetivi-
dade (conceitos, procedimentos e atitudes), é aqui, no que diz 
respeito à atitude do professor, que temos encontrado a maior 
dificuldade para a mudança. São valores, sentimentos enraiza-
dos, até de forma inconsciente. É o sistema de crenças do sujei-
to, que tem uma força maior do que as ideias, já que se trata de 
ideias incorporadas e que vão além da característica intelectual 
ou lógica: se dão por adesão (cognição + afetividade).

Podemos apontar um conjunto de concepções ou possibili-
dades de procedimentos educativos novos; todavia, se não houver 
alteração da atitude, estas ideias e medidas não terão o efeito deseja-
do, sendo muito provável, inclusive, que tenham efeito contrário, pois, 
quando são implantadas sem que haja adesão, o professor acaba se 
demitindo, abrindo mão de qualquer envolvimento e compromisso. 

 Considerando a teoria dialética da Atividade Humana, pode-
mos dizer que esta dimensão da atitude se relaciona com a Necessi-
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dade e/ou Desejo do sujeito. Em termos de provocar a necessidade, 
o trabalho basicamente vai na linha de favorecer o estabelecimento da 
contradição no sujeito; isto pode se dar tanto por meio de argumentos 
(conceitos) ou práticas (procedimentos). 

Uma série de inciativas podem ser tomadas para se avançar 
neste campo. Por exemplo, favorecer o desenvolvimento da Ética, do 
compromisso. Sensibilização através da arte (filmes, poesia, música, 
dança, peças de teatro, relacionados à questão educacional). Usar 
dramatização, desempenho de papéis, como exercício de empatia 
(colocar-se no lugar do outro); jogos/exercícios de reversibilidade (a 
favor versus contra, júri simulado) para descentrar, aprender a ver de 
outros ângulos. Resgate da potência: tomada de consciência do po-
der de intervenção (ZAR). Valorizar as práticas realizadas, acompanhar, 
registrar, sistematizar, socializar. Buscar ambiente de respeito e ver-
dade, onde o professor sinta-se acolhido e possa se expressar com 
verdade. Enfrentar o medo de mudanças. Acreditar no diálogo (Freire, 
Habermas, Buber, Lima) como caminho de Humanização. Para isto, é 
preciso apontar para os mitos, preconceitos, convicções enraizadas. 
Lutar para que a atitude demissionária, a transferência de responsabili-
dade, o desânimo não sejam a tônica do ambiente da escola. Enfrentar 
a falta de ética solidária, o comportamento destrutivo, desagregador. 
Não entrar no enfoque moralizante. Combater a não persistência, a não 
continuidade nas práticas de mudança. 

• Ter – Condições Materiais: é urgente cuidar da materialidade, 
não esquecer das raízes materiais da existência/vida. Comba-
ter a lógica do “ensino pobre para os pobres” (Demo, Arroyo). 
Lutar pela obtenção de recursos materiais: espaço de trabalho 
coletivo constante (reunião pedagógica semanal); condições 
de trabalho (número de alunos em sala ou número de alunos 
por educador da escola, salário, instalações, recursos didáticos, 
docente ter tempo para estudo, atendimento de aluno; equipe 
escolar completa); programa de formação permanente; abertu-
ra para autoformação, etc.
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• Ter – Condições Políticas: Favorecer a conquista de Recursos 
políticos:

• Clima de abertura, criatividade, movimento, inovação, fluxo, 
vida, projeto

• Apoio da equipe diretiva para a inovação

• Estruturas de participação na escola

• Fortalecer os relacionamentos interpessoais, mística de grupo; 
buscar parcerias

• Clima de liberdade em que as pessoas sintam que podem optar, 
que não é algo que está sendo imposto

• Clima de respeito: permite que as pessoas se exponham, ex-
pressem o que de fato pensam, sentem, fazem, enfim, que a 
verdade de cada um venha à tona, e que isto não trará qualquer 
tipo de prejuízo para elas

• Referencial comum; Projeto Político-Pedagógico construído co-
letivamente

• Fortalecimento da autonomia da escola frente aos órgãos admi-
nistrativos

• Buscar novas formas de organização. Fazer articulação com as-
sociações docentes, sindicatos, partidos, movimentos sociais 
(poder de rede)

• Diminuir a rotatividade para que vínculos possam ser criados e 
fortalecidos entre os educadores, e entre os educadores e os 
educandos e a comunidade 

• Reorganização dos espaços e dos tempos na escola
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• Ajudar a elevar o nível de exigência da comunidade educativa 
em relação à escola.

Para isto, é preciso combater a desarticulação, o trabalho iso-
lado, o autoritarismo, a burocracia paralisante, o clima necrófilo, da 
repetição mecânica, da rotina pesada. Não deixar a “peteca cair”. 
Combater expectativas sociais alienadas em relação ao trabalho 
docente (Vasconcellos, 2017c).

Entendemos que um aspecto importante para avançar no pro-
cesso de inovação pedagógica crítica é a capacidade de combinar (ao 
invés de antagonizar) as diferenças, o que inclui a articulação necessária 
entre a Inovação Educacional de Baixa Intensidade e Alto Impacto e a 
Inovação Educacional de Alta Intensidade e Alto Impacto. A inovação 
de baixa intensidade pode produzir alto impacto ao longo do tempo, 
seja pela continuidade, seja pela replicabilidade (outros podem realizar 
o mesmo tipo de inovação por não exigir, pelo menos nos primeiros mo-
mentos, uma mudança mais radical das estruturas – transitar pela Zona 
de Autonomia Relativa-ZAR). Além disto, prepara a base para um salto 
qualitativo. Quando o professor põe em prática uma inovação, pequena 
que seja (mas na direção humanizadora), pode “sentir o gostinho”, ver 
que é possível, continuar fazendo e buscar avançar mais. Entendemos 
que, sobretudo em contextos conturbados como os que estamos viven-
do, o fato de o professor romper a inércia, a normose, ou mesmo a de-
sistência, já é um grande ganho! Todavia, nem sempre este passo tem 
o devido reconhecimento por parte daqueles que esperam mudanças 
maiores, “mais radicais” da prática pedagógica. Como vimos, radical é 
o que vai à raiz, e a raiz do homem é o próprio homem. Nesta medida, 
qualquer inovação na direção da Humanização, embora limitada (e, fre-
quentemente, contraditória), é bem-vinda, é relevante, é significativa! Isto 
não significa que vamos nos acomodar a ela: é preciso manter a tensão 
dialética da impaciente paciência histórica!
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O QUE É ESSENCIAL NA INOVAÇÃO 
PEDAGÓGICA CRÍTICA

São inúmeros os caminhos e as possibilidades de inovação. 
Onde estaria a centralidade, a essência, o núcleo duro, o “segredo”, 
aquilo que realmente é importante mudar, inovar? 

Em termos de mudança da prática, não há um ponto absolu-
to de gênese, pelo qual todas as inovações deveriam começar (ex.: 
primeiro teria que haver a melhoria do salário, ou a reformulação da 
formação do professor, ou a reforma da família).13 Todavia, há um ponto 
essencial em termos de postura do educador que tem se constituído 
em privilegiado ponto de partida da inovação: a Sensibilidade! Trata-se 
de romper com a indiferença (Indignai-vos!), com a normose (a doença 
da normalidade -Crema, 2003), e canalizar a indignação, a justa raiva 
(Freire, 2000), a angústia, a compaixão, o inconformismo. É necessário 
se espantar, se indignar e se contagiar, só assim é possível mudar a 
realidade (Nise da Silveira). O que encontramos sempre nas escolas 
que inovam é pessoas inquietas, que não se conformam com o que 
está dado, que se questionam, perguntam pelo sentido, desassosse-
gadas e desassossegadoras (fraternas provocações), comprometidas 
com uma clara matriz axiológica definida coletivamente.

DIALÉTICA ENTRE ESTRUTURAS E PESSOAS

A prática das redes ou escolas que fazem diferença deixa mui-
to clara a necessidade de se mudar as estruturas e as pessoas, as 

13 Cada processo de mudança tem um ponto de partida, mas isto será determinado por sua 
realidade concreta. Se quiserem, o único ponto de partida universal, presente em todos 
os processos de mudança, que podemos identificar é a insatisfação, o despertar, acordar, 
perceber que algo não vai bem, algum elemento que incomoda muito, e se indignar.
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pessoas e as estruturas. Esta ideia, aparentemente tão simples, é de 
difícil assimilação em função da tradição do pensar dicotômico, onde 
se valoriza um aspecto ou (exclusivo) outro. As estruturas fazem as 
pessoas (quando nascemos, já encontramos um mundo montado em 
determinadas bases); através do processo de Subjetivação, o sujeito 
vai se constituindo histórico-culturalmente (lembrar, por exemplo, de 
Vygotsky quando afirma que as funções psicológicas superiores pri-
meiro estão entre nós e só depois em mim – movimento Inter à In-
trapessoal). Porém, através do processo de Objetivação, as pessoas 
fazem as estruturas. As estruturas (sociais ou curriculares) não são, 
como parece muitas vezes, “entidades metafísicas” — pelo contrário, 
são também construtos humanos histórico–culturais. Portanto, passí-
veis de mudanças. 

Quem introduz a inovação é o sujeito (individual e coletivo) mar-
cado por uma nova sensibilidade, por uma nova postura; todavia, face 
à histórica estruturação equivocada da escola, esta nova postura durará 
pouco tempo se não buscarmos dar alguns passos, ainda que peque-
nos num primeiro momento, fortalecendo-se identificando aliados, fa-
zendo grupo de estudo, criando dispositivos pedagógicos, novas roti-
nas, novos materiais didáticos, etc., que deem sustentação concreta ao 
projeto, para não ficar, a todo momento, tendo de “reinventar a roda”, ou 
na dependência do “humor” de cada um – educadores e educandos. 
Como afirma Paulo Freire (1921-1997): O coração da gente muda quan-
do a gente muda o mundo que cria o coração da gente; fora disso, não 
muda. A gente vai mudando com a mudança que a gente vai fazendo na 
realidade. É a mudança da realidade que muda a gente14.

Portanto, é preciso pensar as pessoas e as estruturas, o profes-
sor (e os alunos) e os dispositivos pedagógicos. É fundamental romper 
com a visão dicotômica: não se trata de optar por uma coisa ou outra, 
mas sim de articular uma coisa e outra (e ainda aquilo vai emergir no 

14 Condensação de palestra proferida a professores e alunos de Juazeiro (BA) em 19/04/86 e 
publicado na Revista de Cultura Vozes 80(7):63-66, set./1986.
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processo). Como diz Pedro Casaldáliga: A verdadeira revolução defi-
nitivamente transformadora da sociedade humana é tanto psicológica 
como sociopolítico-econômica. Devemos transformar simultaneamen-
te —sublinhem o advérbio para evitar escapismos dualistas— tanto as 
pessoas como as estruturas (1988: 38). Há um deslocamento: pessoas 
ou estruturas à pessoas e estruturas. A centralidade, certamente, é das 
pessoas que são as criadoras e gestoras das estruturas, mas não po-
demos esquecer que as pessoas são plasmadas no/pelo contexto em 
que estão inseridas. É preciso desejo, compromisso, caráter, supera-
ção de preconceitos, crença na humanidade (ser genérico) e no aluno 
(ser singular). O desejo e o compromisso, todavia, precisam acionar a 
criatividade das pessoas e se desdobrar em novas mediações, novos 
instrumentos, novas tecnologias, novos dispositivos pedagógicos, que 
dão suporte para o desejo e compromisso, se não quisermos envere-
dar por uma concepção idealista, voluntarista. Os próprios dispositivos, 
por sua vez, deverão ser constantemente avaliados para ver se estão 
voltados para as pessoas, coerentes com a intencionalidade maior do 
projeto, gerando sucessivos aperfeiçoamentos das práticas. As pessoas 
são o ponto de partida (criadoras do currículo), as que fazem a travessia 
(mediação e trajetória) e o ponto de chegada (formação humana). Como 
vemos, é um processo recorrente, em que não há uma gênese absoluta 
num ou noutro polo da relação pessoa-estrutura (Vasconcellos, 2017b) 

PRINCÍPIO E FUNDAMENTO: AFETO 
RADICAL TRANSFORMADOR

Pelas pesquisas, estudos e observações das práticas podemos 
afirmar que, considerando cada elemento de forma autônoma, o es-
sencial da inovação, o “segredo” não está na/o(s):

• Metodologia de trabalho em sala de aula
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• Dispositivos Pedagógicos

• Conteúdo, Material Didático

• Uso das TICs

• Número de Alunos em sala

• Arquitetura Escolar

• Fundamento Epistemológico

• Avaliação

Como sabemos que o elemento essencial da inovação não está 
aí? Já vimos muitas instituições que investiram pesado, por exemplo, 
na inovação da metodologia de trabalho dos alunos ou no uso da tec-
nologia, e os resultados ou foram pífios, ou não se sustentaram por 
muito tempo, porque o par complementar fundamental, o elemento 
essencial, apontado na sequência, foi menosprezado. Cabe destacar 
que estes aspectos são muito importantes para consolidar a inovação.

Onde estaria, então, o “segredo”? Entendemos que, para além 
de toda superfície ou modismo, o elemento essencial na Inovação Pe-
dagógica está no

Afeto Radical/Afeto Radical Transformador!

O princípio e o fundamento da existência (e, portanto, da educa-
ção e da inovação) é o amor/afeto. O que as pessoas mais procuram 
na vida é o amor.15 Mas é muito difícil falar sobre ele. É o tema mais im-
portante, porém também mais complexo e mais distorcido. Em nome 

15 Muito sinteticamente, apontamos alguns caminhos para o desenvolvimento pessoal (e 
coletivo) do afeto: consciência da incompletude; resgate da criança interior, do brincar, 
enfim do devir-criança; amizade como forma de experimentar o afeto radical; estudo para 
potencializar a dialética cognição-afetividade; grupo de estudo como espaço de partilha 
de vida; “tocar a chaga” daquele que sofre, para além dos interesses imediatos (do próprio 
umbigo); deixar-se tocar pela Natureza e pela Arte.
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do amor quantas barbaridades foram/são feitas. Quando falamos para 
os professores que o princípio fundamental é o amor, muitos sentem-se 
tranquilos porque entendem que amam seus alunos. Todavia, temos 
de lembrar que há um espectro de afetos. Num extremo há o Desafe-
to, que é aquele professor que não aguenta mais os alunos. Em outro 
estágio temos a Indiferença, que é aquele professor que vai tocando os 
dias, com os alunos ou apesar dos alunos, muito voltado para ele mes-
mo. O terceiro elemento do espectro, muito delicado porque confunde 
muito, é o Afeto Enquadrador: entre a criança e o esquema da escola, 
o professor opta pelo esquema da escola, não por maldade, mas por 
achar que é certo, já que “sempre foi assim”, “todo mundo faz assim”, 
“fizeram assim comigo”. O professor “ama” o aluno desde que ele 
entre no esquema! O quarto elemento do espectro é o Afeto Radical: 
entre a criança e o esquema da escola, o professor opta pela criança. 
É o professor que se compromete com a criança, vai fazer de tudo para 
que ela aprenda, se desenvolva e seja feliz. Nosso horizonte é o quinto 
elemento do espectro, o Afeto Radical Transformador: os professores, 
no coletivo (porque já não se trata apenas uma postura pessoa, mas 
de uma comunidade de aprendizagem), optam pela criança e contra o 
esquema da escola. Tal amor pelas crianças não é piegas; é uma das 
formas de manifestar o amor pela humanidade (amor mundi - Arendt). 
São experiências como estas que estamos vendo, no Brasil e no mun-
do, de mudanças substanciais no currículo, de reinventar a escola, de 
inovações radicais.

O que fica patente nas escolas que inovam é o quanto o projeto 
depende das pessoas, que não adianta existirem dispositivos, reorga-
nização dos espaços e tempos se não houver pessoas que sejam coe-
rentes com o projeto, que vivam os valores que o projeto propõe (ex.: 
de um lado, alguém se sentir dono do projeto, diminuir a participação 
do coletivo nas decisões, diminuir a formação dos educadores, deixar 
a vaidade subir à cabeça; de outro, não se exercer suficientemente a 
autonomia, deixar-se levar, não se posicionar, não questionar). Partilhar 
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de um dispositivo educativo é partilhar, antes de tudo, do sentido sub-
jacente a ele, da visão de mundo, dos pressupostos. 

Esta clareza sobre o “segredo da inovação” nos remete à questão 
da distinção entre Método de Ensino e Método de Educação. O método 
de ensino pode até não ser tão avançado didaticamente (ex.: uma prá-
tica mais diretiva, ao invés de se trabalhar com projetos), mas o método 
de educação é muito avançado uma vez que que é marcado pelo:

• Profundo respeito pelo aluno, o que implica, entre outras coisas, 
a crença inabalável de que a criança/jovem/adulto tem direito a 
aprender e pode aprender se forem dadas as condições; não 
desvitalizar o aluno, pelo contrário, favorecer o empoderamen-
to pessoal; não abandonar o aluno aos seus próprios recursos 
(Arendt, 1997); prestar atenção, levar aluno a sério, ouvir o alu-
no, olhar para o aluno, deixar-se tocar/afetar por suas Neces-
sidades/Desejos; incentivo para que perguntem, questionem; 
contrato didático levado a sério muito fortemente, etc.

• Presença do professor, estar inteiro na atividade de ensino vi-
sando a efetiva atividade de estudo do aluno;

• Clareza de que há um projeto na instituição do qual faz parte.

A partir disto, daí sim, buscam-se formas de trabalho, dispo-
sitivos pedagógicos mais adequados à forma de Ser e de Aprender 
dos educandos.

A inovação, o futuro da escola, não está “escrito nas estrelas”. 
A escola é uma construção histórico-cultural. A inovação, a escola do 
futuro, tem projetos em disputa aqui e agora. De que lado você está? 
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INTRODUÇÃO

A educação sofre com a falta de métodos de ensino que desen-
volvam a real aprendizagem. As metodologias tradicionais de ensino, 
muitas vezes, não são capazes de fomentar o interesse dos alunos 
pelo conteúdo a ser abordado, falhando assim ao fim pretendido, a 
construção do conhecimento.

Correia (1991, p. 36) afirma que a inovação no fazer pedagógico 
quebra o equilíbrio do profissional docente “[...] a inovação, por mais 
modesta que seja, rompe um equilíbrio, cria uma situação de crise e, 
nesse contexto de crise, geram-se os conflitos que nos levam à inova-
ção nos contextos de ação [...]".

Nesse sentido, durante esse período de Pandemia causada pela 
COVID- 19, o cenário da educação mundial vem sofrendo uma crise, na 
qual os docentes viram-se forçados a repensarem o seu procedimento 
pedagógico, ocorreu, por assim dizer, o desequilíbrio citado por Correia 
(1991) e essas mudanças no contexto educacional podem proporcionar 
processos de inovação no fazer pedagógico para garantir a construção 
de conhecimentos. Cabe aqui ressaltar que entendemos, assim como 
Mello e Salomão de Freitas (2017), que inovações pedagógicas são in-
tervenções planejadas e realizadas de forma coletiva, com a intenciona-
lidade de produzir mudanças e assegurar a aprendizagem.

Nesse relato, trazemos uma experiência de como se pensar no-
vas formas de ensinar, indo além de métodos tradicionais para o plane-
jamento de uma aula, construindo uma Proposta Curricular Interdisci-
plinar Inovadora para o Ensino de Ciências. Este trabalho foi realizado 
no Componente Curricular de Fundamentos da Educação, do Curso 
de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Federal do 
Pampa, Campus São Gabriel, ofertado de forma remota no primeiro 
semestre letivo no ano de 2020.
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Assim, objetivamos nesse trabalho relatar nossa experiência 
com a construção e a avaliação de uma Proposta Curricular Interdisci-
plinar Inovadora para o Ensino de Ciências.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nossa Proposta traz a temática: Ecologia - Adaptações dos 
seres vivos, sendo planejada para trabalhar conceitos relacionados a 
Mimetismo e Camuflagem com uma turma de 1º Ano do Ensino Médio, 
nas disciplinas de Biologia e Arte. O objetivo geral de ensino da ativi-
dade é mostrar a importância das adaptações morfológicas como for-
ma de sobrevivência das espécies. Entendemos que esses conceitos 
ecológicos são de suma importância para os alunos, para que com-
preendam que as adaptações morfológicas proporcionam às espécies 
formas de sobrevivência, despertem no educando a curiosidade acer-
ca da interação dos seres vivos com e no  seu habitat e incentivem a 
preservação das espécies.

Para a organização dessa Proposta, escolhemos utilizar a Me-
todologia Dialética de Vasconcellos (1992), estruturando a atividade a 
partir dos Três Momentos Pedagógicos: mobilização para o conheci-
mento, construção do conhecimento e síntese/aplicação do conheci-
mento, descritos a seguir:

a) Primeiro Momento

Para realizar a mobilização para o conhecimento, será exibido o 
vídeo “Adaptações dos seres vivos” (FERREIRA, 2014), que versa so-
bre adaptações morfológicas. Após a exibição, as professoras questio-
narão aos alunos se estes já haviam observado as adaptações citadas 
no vídeo e, a partir das respostas dos estudantes, serão abertas às 
discussões acerca do conteúdo.
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b) Segundo Momento

Para que os estudantes possam realizar a construção do co-
nhecimento, será distribuído material impresso com o conteúdo sobre 
Camuflagem e Mimetismo, a partir do qual os alunos farão a leitura 
e apontamentos sobre suas dúvidas. Posteriormente, será feita uma 
roda de conversa para que as professoras possam mediar discussões 
sobre o tema, explicando os conceitos e abrindo espaço para que os 
alunos realizem questionamentos.

c) Terceiro Momento

Como forma de síntese e aplicação do conhecimento, será reali-
zada a seguinte atividade: as professoras dividirão a turma em 2 equipes 
e realizarão uma gincana cultural, a qual será dividida em três provas.

A primeira prova será a aplicação de um questionário, elaborado 
pelas professoras. Cada equipe escolherá seu líder, responsável por 
apitar para responder, todos os alunos da equipe podem ajudar nas 
respostas, a cada acerto a equipe pontua.

A segunda atividade consistirá no uso de recortes de jornais, 
revistas e elementos da natureza coletados na escola, (folhas, grama, 
cascas de árvores, galhos, etc). Cada equipe deverá criar um painel 
criativo com animais camuflados, contando com a participação e apoio 
da professora da Disciplina de Arte. Pontua a equipe com o painel mais 
elaborado e com maior e melhor número de gravuras de animais ca-
muflados, executado de forma criativa e sustentável. Os painéis ficarão 
expostos em sala de aula.

Na sequência, será realizada a terceira atividade, em que os 
alunos assistirão ao vídeo “Mimetismo e Camuflagem – Testes de aula 
prática” (SILVA, 2013) o qual será usado para que os alunos percebam 
a Camuflagem de animais no seu habitat. Durante a exibição, o vídeo 
será pausado dando um tempo para que as equipes localizem o ani-



69s u m á r i o

mal camuflado, a que primeiro responder, pontua. Como forma de con-
solidação do conteúdo, será entregue um questionário com perguntas 
referentes ao mesmo, para avaliar as percepções dos alunos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Devido ao período atual, não pudemos executar nossa proposta 
em sala de aula com alunos do Ensino Médio, apresentamos apenas 
para a docente da disciplina de Fundamentos da Educação e para os 
nossos colegas de turma. Mesmo com alguns entraves que o Ensi-
no Remoto nos apresenta, conseguimos vislumbrar possibilidades de 
realizar uma aula inovadora, interdisciplinar e com o aspecto prático 
que visa tornar a aula mais atrativa aos alunos. Pudemos perceber 
também que o uso de meios digitais e recursos tecnológicos no ensino 
serão um fator presente no futuro da educação.

O mundo caminha para a era do domínio de novas tecnologias, 
novas mídias surgem a cada dia, e sob este contexto, o ensino deve 
também sofrer avanços, adaptar-se às novas linguagens e formas de 
conhecimento, assim como se tornar mais atraente, dinâmico e faci-
litar o processo da aprendizagem dos educandos. Sob este aspecto, 
novas mídias educacionais ganham destaques, ou ainda mídias secu-
lares ganham nova importância educacional, entre as quais está o ci-
nema, que pode ser um poderoso instrumento de apoio ao magistério 
(ANACLETO, MICHEL E OTTO 2007, p. 22).

Dessa forma, o uso de recursos audiovisuais é muito provei-
toso e confere caráter concreto a conceitos abstratos, sobretudo no 
ensino de Ciências, assim como a ludicidade empregada em ativida-
des como a gincana.
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Pensar, criar e aplicar Propostas Pedagógicas Inovadoras, é um 
processo desafiador e, no contexto que estamos vivenciando, conside-
ramos importante aliar a recursos tecnológicos, que nos proporcionam 
uma aproximação ao futuro campo de atuação profissional e promo-
vem a aquisição de um saber, de um saber fazer e de um saber julgar 
as consequências das ações didáticas e pedagógicas desenvolvidas 
no cotidiano profissional (FREIRE, 2011).

Nós, futuras docentes, assim como aqueles que se viram expos-
tos repentinamente a uma nova realidade, uma nova forma de fazer 
educação, devido à Pandemia, seremos a prova viva de como se faz 
necessário trazer o novo para dentro das salas de aula. Nesse sentido, 
as mudanças tecnológicas terão um impacto cada vez maior na edu-
cação escolar e na vida cotidiana. Os professores não podem mais 
ignorar a televisão, o vídeo, o cinema, o computador, o telefone, o fax, 
que são veículos de informação, de comunicação, de aprendizagem, 
de lazer, porque há tempos o professor e o livro didático deixaram de 
ser as únicas fontes do conhecimento. Ou seja, professor, alunos, pais, 
todos precisamos aprender a ler sons, imagens, movimentos e a lidar 
com eles. (LIBÂNEO, 2002, p. 40).

E, assim, como afirma Libâneo, as mudanças tecnológicas trou-
xeram um novo caminho para a educação, que perpassam os tempos 
de Pandemia de COVID- 19 e se farão presentes no futuro da educa-
ção, necessitando serem refletidas e as práticas de hoje incorporadas 
à sala de aula pós-pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivamos nesse trabalho relatar nossa experiência com a 
construção e a avaliação de uma Proposta Curricular Interdisciplinar 
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Inovadora para o Ensino de Ciências, com a qual percebemos as pos-
sibilidades que o trabalho inovador e interdisciplinar, num viés prático 
e ativo, pode trazer para o Ensino de Ciências, com a intencionalidade 
de proporcionar processos de ensino significativos aos estudantes.

Além disso, consideramos a importância do uso de recursos 
digitais, sobretudo com as modificações nos processos de ensino-
-aprendizagem ocasionados pela Pandemia da COVID-19, que po-
derão se manifestar nas salas de aula presenciais no momento do 
retorno. Apontamos, assim, que a inovação está na forma de vivenciar 
a educação, com um olhar humanizado e preocupado em garantir a 
aprendizagem, podendo ou não ser mediada por tecnologias digitais.
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Dinheiro é número, 
e números nunca acabam. 

Portanto se busca dinheiro para ser feliz, 
sua busca pela felicidade nunca acabará 

Bob Marley 

INTRODUÇÃO 

A experiência relatada aqui aconteceu na EMEI do complexo 
escolar Marilia Sanchotene Felice, uma Escola Municipal de Educação 
Infantil localizada na periferia da cidade de Uruguaiana, com crianças 
da Etapa VI, que possuíam de cinco a seis anos de idade, moradoras 
do entorno da escola. 

Esse projeto foi executado em 2015, um período sombrio de 
funk ostentação, em uma sociedade que enaltece, vive e incentiva o 
consumo desenfreado e inconsciente. Devido a essa influência socio-
cultural com que nossas crianças crescem e estão mergulhadas, com 
frequência presenciamos falarem, repetidas vezes, os trechos “meu 
pai vai comprar...”, “minha mãe comprou...” ou “onde comprou?”, re-
tratando o quanto a cultura do consumo está arraigada e presente nas 
vidas dessas crianças. 

Em sala de aula, durante uma conversa, elas manifestaram o 
desejo de aprender sobre “matemática”, embora desconhecessem do 
que se tratava o assunto, quando questionados sobre o que seria essa 
tal “matemática”, ainda que soubessem que era algo relacionado a 
deveres de casa, vindos da escola.  Alguma outra criança falou em 
aprender a fazer “continhas” (cálculos), embora sem relacionar com a 
“matemática”, falada anteriormente por algum colega.  

Quando contei para a turma o que é matemática, de modo geral, 
sabendo que ela abrange muitas coisas, falei que tudo o que envolve 
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números é matemática, foi o exato e raro momento de silêncio na sala, 
como se alguém tivesse feito a descoberta do século. Poucos segun-
dos depois começaram a pipocar conclusões pela sala, mencionaram: 
calendário, altura, peso, medida, o tempo, contas e o dinheiro.

Nessa perspectiva, posso dizer que dinheiro não é apenas um 
tema que atende aos interesses da turma como uma necessidade ou 
demanda social, uma vez que Educação Financeira tem muito mais do 
que Matemática. Segundo o presidente do Instituto DSOP (Diagnosti-
car, Sonhar, Orçar, Poupar) de Educação Financeira, Reinaldo Domin-
gos, essa é uma ciência humana e não exata. “Na verdade, trata-se 
de hábitos e costumes que faz a pessoa ter respeito pelo dinheiro, 
sabendo de onde ele vem e para onde ele deve ir” (s.a., s.p.) 

O principal objetivo do trabalho foi valorizar a conquista do 
dinheiro compreendendo a importância de se poupar, encarando-o 
como meio de realizar sonhos e não como objetivo, reconfigurando 
seus saberes, diferenciando querer, poder, merecer e precisar. 

Outro objetivo do trabalho foi proporcionar momentos de pro-
tagonismo das crianças ofertando oportunidades em que as crianças 
pudessem estipular metas, determinando, compreendendo e respei-
tando seus prazos, refletindo sobre desejos que o dinheiro não pode 
auxiliar na realização 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Por meio de uma roda de conversa, pude observar os conheci-
mentos prévios sobre o assunto, quando as crianças demonstraram 
conhecimentos básicos sobre o ciclo do dinheiro, reconhecendo o tra-
balho como sua principal fonte de conquista, o banco como fabricante, 
e a aquisição de alimentação, vestuário e brinquedos como principais 
utilidades do dinheiro.  
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Embora suas ideias iniciais estivessem corretas, as crianças de-
monstraram uma visão fragmentada da rotatividade e do ciclo integral 
do dinheiro. Então, estipulei estratégias em que as crianças pudessem 
compreender a origem desse artefato social, que está diretamente li-
gada a esse ciclo frenético de trocas, e quão facilitador foi substituir o 
escambo pelas moedas na antiguidade. 

Além das rodas de conversas, fizemos uma visita ao supermer-
cado mais próximo da escola. Nessa visita, mais do que obter infor-
mações sobre a concepção que as crianças tinham sobre o consu-
mo e a utilidade do dinheiro, pude perceber que poucas crianças não 
conheciam os numerais acima de 30 (trinta)e, a maioria, não sabia 
ler os preços expostos nas placas. Aquela vírgula, quando não era 
totalmente ignorada, tornava o entendimento difícil, algumas crianças 
relatavam que números “mais que cinco na frente, era muito caro”, o 
Joaquim especificou dizendo que, quando vai ao mercado, o pai só o 
deixa comprar coisas que têm o número um na frente e, no máximo, 
com três números, demonstrando que ele ignora totalmente a vírgula 
nos preços dos produtos. 

A primeira estratégia pra começar a introduzir o tema foi propor 
um desafio às crianças, em que todas receberiam dez peças de uma 
mesma cor, mas diferente dos outros colegas. Em um tempo combina-
do, todos deveriam ficar com duas peças de cada cor nas mãos, quem 
tivesse mais peças de uma mesma cor perderia o jogo. Não expliquei 
de que forma eles deveriam alcançar esse objetivo.  Como as crianças 
da turma eram um pouco egoístas, a princípio a troca não pareceu 
tão interessante quanto encaixar as pecinhas nos dedos, pois elas ti-
nham um buraco no meio. Para não perder o objetivo da atividade, 
entrei na brincadeira, coloquei uma peça de cada cor em cada dedo, 
repetindo as mesmas posições na outra mão. Logo as crianças come-
çaram a imitar e não demorou muito até que alguma criança sugerisse 
a troca de peças entre eles e, por consequência, houve dificuldade em 
função  da demanda de oferta e procura.  
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Algumas crianças, lideradas pela Marcella e pelo Thales, mon-
taram um verdadeiro mercado, ao reunirem um grupo grande e es-
quematizarem as trocas entre seus pares para atender à solicitação, 
o que foi explicitado na fala da Maria Eduarda, a qual veio contar que 
“pra conseguir essas peças aqui eu tive que trocar com a Laura, que 
eu já tinha o laranja, mas a Brenda não tinha, e aí eu troquei os laranja 
da Laura pelos verdes da Brenda, porque a Laura ainda não tinha o 
roxo, mas a Brenda já”, o que reflete a complexidade e a definição do 
mercado de escambo. 

As crianças gostaram tanto da brincadeira que, depois de con-
cluído, elas seguiam propondo, entre si, novos desafios, com uma mão 
de cada cor, as duas da mesma cor, entre outras propostas que apre-
sentaram.  

Como o foco dessa etapa era o reconhecimento e a apresenta-
ção do tema, propus uma nova brincadeira com as peças, mas desta 
vez ela significavam moedas, e com elas a turma poderia fazer com-
pras em quatro lojas organizadas em mesinhas. Os “lojistas” separa-
ram seus “produtos” (brinquedos na sala de aula) e todos aqueles que 
gostariam de vender em sua loja, deveriam depois definir um preço 
único para todos os item do seu comércio. Cada “consumidor” ganhou 
inicialmente dez moedas para comprar livremente nas lojinhas. Quan-
do o seu dinheiro acabava, eles negociavam a “loja”, ou os produtos 
comprados, com um dos comerciantes para poder vender e ter mais 
moedas. Esse processo de compra e venda se retroalimentava e na 
hora que conversamos sobre essa brincadeira, as crianças relataram 
que, depois de comprar, eles teriam que trabalhar pra ganhar mais di-
nheiro e poder comprar novamente, demonstrando claramente que o 
foco no processo, para as crianças, era o consumo.

Embora a brincadeira se encaminhasse sem dificuldades e pou-
cas intervenções, relacionadas à compreensão de compra e venda, 
havia a necessidade de a professora ficar atenta às atitudes das crian-
ças, para que não tentassem pegar as compras das demais e/ou as 
moedas, o que trouxe à atividade os valores de honestidade, pois o 
foco era a conquista do dinheiro pelo merecimento e trabalho. 
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Depois de apresentar o tema, levantar dados dos conhecimen-
tos atuais da turma, iniciei a próxima etapa do trabalho com o foco na 
aprendizagem do nome da moeda no nosso país e os valores de cada 
cédula. A turma não fazia muita diferença entre as cédulas de dois e 
de vinte reais, o que pude perceber nos momentos de brinquedo livre, 
enquanto usavam os dinheiros de brinquedo que disponibilizei para 
esses momentos. 

Para auxiliar a turma na compreensão dos valores, montamos 
cartazes decompondo as cédulas de dinheiro em valores menores, 
brincamos de acumular moedas para trocar por cédulas mais valiosas 
e brincamos de pagar contas ou “cupons fiscais”.

A terceira etapa do projeto teve foco em economia e realização 
de sonhos. Com a história “Os Três cofrinhos”, surgiu a proposta de 
fazermos nossos próprios cofrinhos, quando as crianças estipularam 
as metas para cada um e um tempo para realizar a meta, definindo em 
votação o objetivo de cada um deles. Com o passar do tempo, fomos 
abrindo cada um e usando o dinheiro economizado pelas crianças.  
Com o valor arrecadado no cofre menor, o de curto prazo, compramos 
doces e com o valor do cofre maior, o de longo prazo, nós alugamos 
um pula-pula, já que foi esclarecido, em pesquisa de preços, que com-
prar seria demasiadamente caro.  

Na hora de conversarmos e definirmos os objetivos de cada 
cofre, fomos impelidos, pelos desejos das crianças, a pensar o que 
seria possível realizar com dinheiro, levando-as a perceberem que há 
coisas que não precisariam de um cofre para realizar, como o desejo 
de ter uma macieira na pracinha, sugerido pela Isabela. Claro que, à 
primeira vista, o objetivo da atividade era pensar em objetivos, sonhos 
cujo dinheiro auxiliaria na realização, mas não deixei de registrar esse 
desejo da Isabela, que seria resgatado mais tarde. 



79s u m á r i o

Conversamos sobre os sonhos das crianças, selecionamos os 
sonhos “que podemos comprar”, como os brinquedos de forma geral, e 
os sonhos que “não podemos comprar”, como os estudos, uma carreira 
de bailarina, ser astronauta etc. Em função desses sonhos que não se 
pode comprar, juntamos as sementes das maçãs, na hora do lanche, e 
plantamos em potinhos, a fim de realizar o sonho da Isabela, agora com-
partilhado pela turma, de ter macieiras ao redor da pracinha da escola. 
A evolução e o crescimento dessas sementes passaram a ser acompa-
nhados e registrados pela turma em um diário da semente.

Conforme as moedas apareciam, novas discussões iam surgin-
do, como o dinheiro estrangeiro, sendo que, para melhor compreen-
são, montamos um mapa do mundo onde colamos as moedas de 
diferentes países. Os valores decompostos do dinheiro, os centavos,  
segundo o Bernardo “são pedacinhos de um real”. 

Com o auxílio de lupas para observar as cédulas verdadeiras, as 
crianças  perceberam muitas outras coisas, além dos números, como 
os animais, o número  de série e, ao expor contra a luz, perceberam os 
itens de segurança. O maior debate aconteceu em relação ao rosto es-
tampado na cédula, o que  colocou em cheque os estereótipos de gê-
nero que as crianças tinham, gerou pesquisas para serem realizadas 
em casa com a família, originando missões  para descobrir o mistério 
sobre o rosto do dinheiro e os animais em cada cédula. 

A partir das pesquisas trazidas pelas crianças, montamos um 
mapa do Brasil onde localizamos os habitats dos diferentes animais 
estampados nas cédulas de real. 

Depois de mais de dois meses de muitos debates, pesquisas, 
economias e histórias, chegava a hora de encerrar o projeto, com a 
“III Mostra Pedagógica da Etapa VIB”, quando os trabalhos foram ex-
postos para a comunidade escolar e o Pula-pula foi alugado e pago 
com o dinheiro arrecadado e economizado pelas crianças.  Mesmo 
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sem podermos vender bolo e suco na frente da escola, como sugeriu 
a Maria Fernanda, as crianças conseguiram, tanto com economias pró-
prias, como pedindo de sala em sala com os cofrinhos (explicando a 
finalidade de cada um), arrecadar mais de sessenta reais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um dos principais instrumentos que usei para realizar a avalia-
ção do projeto  foi as rodas de conversa, quando, ao fim de cada eta-
pa, realizava uma conversação  observando os objetivos que já foram 
atingidos e quais ainda precisavam ser alcançados. Entretanto, não 
apenas nas rodas de conversa, mas em todo o processo formativo e 
reconstrutivo de conceitos, assim como nas vivências, foram realiza-
das as avaliações dos conhecimentos das crianças, conforme aponta 
Hoffman (2012, p.13), a avaliação na educação infantil é “um conjunto 
de procedimentos didáticos que  se estendem por um longo tempo e 
em vários espaços escolares, de caráter  processual e visando, sem-
pre, a melhoria do objeto avaliado” 

Na brincadeira dos cupons fiscais, todos os grupos ganharam o 
mesmo  problema para resolver, mas cada grupo pagou sua conta de 
um jeito: um foi  pagando item por item, por conter números menores; 
outro grupo pegou o valor  total e separou o seu valor em cédulas; 
outros pagaram em moedas depois trocaram por  cédulas. Mas, a 
sua forma, todos os grupos descobriram uma forma de lidar com o 
problema  proposto e superá-lo e, sem determinar certo ou errado, to-
dos foram reconhecidos e parabenizados pela tentativa, pois “ensinar 
exige respeito aos saberes dos  educandos” (FREIRE, 1996, p. 33.). 

A segunda ida ao mercado foi um momento marcante, pois além 
de estar  realizando um dos “sonhos” da turma, quando compramos 
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os doces, foi notável a  evolução das crianças, pois nessa altura do 
projeto já conheciam os numerais altos e já compreendiam a leitura 
dos preços, entre os reais e os centavos, foi emocionante para mim, 
ver a Andressa verbalizando o valor arrecadado. Conforme Sarmento: 
“Só há aprendizagem quando existe vínculo, e a maneira mais susten-
tável de se estabelecer vínculo é trabalhar a partir das experiências dos 
sujeitos” (SARMENTO, 2005, p. 05). 

As crianças demonstraram muito mais interesse nas horas do 
conto realizadas durante o projeto, uma vez que as mesmas estavam 
dentro de um contexto de extremo interesse, pois muitas vezes vinham 
responder questionamentos que elas haviam feito em alguma roda de 
conversas. Mesmo o Joaquim, um menino que no início do ano não 
se detinha a histórias e filmes, foi um dos mais participativos nos mo-
mentos de reflexão, respondendo  às perguntas e expondo detalhes 
das partes da história 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse projeto me proporcionou uma ruptura com a forma tradi-
cional de ensinar  e aprender na Educação Infantil, pois trabalhávamos 
em uma perspectiva em que  o educador estipulava o início, o meio e o 
fim dos projetos. Na elaboração  deste, eu experimentei um modelo de 
gestão participativa, promovendo o protagonismo das crianças e de 
suas descobertas durante o processo de aprendizagem, reorganizan-
do a relação entre teoria e prática, uma vez que as crianças já tinham 
vivenciado alguma prática antes de conhecer a teoria que a embasa.

Mais do que promover oportunidades de aprendizagem e aces-
so a novos  conhecimentos, a prática na mediação entre as subjetivida-
des das crianças, o conhecimento e relação com dinheiro que cada um 
já traz de casa, proporcionaram-me maior capacidade de negociação 
e conhecimento da intimidade das famílias, ao perceber a relação que 
cada criança já havia construído com dinheiro  e consumo.
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O protagonismo infantil durante a realização das atividades, a va-
lorização das produções, opiniões e ideias das crianças são formas im-
portantes de estímulo à participação e compreensão, uma vez que geram 
mais interesse em  realizar uma tarefa idealizada e planejada por elas.  
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INTRODUÇÃO

Este trabalho relata a experiência vivenciada com duas turmas 
de 3º ano do Ensino Fundamental I, turma 31 com 24 alunos e turma 
32 com 22 alunos, de maneira remota, com a utilização de algumas 
ferramentas digitais como: WhatsApp, Padlet, Google Meet, vídeos no 
Youtube, entre outros. As atividades percorreram diferentes propostas 
e alternativas com a utilização dos meios digitais, com o intuito de 
promover a aprendizagem significativa e compartilhada; colocando o 
aluno como centro do processo e intervindo de maneira a torná-lo pro-
tagonista do seu aprendizado. 

A prática, realizada em uma Instituição Municipal de Ibirubá, 
no Rio Grande do Sul, teve a duração de uma semana. A sequência 
didática constituiu-se na perspectiva de que dar aula com o uso da 
tecnologia não significa somente repassar o conteúdo, mas pensar em 
novas possibilidades com responsabilidade e com compromisso pela 
aprendizagem. O grande objetivo da proposta foi colocar o aluno como 
pesquisador, para aprender sobre a Cultura Gaúcha, com o intuito de 
promover os saberes culturais a respeito do Rio Grande do Sul, a ela-
boração escrita, de desenhos e de repertório oral. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As atividades iniciaram com a construção antecipada, pela pro-
fessora, de um Padlet com diversas informações e conteúdos acerca 
da Cultura Gaúcha, onde os alunos puderam trilhar e caminhar por 
diferentes leituras, vídeos, imagens e lendas. Os estudantes recebe-
ram o link para acessar antecipadamente o Padlet com os assuntos e 
curiosidades e puderam interagir com o material. A partir desse conta-
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to, ilustraram e escreveram sobre o que mais tiveram interesse e com-
partilharam com os demais colegas, nos encontros síncronos que pos-
teriormente aconteceram. Houve produção de frases para desenvolver 
o processo da escrita, assim como de narrativas.

No momento síncrono, na aula online realizada pelo Google Meet, 
houve a interação entre colegas sobre suas descobertas, suas dúvidas 
e o compartilhamento de suas aprendizagens, como também teve a 
participação da Prenda Mirim do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) 
que trouxe conhecimentos através de apresentações e vídeos para os 
alunos, fomentando ainda mais a curiosidade dos mesmos para a conti-
nuação da trilha de aprendizagem planejada para a semana. 

A tecnologia, utilizada de forma responsável, traz benefícios 
para o desenvolvimento das crianças, incita a curiosidade, proporcio-
na o aprendizado significativo e aproxima, nesse período que vivemos, 
a relação entre professor e aluno. A metodologia desenvolvida para 
essa semana de trabalho foi a proposta de sala de aula invertida; me-
todologia que oportuniza estudo e contato com os conteúdos anteci-
padamente à aula, sendo que durante o momento síncrono o educador 
propicia alternativas de produção, leitura e interação coletiva.

Os estudantes criaram vídeos, desenhos e áudios com decla-
mação de poesias gaúchas para o envio e a publicação em mídias 
sociais da escola, demonstrando sua experiência e aquisição de co-
nhecimentos acerca do tema proposto, assim como apropriação do 
uso do meio digital. Como culminância da prática, realizamos uma Ma-
teada online, com música gaúcha, participação de prendas do CTG, 
das famílias, chimarrão e a saborosa culinária que cada participante 
organizou em seu espaço domiciliar. Portanto, houve o envolvimento 
dos alunos, familiares, professores e a comunidade escolar para a rea-
lização dessa atividade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sabemos das dificuldades que toda a situação da pandemia 
criou e diante dessas contrariedades, nós, educadores, tivemos que 
modificar e repensar as estratégias para a continuação do processo de 
aprendizagem e construir alternativas para que o ensino não parasse, 
viabilizando o vínculo através de diferentes estratégias. Assim, o conta-
to com as famílias teve que ocorrer de forma mais próxima, facilitando 
a interação e  a participarem ativamente da promoção das atividades 
de aprendizagem e os estudos de todos os envolvidos.

Precisamos, como educadores, levar em consideração a apren-
dizagem individual, de grupo e compartilhada; uma vez que o cérebro 
aprende em redes. Segundo Lilian Bacich e José Moran (2018, p. 4)  
“Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participa-
ção efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendiza-
gem, de forma flexível, interligada e híbrida.”

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem, não é o que 
o professor diz, mas o que o aluno descobre através de suas intera-
ções; as metodologias ativas favorecem os saberes dos educandos 
e os coloca como centro do processo. Essas metodologias permitem 
aos alunos agregar valor ao conteúdo, treinar a sua capacidade de 
interpretação e a possibilidade de autonomia de pensamento, para 
compreender e entender o mundo de forma diferente. 

A proposta desenvolvida durante a Semana Farroupilha contou 
com diversos estudos acerca dos símbolos, do povo, das lendas, das 
músicas, da culinária e dos costumes do estado. Essa alternativa via-
bilizou ao educando sua interação e produção de conteúdo, em que 
cada indivíduo participante pode experienciar e construir suas apren-
dizagens, a partir das práticas e pesquisas realizadas.
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A sala de aula invertida modifica o processo do modelo tradi-
cional e introduz o conteúdo antecipadamente, permitindo que o pro-
fessor use o momento da aula síncrona para a orientação, atividades 
e práticas ativas. Acredito que a utilização das tecnologias em sala de 
aula desafia qualquer docente e qualquer Instituição de Ensino, pois é 
difícil mudar paradigmas e metodologias de trabalho. A aprendizagem 
deve possibilitar o compartilhamento de informações, ser movimenta-
da, participativa e integrada. Dessa forma, é relevante dizer que:

A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais 
e jogos com a aula invertida é muito importante para que os 
alunos aprendam juntos e aprendam, também, no seu próprio 
ritmo. Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jo-
gos – a chamada gamificação – estão cada vez mais presentes 
no cotidiano escolar e são importantes caminhos de aprendiza-
gem para gerações acostumadas a jogar. (BACICH; MORAN, 
2018, p. 15).

Os alunos mostraram envolvimento e participação durante a se-
mana em que desenvolveram-se as atividades, enviando suas produ-
ções, movimentando sua casa para organizar espaços para o momen-
to síncrono e personalizando suas aprendizagens. Vale ressaltar que:

Para que o estudante assuma uma postura mais ativa e, de fato, 
se descondicione da atitude de mero receptor de conteúdos e 
busque efetivamente conhecimento relevantes aos problemas 
e aos objetivos de aprendizagem, os processos educativos de-
vem acompanhar essas mudanças. (CAMARGO; DAROS, 2018, 
p. 10).

Todo esse envolvimento traduz a importância que a família tem 
quando opta por participar ativamente das atividades escolares. A par-
ceria entre a família e a escola precisa se estabelecer e manter, pois 
somente através dessa interação e cooperação a aprendizagem se 
dará de forma eficiente e colaborativa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre tantas alternativas e possibilidades que os meios digitais 
trazem, construir uma sequência didática para o desenvolvimento de 
um conteúdo não é uma tarefa fácil, uma vez que todo o processo se 
realizou de maneira remota e precisou ser pensado antecipadamente, 
possibilitando responder a eventuais dúvidas que pudessem surgir ao 
longo do processo. 

As experiências vividas e compartilhadas pelos educandos na 
construção de vídeos, em que mostram como era o processo da pro-
dução do chimarrão, ou na declamação de uma poesia, na música 
cantada, na explicação sobre os símbolos gaúchos e até mesmo na 
demonstração de como montar o cavalo, demonstram que a aprendi-
zagem não se constrói somente num espaço de sala de aula, mas per-
passa os muros da escola, uma vez que durante a pandemia o espaço 
físico da instituição mudou e passou a se constituir nos momentos de 
encontros síncronos ou durante as aulas enviadas por aplicativos ou 
disponibilizadas em plataformas. 

Vale destacar que:

A aprendizagem invertida é, essencialmente, uma ideia muito 
simples. Os alunos interagem com o material introdutório em 
casa antes de ir para a sala de aula. Em geral, isso toma a forma 
de vídeo instrutivo criado pelo professor. Esse material substitui 
a instrução direta, que, muitas vezes, é chamada de uma aula 
expositiva, em sala de aula. O tempo em sala de aula, é então, 
realocado para tarefas como projetos, inquirições, debates ou, 
simplesmente, trabalhos em tarefas que, no velho paradigma, 
teriam sido enviadas para casa. Essa simples alteração no tem-
po de se fazer as coisas está transformando as salas de aula 
mundo afora. (BERGMAN, 2018, p. 11).

Durante esse período as atividades presenciais não ocorreram 
da mesma forma, pois a escola mudou de lugar; porém ela continua se 
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fazendo presente; ou seja, não está num espaço físico, mas num am-
biente virtual, onde as propostas tiveram que ser pensadas de manei-
ras diferentes para possibilitar o estudo. Durante a execução dessa ati-
vidade, houve momentos em que os alunos tiveram dúvidas, que eram 
sanadas assim que faziam o contato. Esse contato para tirar dúvidas 
também é importante, uma vez que coloca o aluno como autônomo, 
percorrendo um caminho para encontrar a solução de seu problema.

Como todo trabalho desenvolvido, existem algumas dificulda-
des e resistências, mas a intenção é propor alternativas diferenciadas 
para a promoção da aprendizagem e, consequentemente, da autono-
mia por parte dos educandos. Alunos com 8 e 9 anos, criando vídeos 
para expor suas conquistas e descobertas sobre a Cultura Gaúcha, é 
algo relevante, especial e significativo.

Nessa perspectiva, Fausto Camargo e Thuinie Daros (2018, p. 
15) ressaltam que: “As metodologias ativas de aprendizagem colocam 
o aluno como protagonista, ou seja, em atividades interativas com ou-
tros alunos, aprendendo e se desenvolvendo de modo colaborativo”.

Sabemos que precisamos formar cidadãos éticos, reflexivos e 
críticos. Esse é o nosso compromisso com a formação do educando, 
para que sejam protagonistas no uso responsável das tecnologias. Foi 
pensando em tudo isso que desenvolvi com as crianças das turmas de 
3º ano uma proposta de uma trilha de aprendizagem com o intuito de 
reconhecer e perceber a Cultura Gaúcha. Assim destaco:

Cada vez mais os alunos demandam métodos de ensino-apren-
dizagem centrados neles. O aprendizado ativo vai ao encontro 
da aprendizagem centrada no estudante, pois se trata da com-
binação de duas ideias relacionadas: o ensino personalizado ou 
individualizado e a aprendizagem baseada na competência ou 
no domínio. (CAMARGO; DAROS, 2018, p.16). 

Para concluir, ressalto que a cultura digital está atrelada às ha-
bilidades da BNCC e deve estar ligada ao desenvolvimento de todo 
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procedimento escolar, possibilitando ao estudante alcançar ativamente 
sua aprendizagem, pois, além de ser um dever do professor, é um di-
reito do aluno ter acesso e o entendimento crítico, ético e responsável 
acerca do uso dos meios digitais.
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INTRODUÇÃO

O Seminário de Inovação Pedagógica (SIP) foi criado como um 
espaço de socialização de experiências/vivências administrativo-pe-
dagógicas, as quais, com as  trocas dialógicas, possam promover 
e estimular o repensar nas práticas e nos  contextos educativos que 
contenham elementos/aspectos da inovação  pedagógica. Com essa 
finalidade, os membros do Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagó-
gica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais da Educa-
ção (GRUPI) vem promovendo essa ação extensionista, voltada aos 
profissionais da Educação Básica e Superior, bem como a estudantes 
da graduação e da pós graduação, oportunizando a relação ensino-
-pesquisa-extensão. Nesse sentido, importante destacarmos que a 
concepção de inovação pedagógica dos membros do GRUPI vem se 
constituindo como movimento coletivo a cada ação realizada. Hoje, 
podemos elencar o entendimento de Inovação Pedagógica concebido 
pelo GRUPI como um conjunto de intervenções educacionais, criadas 
por decisões coletivas e participativas de sujeitos em formação aca-
dêmico-profissional, com intencionalidade deliberada para gerar mu-
danças nas estratégias administrativo-pedagógicas de re-construção 
de conhecimentos que se alinhem às transformações histórico-sociais 
necessárias aos fins pretendidos. 

A primeira edição do SIP aconteceu nos dias 09 e 10 de novem-
bro de 2017, no Campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pam-
pa (UNIPAMPA); a segunda edição em 2018, também nos dias 09 e 10 
de novembro, no Campus Bagé da UNIPAMPA; a terceira edição em 
2019, nos dias 29 e 30 de novembro, novamente no campus Uruguaia-
na. A quarta edição do evento ocorrerá nos dias 04 e 05 de dezembro, 
porém, com um diferencial, devido ao contexto da pandemia ocasio-
nada pelo Coronavírus (COVID-19): será realizada, pela primeira vez, 
na modalidade online. 
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Em razão disso, esta edição do SIP, diante de  uma nova rea-
lidade, imposta devido à pandemia, foi idealizada considerando o 
necessário e obrigatório distanciamento social, o que demandou a 
adaptação da organização desse evento da forma presencial para o 
formato online, com a utilização de ferramentas digitais no processo de  
planejamento e desenvolvimento. 

Nesse sentido, neste relato descrevemos o processo da reali-
zação das edições anteriores do SIP e refletiremos sobre os principais 
desafios para a organização de mais uma edição deste evento, desta 
vez na modalidade online. 

METODOLOGIA

 A característica diferencial em todas as edições do Seminário 
de Inovação Pedagógica é o formato da participação que ocorre por 
meio de rodas de conversAÇÃO, quando todos os participantes pos-
suem envolvimento ativo em todas as partes do evento (MELLO et al., 
2019). Desde o momento da realização da inscrição, o participante 
submete um resumo com escrita resultante de experiências ou vivên-
cias da sua prática como profissional da educação. Após, o participan-
te recebe os resumos que comporão a sua sala temática, para realizar 
a leitura dos textos os quais permearão as discussões nas demais 
Rodas de ConversAÇÃO. 

A rodas de conversAÇÃO são feitas por meio de quatro rodas 
principais: a roda de conversAÇÃO 1 envolve palestrante(s) convida-
do(s), que iniciam a conversa, abordando questões teórico-conceituais 
sobre inovação pedagógica. Na roda de conversAÇÃO 2, salas temá-
ticas são organizadas a partir dos relatos submetidos, enviados com 
antecedência aos participantes, para leitura e qualificação das discus-
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sões a serem realizadas nas salas. Nestas,  os participantes definem 
um redator, encarregado de sistematizar as vivências socializadas por 
cada participante, e um relator, que socializará as sínteses na Roda se-
guinte. Já na roda de conversAÇÃO 3, agrupam-se duas ou três salas 
da Roda 2 com temas semelhantes para socializar as reflexões reali-
zadas anteriormente e organizar uma performance artístico-cultural, a 
ser apresentada na Inter-Rodas Final (Roda 4). Nesta última Roda, os 
participantes são livres para representar situações/vivências/reflexões 
resultantes de todas as Rodas da forma que desejarem, observando 
elementos da inovação pedagógica que foram percebidos nos rela-
tos lidos e discutidos, como: protagonismo, conhecimento, coletivida-
de, ousadia e criatividade.  

Segundo Mello et al. (2019), o SIP distingue-se de outros even-
tos por “propor diálogos sobre a inovação na educação, vivenciados 
em diferentes espaços da Educação Básica e da Educação Superior, 
(...)” (MELLO et al., 2019, p. 10), possibilitando as inter-relações entre 
esses dois espaços educacionais que  evidenciam a consolidação da 
formação acadêmico-profissional. 

APRESENTANDO AS EDIÇÕES ANTERIORES

A primeira edição do SIP ocorreu em 2017, no campus Uru-
guaiana, e contou com a participação da professora Maria Isabel da 
Cunha, palestrante da roda de conversAÇÃO 1. O tema principal do 
seminário foi “Repensando estratégias de formação acadêmico-profis-
sional em diálogo entre Educação Básica e Educação Superior”, sendo 
que 29 trabalhos foram submetidos por profissionais da educação e 
estudantes de graduação e pós-graduação, divididos em 5 rodas de 
conversAÇÃO, mediadas por professores-pesquisadores, membros 
do GRUPI. Todos os textos discutidos evidenciaram a ressignificação 
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do saber-fazer pedagógico, seguindo as cinco dimensões da inovação 
pedagógica, classificadas pela professora Helena Singer: a dimensão 
curricular, a ambiental, a das relações interpessoais, a metodológica e 
a da gestão pedagógica (MELLO et al., 2018, p. 10). 

A segunda edição do SIP realizou-se em 2018, no campus Bagé, 
com a participação da socióloga Helena Singer como palestrante da 
roda de conversAÇÃO 1. O tema principal do seminário foi a “Forma-
ção acadêmico profissional”, com 33 relatos inscritos, divididos em 7 
rodas de conversação com as seguintes temáticas: Ensino de Ciên-
cias; Gestão e PPP; Ensino Superior; Educação Infantil; TICs; Diversi-
dade; e Arte e Literatura. Para a terceira roda, houve o reagrupamento 
em 3 salas, que proporcionaram reflexões e a proposição de um ins-
trumento de acompanhamento e avaliação de inovação pedagógica. A 
primeira destas salas sugeriu um aplicativo para Smartphone, onde se 
divulgariam as ações realizadas pela escola; a segunda apresentou a 
ideia de um roteiro para avaliar propostas inovadoras, como criativida-
de e protagonismo; e a terceira sala criou uma rubrica pedagógica com 
critérios para acompanhar e avaliar a inovação pedagógica (MELLO et 
al., 2019, p. 11-12). 

A terceira edição do SIP realizou-se em 2019, no campus Uru-
guaiana, e contou com a participação da professora Cadidja Coutinho 
como palestrante da roda de conversAÇÃO 1. O tema principal do 
seminário foi “Vivências acadêmico-profissionais” e teve a inscrição de 
78 trabalhos, organizados em sete salas temáticas: Metodologia (A e 
B), Currículo, Inter(Relações), Recurso Pedagógico (A e B) e Formação 
Docente. Para a terceira roda, essas salas  foram reagrupadas para a 
elaboração de performances de cenas que representassem situações/
vivências que evidenciavam a inovação pedagógica, a serem apresen-
tadas na quarta roda (SALOMÃO et al., 2020, p. 16). 
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A QUARTA EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE 
INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: DESAFIOS DAS RCVS 

Para a edição do SIP deste ano, os organizadores adaptaram 
todo o evento para o formato digital, em que as Rodas de ConversA-
ÇÃO 1, 2, 3 e 4, normalmente realizadas nas salas e auditórios dos 
campus Bagé ou Uruguaiana, serão organizadas por meio online com 
uso de plataformas de streaming e reuniões, como o Google Meet, 
StreamYard e Zoom. 

Os participantes do evento, além de enviarem um resumo com o 
relato de experiência ou vivência com inovação pedagógica, irão pro-
duzir e enviar antecipadamente um vídeo sobre o seu relato, elaborado 
de forma original e criativa, que será assistido pelos colegas da sua 
sala. Nos dias do evento, todos os participantes acompanharão juntos 
as Rodas de Conversação Virtual (RCV) 1 e a Final  4 de forma online 
e, nas demais Rodas de ConversAÇÃO 2 e 3, cada participante  parti-
cipará nas discussões sobre os relatos e vídeos realizadas nas salas 
temáticas, também no formato online. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Escolher a realização de um evento na modalidade online foi 
uma atitude perseverante da equipe organizadora, porém necessária 
para a continuidade das atividades acadêmicas diante da realidade, 
em razão da pandemia da COVID-19, em que o distanciamento social 
é extremamente necessário para a preservação da saúde de todos. 

Na perspectiva da bolsista de organização do evento, o princi-
pal desafio é aprender a lidar com todas as plataformas digitais, para 
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organizar o site do evento pelo Wix, utilizar o Google Drive para compar-
tilhar documentações importantes com os demais membros da equi-
pe organizadora do evento, trabalhar no Excel para recebimento das 
inscrições dos participantes pelo formulário do Google Docs; usar o 
Google Meet para as reuniões de organização do evento etc. Todas es-
sas adaptações podem até ser consideradas um obstáculo que, com 
a busca de informações, a interação na coletividade e a determinação, 
poderá ser superado. 

Jesus et al. (2020) aponta que eventos científicos concedem a 
troca de ideias entre participantes, permitindo compartilhamento de 
concepções de forma integrada e envolvendo mais pessoas. Os au-
tores também descrevem em seu trabalho que promover eventos de 
maneira remota permite a formação e interação de estudantes, mesmo 
que em momento de distanciamento social. Destacamos a importância 
do auxílio da tecnologia que contribui para a realização de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, especialmente durante a pandemia. 

Além disso, a apropriação desses novos processos de ensino 
aprendizagem voltados para a realidade atual (JESUS et al., 2020) não 
irão desaparecer pós-pandemia: sempre poderão ser incorporados 
na educação, como novas possibilidades de ensino. Por isso, a im-
portância de perseverar, mesmo com as dificuldades e surpresas que 
aconteceram neste ano, pois podemos vislumbrar novas perspectivas 
do que vem pela frente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aceitar a nova realidade que convivemos durante a pandemia é 
uma tarefa árdua, mas não é impossível diante da decisão de encontrar 
formas alternativas na realização das atividades, como esta aqui des-
crita, de forma que se mantenha a qualidade e i evento continue sendo 
uma ação acolhedora, inclusiva e inovadora.  
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A organização do IV Seminário de Inovação Pedagógica aceitou 
o desafio de planejar esse evento de maneira online e vem aprenden-
do, cada vez mais, sobre as tecnologias para realizá-lo de maneira 
promissora e cheio de diálogos significativos, como acontecia pre-
sencialmente. É importante frisar que o foco do evento é a inovação 
pedagógica, com a exploração de novas alternativas que venham a 
corroborar com essa proposta. 

Por isso, concluímos que também inovamos quando pensamos 
em diferentes modelos de eventos que proporcionam a troca de expe-
riências e vivências entre professores e estudantes, mesmo diante do 
distanciamento social.
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Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua

construção.
Paulo Freire

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta um recorte da pesquisa desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGMAE) da Universidade 
Federal do Pampa, vinculada ao Projeto de Pesquisa Laboratório de 
Investigações Matemáticas Ativas e ao grupo de pesquisa Educação 
Matemática no Pampa (EMPAMPA). Toma-se como objetivo, apresen-
tar os resultados de uma experiência realizada na perspectiva do En-
sino Híbrido, na modalidade Rotação por Estações, em Cenários para 
Investigação, a fim de investigar quais são as implicações da prática 
de Rotação por Estações em Cenários para Investigação na constru-
ção do conhecimento ativo e reflexivo de equações do 2º grau com 
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. Entende-se que esse 
espaço de construto pedagógico encontra-se inserido em uma pro-
posta de inovação pedagógica. 

Assim, situa-se o contexto em que a professora/pesquisadora 
realizou/aplicou sua intervenção pedagógica. A pesquisa foi desenvol-
vida em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública 
de ensino, na cidade de Dom Pedrito/RS, uma escola localizada na 
zona central da cidade. A intervenção, por ser uma experiência de En-
sino Híbrido, foi aplicada no contexto presencial, mas contou também 
com atividades on-line. 

A turma era constituída por 18 estudantes, composta por 09 me-
ninas e 09 meninos, com idades entre 13 a 16 anos, apenas 2 estavam 
repetindo o 9º ano. Dentre algumas características do grupo de estu-
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dantes, destacam-se: em geral a turma é calma, receptível, apresenta 
uma boa relação com a professora/pesquisadora e entre si e estão fre-
quentemente conectados às redes sociais. Quanto ao desempenho 
em Matemática, em termos cognitivos, alguns apresentam baixo de-
senvolvimento de aprendizagem, fato esse que reforça a intenção de 
escolha da pesquisadora por essa turma, especificamente. 

Ainda em relação ao perfil do público alvo, esses estudantes, 
em sua maioria, possuem uma estrutura familiar comprometida com a 
educação, tomando como base a procura por informações e a partici-
pação dos responsáveis nos conselhos de classe e reuniões promo-
vidos pela escola. 

Cabe destacar, ainda, a motivação da professora/pesquisadora 
em utilizar uma metodologia nunca antes adotada por ela com a turma 
em questão em sua rotina de sala de aula, pois, nesse contexto, a pes-
quisadora buscou a análise de sua própria prática, assim como testar 
a viabilidade da metodologia.  

Assim, a justificativa para desenvolver essa proposta se funda-
menta em relevantes discussões acadêmicas, entre as quais, eviden-
cia-se a necessidade de ruptura com métodos exclusivamente conven-
cionais de ensino, pois cada vez mais pesquisas na área da Educação 
Matemática apontam que é urgente romper com métodos instrucionais 
passivos, sobretudo em uma sociedade em que não há mais limites 
para o acesso à informação. Acerca desse argumento, colabora no 
campo das Metodologias Ativas o autor MORAN (2015) que apresenta 
o Ensino Híbrido como uma proposta que possa contribuir para mini-
mizar essa problemática, pois abona possibilidades de proatividade 
e engajamento dos estudantes nas aulas de Matemática. 

Diante do exposto, destaca-se a concepção de inovação pe-
dagógica assumida na pesquisa, na qual se concorda que não basta 
o uso de tecnologias em sala de aula para implementar a Inovação 
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Pedagógica (FINO, 2009). Inovar pedagogicamente é muito diferente 
de promover uma aula expositiva com uso de recursos tecnológicos.  
Comumente, esse equívoco ocorre quando professores fazem uso de 
Datashow ou outros recursos digitais para suas aulas expositivas. Com 
a implantação do ensino remoto, o modelo de aula expositiva parece 
não ter perdido seu espaço. Em muitos episódios, as aulas síncronas 
são utilizadas para esclarecer dúvidas sobre listas de exercícios de 
matemática, enquanto nos encontros assíncronos, são encaminhadas 
videoaulas meramente expositivas.  

A Inovação Pedagógica proposta por Fino (2011, p. 05) “[...] 
passa pela criação de novos contextos de aprendizagem, desenha-
dos à luz do desenvolvimento dessas ciências e implicando alterações 
qualitativas na tal componente técnica que regula a prática partilhada 
pelos aprendizes e pelo professor”. Nesse ponto, compreende-se que 
a inovação pedagógica implica em quebra de paradigmas nas diferen-
tes instituições, incluindo-se urgentemente nelas a  sala de aula.

Nesse sentido, colabora a proposta de metodologias ativas de 
Moran (2017), pois aponta para mecanismos de ensino em que o estu-
dante não é um sujeito passivo, mas sim um protagonista do proces-
so de construção do conhecimento. Nessa perspectiva, o professor 
precisa adotar metodologias em que os estudantes se envolvam de 
forma proativa em atividades cada vez mais complexas, que pesqui-
sem antecipadamente sobre o assunto que será desenvolvido em aula, 
que tenham que tomar decisões e avaliar resultados. A ideia consiste 
no fato de o professor não “expor” o conteúdo pronto em sala de aula 
aos estudantes, e sim de promover momentos para exercitarem a cria-
tividade em propostas que possam ser experienciadas em aula ou em 
momentos complementares, como em uma extensão da sala de aula. 

Para Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), a mistura caracteriza-
da pelo Ensino Híbrido não se restringe a uma sobreposição de modos 
de ensino, ou seja, para esses autores, o ensino virtual e o presencial 
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são complementares, sendo fundamental que os  aspectos estudados 
de modo on-line estejam conectados aos vistos em sala de aula e vice 
e versa, tornando-se um todo integrado. Segundo argumentam, a mes-
cla do Ensino Híbrido deve buscar atingir um objetivo central e comum, 
mesmo que cada uma das tarefas nesses dois momentos, presencial 
e on-line, apresentem características próprias, pois o importante é que 
se complementem e ofereçam diferentes formas de aprender e ensinar. 

Segundo Moran (2015), o professor deve tomar o papel de um 
gestor e orientador de diferentes caminhos coletivos e individuais na 
construção criativa e empreendedora dos estudantes, uma construção 
marcada por etapas previsíveis e imprevisíveis de interação entre pro-
fessores e estudantes. 

Assim, os estudantes tomam uma postura ativa na construção 
de seu conhecimento, formando desse modo sua competência crítica e 
reflexiva diante de contextos ao qual é exposto dentro ou fora da sala de 
aula. Nesse aspecto, coloca-se a Educação Matemática Crítica (EMC), 
em que para Skovsmose (2001), a Matemática tem um papel de extrema 
importância nessa sociedade altamente tecnológica, tornando-se impor-
tante instrumento para a tomada de decisões e planejamentos.  

Dito isso, buscou-se, por meio da aplicação de sequências di-
dáticas sobre Equações do 2º Grau no modelo de Rotação por Esta-
ções, aliar a perspectiva da EMC aos conceitos do Ensino Híbrido e de 
Inovação Pedagógica, pois nesses âmbitos são válidas a formação de 
cidadãos autônomos e reflexivos acerca de suas ações sociais e polí-
ticas. Nesse modelo pedagógico, os estudantes participaram da aula 
de forma interdependente e responsável em suas atividades, consti-
tuindo o espaço virtual e presencial da aula em um real Cenário para 
Investigação (SKOVSMOSE, 2008). 

Vale ressaltar que, em um Cenário para Investigação, os estu-
dantes são convidados ao envolvimento em processos de exploração 
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e argumentação justificada, em que assumem naturalmente o protago-
nismo nas atividades e passam a moverem-se do paradigma do exer-
cício para um Cenário de Investigação, engajados em ação e reflexão 
e, assim, encontram na educação matemática uma dimensão crítica. 
(SKOVSMOSE, 2008). 

Para finalizar, destaca-se o objetivo deste relato, de apresentar 
os resultados de uma experiência realizada na perspectiva do Ensino 
Híbrido, na modalidade Rotação por Estações, em Cenários para In-
vestigação, a fim de investigar quais são as implicações da prática de 
Rotação por Estações em Cenários para Investigação na construção e 
conhecimento ativo e reflexivo de equações do 2º grau, com estudan-
tes do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Na próxima seção, apresentam-se outros detalhamentos acerca 
do percurso metodológico assumido na pesquisa.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como procedimento metodológico, optou-se pela pesquisa 
qualitativa do tipo pesquisa intervenção pedagógica (DAMIANI, 2012; 
DAMIANI et al., 2013; GIL, 2008). Para registro da intervenção, foram 
consideradas gravação em áudio, observação participante, relatório 
da participação dos estudantes nas atividades e um questionário. 
Adotou-se a Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003; MORAES; 
GALIAZZI, 2007). 

As atividades desta pesquisa foram elaboradas, aplicando-se 
a técnica Rotação por Estações do Ensino híbrido (BACICH; TANZI 
NETO; TREVISANI, 2015) em uma proposta baseada em Cenários para 
Investigação (SKOVSMOSE, 2000). 
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A pesquisa/intervenção foi desenvolvida entre os meses de no-
vembro e dezembro de 2018 com a turma do 9° ano já descrita ante-
riormente. A intervenção aconteceu nos períodos regulares das aulas 
de Matemática. As diferentes estações foram constituídas em diferen-
tes espaços da escola, incluindo-se a sala de aula, o laboratório de 
informática da escola, o laboratório de ciências da escola e a própria 
casa do estudante, como uma estação on-line a distância, no formato 
Sala de Aula Invertida. 

Na primeira aula, cada estação teve duração de 15 minutos, e 
em cada grupo havia 4 ou 5 estudantes, fechando 4 grupos. As demais 
aulas foram de três estações com uma duração de 25 minutos, em 
cada grupo passou a ter em torno de 6 estudantes e todas as aulas 
tiveram duração de 90 minutos (dois períodos). O tempo em cada esta-
ção foi cronometrado pela professora/pesquisadora, que indicava aos 
estudantes os momentos de trocas. 

Em cada estação, além da atividade e da definição dos dife-
rentes papeis de cada integrante do grupo, também foi disposta uma 
rubrica de avaliação (BROOKHART, 2013; HOWELL, 2014) utilizada 
como técnica voltada a avaliar e autoavaliar o desenvolvimento indivi-
dual e coletivo dos estudantes. Esse recurso foi reconhecido e busca-
do pelos estudantes durante a realização das atividades, pois serviu 
para conduzir as atividades, ajudou a orientar a definição dos papéis 
de cada estudante em cada cenário, além de representar um roteiro 
para a boa condução das atividades nos diferentes grupos. 

Em todos os encontros, foi percebido o forte envolvimento dos 
estudantes. Cabe destacar também o papel das rubricas de avaliação 
junto à descrição das tarefas em cada cenário/estação, como impor-
tante fator de autonomia para a tarefa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES, 2003; 
MORAES; GALIAZZI, 2007), foram considerados três instrumentos de 
produção de dados: i) as atividades realizadas pelos estudantes du-
rante a aula com a utilização do método Rotação por Estações; ii) o 
Diário de Bordo da professora/pesquisadora, e iii) um questionário apli-
cado aos estudantes após a realização das 6 (seis) aulas no modelo 
Rotação por Estações. 

As categorias representam os seguintes contextos de análise: 
Autonomia interdependente/Categoria 1 (C1), Proatividade em relação 
às tarefas/Categoria 2 (C2), Pensamento Crítico/Categoria 3 (C3), Cria-
tividade nas situações/Categoria 4 (C4) e Articulação com a realidade/
Categoria 5 (C5). 

A partir da análise realizada, foi possível afirmar que a utiliza-
ção do modelo Rotação por Estações possibilitou o engajamento dos 
estudantes em relação a uma aprendizagem ativa e colaborativa do 
conteúdo Equações do 2º grau, contribuindo para o estabelecimento 
de diferentes relações articuladas e complementares, ou utilizando um 
termo do Ensino híbrido, mescladas. 

A figura 1 representa o diagrama dessa interação entre as cate-
gorias e a aprendizagem ativa e colaborativa pretendida. Esse diagra-
ma representa um modelo em que pode ser imaginado um movimento 
de rotação, no qual  não há um ponto de partida ou de chegada, ape-
nas o movimento cíclico. Assim como na Rotação por Estações, o ciclo 
das categorias é híbrido e interdependente.

O modelo Rotação por Estações em Cenários para Investiga-
ção, por ser uma prática  inédita aos estudantes investigados, a princí-
pio gerou dúvidas em relação às rotações e ao  que fazer nos cenários, 
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mas bastou transcorrer os primeiros momentos da primeira aula  para 
que o envolvimento da turma fosse percebido de modo positivo, pois 
os estudantes  mostraram-se seguros durante as rotações e com cla-
reza das intenções das atividades, o  que, se reconhece, foi fortalecido 
pelo auxílio das rubricas em cada cenário. 

A construção do conhecimento ativo e colaborativo foi perce-
bida nos estudos e pesquisas realizados. Nesses momentos, relacio-
naram equações do 2º grau com aplicações da realidade, superando 
questionamentos comuns em aulas de Matemática, do tipo “para que 
serve estudar isso?” 

Figura 1 – Ciclo de categorias interdependentes em 
aprendizagens ativas e colaborativas.

                                                 
Fonte: Autoras (2019).
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A rotação permitiu trabalhar elementos da proatividade, pois 
quando solicitados a realizarem pesquisas sobre o conteúdo, os estu-
dantes conseguiram citar conceitos legítimos e realizar cálculos corre-
tamente, inclusive com a aplicação da fórmula resolutiva de equações 
do 2º grau, sem, contudo, terem sido submetidos à explanação prévia 
da professora/pesquisadora. Cabe destacar que embora não tenham 
ocorrido aulas expositivas sobre conceitos e definições das equações 
do 2º grau, esse conhecimento foi construído, revelando que o modelo 
contribui para a formação do conhecimento escolar curricular.

Durante o andamento das aulas com o modelo Rotação por Es-
tações, os estudantes foram submetidos a diversas atividades para 
serem desempenhadas de forma colaborativa, contidas nos Cenários 
para Investigação. Nesse sentido, pode-se dizer, a respeito da viabili-
dade do modelo, que o resultado é positivo e está expresso no envolvi-
mento dos estudantes durante as aulas. Acredita-se que os estudantes 
validaram o método, pois relataram em suas escritas esse sentimento. 

As atividades realizadas nos diferentes cenários/estações mos-
traram também aspectos que remetem à autonomia para a aprendi-
zagem, uma autonomia interdependente, percebida no decorrer das 
aulas e das tarefas realizadas. Cabe destacar que os estudantes não 
precisaram do comando da professora/pesquisadora para realizarem 
suas tarefas ou para se organizarem nos cenários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino híbrido no modelo Rotação por Estações permitiu criar 
um ambiente propício ao envolvimento dos estudantes, tanto em relação 
ao cumprimento das tarefas, quanto para favorecer interações pessoais. 
Os estudantes mostraram engajamento em seus estudos e pesquisas, 
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elaboraram trabalhos criativos, argumentaram suas posições com critici-
dade, evidenciaram elementos de proatividade e foram protagonistas no 
processo, quando expostos a questões direcionadas para o estudo das 
Equações do 2º grau. O modelo Rotação por Estações viabilizou uma 
aprendizagem ativa e colaborativa, tornando os estudantes protagonis-
tas e corresponsáveis diante de seu próprio aprendizado. 

Concluindo, a utilização de Rotação por Estações em Cenários 
para Investigação nas  aulas de Matemática com uma turma do 9º ano 
do ensino fundamental pode comprovar a  viabilidade de inclusão des-
se modelo híbrido sustentável em uma escola pública de  educação 
básica, além de mostrar que também a professora/pesquisadora pode  
experienciar uma prática que lhe possibilitou ampliar sua visão sobre 
essa metodologia,  entendendo que o protagonismo maior ocorreu na 
construção do conhecimento de todos  os envolvidos no processo e, 
nesse sentido, reconhecem-se aspectos da inovação  pedagógica na 
experiência relatada.  

REFERÊNCIAS

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. D. M. Ensino híbrido: personaliza-
ção e tecnologia na educação. 1ª. ed. Porto Alegre: Penso, 2015. 

BROOKHART, S. How to create and use rubrics for formative assessment 
and grading. Alexandria: Virginia (USA): ASCD, 2013.

DAMIANI, M. Sobre pesquisas do tipo intervenção. In: ENCONTRO NACIO-
NAL DE DIDÁTICA E PRÁTICAS DE ENSINO,16., 2012, Campinas/SP. Anais 
[...]. Campinas/SP:  Junqueira&Marin Editores, 2012.  

DAMIANI, M. F. et al. Discutindo pesquisas do tipo intervenção pedagógica. 
Cadernos de educação, Pelotas, v. 45, maio/ago, 2013. Disponível em:  

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/view/3822. Aces-
so em: 05 nov.  2018. 



110s u m á r i o

FINO, C. N. Inovação e invariante (cultural). Portugal: Universidade da Madei-
ra, 2009. 

______. Inovação pedagógica, etnografia, distanciação. Funchal: Universida-
de da Madeira, 2011. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2008. 

HOWELL, R. Grading rubrics: hoopla or help? Innovations in education and 
teaching  international. [S.l.: s.n.], 2014. 

MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela 
análise textual discursiva. Ciência e Educação, Bauru, v. 9, n. 2, p. 191-211, 
2003. Disponível em:  http://pesquisaemeducacaoufrgs.pbworks.com/w/file/
fetch/54950175/tempestade%20de% 20luz.pdf. Acesso em 12 jun. 2018. 

______.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007. 

MORAN, J. M. Mudando a educação com metodologias ativas. Convergên-
cias  midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens. [S.l. s.n.], 2015. 
(Coleção Mídias Contemporâneas). 

______. Metodologias ativas e modelos híbridos na educação. In: YAEGASHI, 
Solange et al. (org). Novas tecnologias digitais: reflexões sobre mediação, 
aprendizagem e desenvolvimento. Curitiba: CRV, 2017, p.23-35. 

SKOVSMOSE, O. Cenários para investigação. Bolema, Rio Claro, v. 13, n. 14, 
p. 66-91, 2000. 

______. Educação matemática crítica: a questão da democracia. 1. ed. Cam-
pinas, SP:  Papirus, 2001. 

______. Cenários para investigação. In: SKOVSMOSE, O. (org.). Desafios da 
reflexão em educação matemática crítica. Tradução de Orlando de Andrade 
Figueiredo e Jonei Cerqueira Barbosa. 1. ed. Campinas, SP: Papirus, 2008.



Capítulo 7

Brinquedos e brincadeiras: uma 
estratégia de ensino e aprendizagem 

para o estudo da matéria e 
energia no Ensino Fundamental

Marluce Tuparaí Wagner

Graciela Marques Suterio

Maria Aparecida Maia de Mello

Brinquedos e brincadeiras: 
uma estratégia de ensino 

e aprendizagem para 
o estudo da matéria e energia 

no Ensino Fundamental

7
Marluce Tuparaí Wagner

Graciela Marques Suterio

Maria Aparecida Maia de Mello



112s u m á r i o

INTRODUÇÃO

Esse texto apresenta um relato de experiência sobre a imple-
mentação do Módulo Didático de Ciências da Natureza da Sequência 
Didática Brinquedos e Brincadeiras e seus efeitos para uma prática 
docente reflexiva no município de Uruguaiana-RS, considerando que, 
durante o período da pandemia da COVID-19 causada pelo novo Co-
ronavírus (Sars-CoV-2), o percurso pedagógico trilhado exigiu e exige a 
busca por metodologias inovadoras e desafiadoras. O relato tem como 
objetivo apresentar os desdobramentos inovadores desenvolvidos em 
uma intervenção no ensino de Ciências, aplicado em quatro turmas 
de Anos Finais, sendo duas de 7º ano e duas turmas de 9º ano da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF Marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco.

Desde março do presente ano, as aulas presenciais na Rede 
Municipal de Ensino foram suspensas, entretanto os atendimentos aos 
discentes permaneceram via atividades pedagógicas não presenciais, 
no formato remoto assíncrono. Neste contexto, a equipe pedagógica 
da Escola, em conjunto com os docentes, implementou uma proposta 
de ensino diferenciada, sugerindo o uso de temáticas quinzenais para 
elaboração das sequências didáticas. As professoras do componente 
curricular de Ciências da Natureza elaboraram roteiros de atividades 
para orientações aos discentes, baseando-se na metodologia dos três 
momentos pedagógicos de Delizoicov e Angotti (1992), que abarca 
a  problematização, organização e a sistematização do conhecimen-
to. Na construção da intervenção apresentada, foi considerada a pers-
pectiva de inovação pedagógica de Mitrulis (2002) que diz:

A inovação, por sua vez, não se refere à novidade em si. [...]. 
Inovar significa introduzir em determinado meio algo que foi 
inventado,  descoberto, criado anteriormente. [...] Inovar é um 
processo de tradução, de decodificação da novidade pura em 
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novidade aceitável, passível de ser aplicada, com o objetivo 
de melhorar aquilo que existe, de introduzir em dado contexto 
um aperfeiçoamento, um melhor saber, um melhor fazer e um 
melhor ser. [...] a inovação traz embutida a idéia de estratégia de 
ação e é regida por objetivos práticos. A ação inovadora é da or-
dem da aplicação, entendida esta não como resultado de uma 
ação determinada, mas de um processo. [...] Georges Adamc-
zewski sugere que se faça diferença entre os resultados obtidos,  
diante dos objetivos colocados, e os efeitos da inovação, ou 
seja, o impacto não esperado de sua ação, considerando-se 
tanto os efeitos perversos como os avanços promissores. Dada 
à dimensão antropológica do processo de inovação, avaliá-lo 
implica,  necessariamente, analisar os significados produzi-
dos e as transformações vividas por seus atores, em termos 
pessoais,  sociais e intelectuais. (MITRULIS, 2002, p.231, gri-
fos nossos).

Nesse sentido, entendemos que a intervenção pedagógica rea-
lizada  apresenta-se como uma estratégia de inovação pedagógica na 
medida em que  foi construída para potencializar a proposta metodoló-
gica da sequência didática entregue aos  discentes, pois foi elaborada 
para permitir o  desenvolvimento da autonomia/ação de objetivos de 
aprendizagem de conteúdos  factuais, conceituais, procedimentais e 
atitudinais baseados nos elementos da  proposta de Sequência Didá-
tica de Zabala (1998), do mesmo modo que servirá  para prospectar 
uma avaliação de indícios da ocorrência de aprendizagem, com  o 
intuito de analisar as transformações vividas e experienciadas pelos 
sujeitos no  ensino remoto assíncrono. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A sequência didática foi realizada no mês de setembro de 2020, 
com turmas de 7º e 9º ano, totalizando quatro, do ensino fundamental, 
na faixa etária entre 11 a 15 anos. O encaminhamento das ativida-
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des remotas adotados pela Escola acontece por duas vias: através do 
WhatsApp pessoal da regente de classe, a qual possui um grupo com 
os contatos telefônicos dos alunos e das alunas; bem como na forma 
física impressa, retirada pelas ou pelos responsáveis na Escola. 

A partir da metodologia dos três momentos pedagógicos pro-
posta por Delizoicov e Angotti (1992), a sequência didática está re-
lacionada com a temática: Brinquedos e Brincadeiras, proposta pelo 
coletivo da escola. As  habilidades e objetos do conhecimento foram 
compilados do Referencial  Curricular Gaúcho (RCG), tais como: ex-
plorar o desenvolvimento de  procedimento de investigação por meio 
de experiências com misturas  encontradas no cotidiano; reconhecer 
que grande parte dos processos  responsáveis pela vida envolve trans-
formações químicas e físicas; identificar os  níveis de organização de 
seus organismos, como tecidos, órgãos e sistemas;  conscientizar-se 
sobre o descarte adequado dos equipamentos, repensando o  consu-
mo dos mesmos. 

A atividade iniciou-se com uma problematização e perguntas 
norteadoras sobre brincadeiras e brinquedos do cotidiano das alunas 
e dos alunos, posteriormente, orientou-se a leitura de um texto sobre 
a matéria e suas propriedades, que se relacionava com os níveis de 
organização e da composição da matéria. Para finalizar, foram elabo-
rados questionamentos sobre os materiais utilizados na confecção dos 
brinquedos e sua estimativa de decomposição; além de uma propo-
sição imaginativa, da qual instiga a curiosidade e estimula o prota-
gonismo das alunas e dos alunos por meio da experimentação e da 
ciência, convidando-os para executar uma atividade experimental que 
permeia o universo lúdico, com o objetivo de proporcionar uma refle-
xão da relação entre a brincadeira e o conhecimento científico. 

Por meio das devolutivas, considerando o recorte temporal de 
20/09/2020 a 01/11/2020, foi possível identificar que poucos, em torno 
de 20% dos alunos e das alunas, desenvolveram o roteiro de ativida-
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des, entretanto os que realizaram as tarefas demonstraram envolvi-
mento, motivação, dúvidas e valorização do conhecimento. Atribuímos 
a menor participação das turmas ao fato de não se ter obrigatoriedade 
para entrega das atividades pelos alunos e alunas, desse modo a en-
trega podia ser atemporal. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Primeiramente, observam-se alguns aspectos que se fazem 
necessários serem expostos, referentes à realidade escolar atual, tais 
como: a dificuldade de acesso ao celular ou computadores com inter-
net para a realização das atividades, assim como a flexibilização do 
envio das devolutivas das atividades, que dificultaram a avaliação do 
processo ensino e aprendizagem. Do mesmo modo que evidencia a 
carência socioeconômica e a desvalorização da cultura intelectual, ou 
seja, o ensino, se não for obrigatório e construído na perspectiva utilita-
rista, acaba fragilizado. Guile (2008) conceitua a concepção utilitarista 
do conhecimento como um meio para um determinado fim, ou seja, 
o currículo é tratado como uma contribuição para a formação cidadã 
dos estudantes os quais irão atuar num modelo social pré-determinado 
pelos poderes governamentais, para atender a industrialização. Outro 
aspecto a ser considerado é a dificuldade de inclusão das e dos estu-
dantes com deficiência, pontuando que no ensino presencial sempre 
foi um desafio, então observa-se um distanciamento ainda  maior do 
ideal de inclusão. 

Sendo assim, a proposta para aos discentes está detalhada abaixo:
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Quadro 1 – Orientações sobre a atividade.

Orientação de Atividade de Ciências da Natureza – Professora Marluce – 7º 
anos Roteiro de Atividade Remota  

Temática: Brinquedos e Brincadeiras 

1- Problematização Inicial 

1.1 Quais são os brinquedos  mais conhecidos? Identifique de que tipo de material é feito? 1.2 
Quais são as brincadeiras e brinquedos que você gosta? 
1.3 Perguntem aos seus familiares e pessoas mais velhas quais eram os brinquedos da época de 
criança deles? E de quais materiais eram feitos? 
1.4 Como é tua relação com seus brinquedos? Todos os brinquedos que tu tens são usados com 
frequência? 
1.5 Quando você se enjoa ou não usa seus brinquedos, qual o destino que é dado? 

2- Organização do Conhecimento 

VAMOS BRINCAR COM O INVISÍVEL? 
Tudo que existe no universo, via láctea, sol, planeta Terra, objetos, seres vivos e o que nos rodeia 
é feito de MATÉRIA E ENERGIA, vamos estudar sobre a matéria que corresponde a tudo que tem 
massa e ocupa lugar no espaço. A matéria possui várias características semelhantes e distintas, 
por exemplo, estado físico (sólido, líquido e gasoso); ácidos, bases e sais; inércia; massa; volume; 
elasticidade, entre outros. 
 Observe a frase escrita por Lavoisier “Na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transfor-
ma” isso significa que toda matéria existente visível e invisível aos olhos humanos não some e 
nem aparece do nada, por simples mágica, apenas ocorre um processo chamado transformação 
ocasionado pelo calor, por exemplo. 
 O que compõe a matéria viva e não viva é formada por elementos químicos (carbono, hidrogênio, 
oxigênio, nitrogênio e outros 116 elementos conhecidos até hoje) que são organizados em áto-
mos, moléculas e assim dão origem ao que visualizamos no nosso  cotidiano. Perceba a escala 
da constituição da matéria que vai do menor ao maior para melhor ilustrar o que discutimos sobre 
a matéria. 

 

O que toda essa discussão sobre a matéria tem a ver com a temática Brinquedos e Brincadeiras? 
Na área do conhecimento de ciências vamos explorar do que é feito os brinquedos, quais são os 
materiais utilizados na confecção e suas características gerais.



117s u m á r i o

3- Aplicação do Conhecimento 

3.1 Os brinquedos são produzidos com diversos materiais. Quais são os materiais que consti-
tuem os brinquedos que nos rodeiam atualmente? Quanto tempo cada material demora para se 
decompor? 
3.2 Imagine-se como um ou uma cientista no futuro, o que tem curiosidade de descobrir ou apren-
der em ciências da natureza? Explique. 
3.3 Vamos brincar de ser cientista? Quero propor uma atividade diferente, relacionando o conheci-
mento científico com uma forma de descobrir um jeito novo de brincar com a matéria disponível 
em casa. A proposta é a seguinte: Um papel totalmente em branco pode conter uma mensagem 
escondida? Sim ou não? 
1º Passo: Pense em uma frase breve sobre: Qual a importância da escola pra ti? Do que sente mais 
saudade na escola? 
2º Passo: separe alguns materiais: folha sulfite branca, suco de um limão, um cotonete e um ferro 
de passar roupa.  
3º Passo: coloque a folha sulfite em uma superfície seca e plana, depois em um copo coloque o 
suco do limão, e deposite a ponta do cotonete dentro do suco do limão e aos poucos escreva a frase 
no papel. Reserve a folha em um local seco e espere uns 30 minutos até secar totalmente o papel. 
4º Passo: observe que no papel, aparentemente, não aparece nada escrito, o papel fica totalmente 
em branco. 
5º Passo: peça auxílio a um adulto para ligar o ferro de passar roupa e acompanhar a atividade 
contigo. 
6º Passo: se seguir os passos corretamente, vai verificar que a frase escrita ficou com cor marrom. 
Parabéns. 
7º Passo: Agora leia a explicação da reação química que aconteceu do limão depositado no papel 
e o calor. Cole todo material no caderno, e se tiver acesso à internet também envie via WhatsApp. 
Explicação: O limão possui em sua constituição o ácido cítrico, cuja fórmula está representada 
abaixo e que, em solução aquosa, é incolor. Ao passar pelo calor, esse ácido sofre uma reação e 
transforma-se em uma substância de cor castanha. É por isso que, se a nossa pele estiver suja de 
suco de limão e sairmos ao sol, ela pode ficar com manchas escuras. Fórmula do ácido cítrico: 

Fonte: Autoras (2020).

Analisando o material enviado pelos e pelas discentes, obser-
vou-se o envolvimento, autonomia, proatividade, motivação e valoriza-
ção do objeto de conhecimento propostos na atividade.
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A imagem abaixo mostra a realização da tarefa experimental, 
que teve como objetivo provocar a imaginação articulada com os sa-
beres científicos. 

Um aluno foi além da atividade solicitada, pois dedicou-se a produ-
zir e enviar um vídeo detalhando a problematização inicial da intervenção. 

Imagem 1 – Print de tela do vídeo produzido pelo estudante.

Fonte: Aluno (2020).

Durante o vídeo, o aluno relata sentir uma “nostalgia muito forte” ao 
realizar a atividade, demonstrando afeto, desenvolvimento dos aspectos 
emocionais.  Aspectos estes também observados por outros alunos: 

Na escrita da aluna, observa-se o cuidado que ela tem com os 
seus brinquedos, pois a doação é o destino escolhido por ela. Pode-se 
observar que a mesma possui valores sobre a coletividade social, do 
mesmo modo que apresenta ter a conscientização sobre o “descarte”, 
o qual atende um dos objetivos do planejamento que teve como base o 
Referencial Curricular Gaúcho, supracitado. Segundo a pesquisa reali-
zada por Lima (2020) que versa sobre a relação afetiva entre professor 
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e aluno, através da concepção de professores antes e durante a pan-
demia da COVID-19, eles relataram que o afeto é fundamental para um 
ambiente de bom aprendizado, assim como é importante e auxilia no 
processo de ensino e aprendizagem.  

Contudo, apesar das dificuldades que são fundadas na edu-
cação pública brasileira, o momento atual nos trouxe inúmeros 
desafios, nos quais toda comunidade escolar está aprendendo a 
buscar soluções inovadoras em diferentes perspectivas, que visam 
amenizar as circunstâncias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos inúmeros desafios apresentados no cenário educa-
cional, a comunidade escolar participa do processo de ensino e apren-
dizagem dentro de suas possibilidades. A inovação nem sempre carac-
teriza-se por algo novo, podendo ser uma ação que tende a viabilizar 
o processo pedagógico de maneira mais adequada. Neste sentido, 
o presente relato demonstra que atingiu  em partes seu objetivo, pois 
a limitação das devolutivas dos alunos e das alunas,  a falta de aces-
so a ferramentas tecnológicas (a internet, celulares, computadores ou 
plataformas governamentais) e a dificuldade de domínio dos  mesmos 
gera um obstáculo na avaliação do desenvolvimento integral do aluno 
que, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pressupõe 
o desenvolvimento do ser humano em suas dimensões intelectual,  físi-
ca, emocional, social e cultural, sendo que a pouca interatividade entre 
professor e  aluno não permite podermos ter uma visão minuciosa da 
aprendizagem dos  alunos e das alunas.  

Por fim, o período de excepcionalidade da pandemia da CO-
VID-19 trouxe à tona a importância e a necessidade do desenvolvimen-
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to de políticas públicas educacionais que invistam em novas tecnolo-
gias as quais garantam uma escola pública pautada nos princípios da 
igualdade e equidade proporcionando o acesso ao ensino de qualida-
de para todas e para todos. A comunidade escolar precisa exigir a cria-
ção democrática de uma política de incentivo que normatize legalmen-
te a atuação do trabalho pedagógico das comunidades escolares, a 
médio e longo prazo, para o enfrentamento das distintas problemáticas 
geradas  pela pandemia.
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INTRODUÇÃO

O trabalho aqui apresentado foi desenvolvido no Componente 
Curricular de Fundamentos da Educação, do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Pampa, Campus São 
Gabriel, durante as práticas de ensino remotas no primeiro semestre le-
tivo de 2020. A atividade consistiu em elaborar uma Proposta Curricular 
Interdisciplinar Inovadora para o Ensino de Ciências. 

Como embasamento teórico para realização da tarefa, segui-
mos a concepção do Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica 
na Formação Acadêmico Profissional de Profissionais da Educação 
(GRUPI), na qual a Inovação Pedagógica pode ser conceituada como 
“um conjunto de intervenções pedagógicas, criadas por decisões cole-
tivas e participativas” (MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017, p. 1794), 
as quais objetivam gerar mudanças na forma de construir e organizar 
os conhecimentos. De acordo com Singer (2018), a inovação é o fruto 
da pesquisa em conhecimento, baseada no contexto social em que se 
vive. Para que haja inovação, é preciso trabalho coletivo para criação 
de metodologias que modifiquem culturas que necessitam ser atuali-
zadas (SINGER, 2015). Com isso em mente, buscamos  inovar através 
da interdisciplinaridade.

Para Paulo Freire (1987), a interdisciplinaridade é o processo 
metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito com 
base em sua relação com  o contexto, com a realidade, com 
sua cultura. Busca-se a expressão dessa  interdisciplinaridade 
pela caracterização de dois movimentos dialéticos: a problema-
tização da situação, pela qual se desvela a realidade, e a siste-
matização dos conhecimentos da forma integrada. (THIESSEN, 
2008, p. 551).

Para que seja proposta essa inovação interdisciplinar, é preciso 
realizar uma  consulta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A 
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BNCC é um documento de  natureza normativa o qual  determina o gru-
pamento orgânico e gradativo de  aprendizagens fundamentais que a 
totalidade dos alunos necessita desenvolver no  decorrer de cada fase 
e especificidades da Educação Básica (BRASIL, 2018). 

    Assim, objetivamos nesse trabalho propor e analisar uma Pro-
posta Curricular Interdisciplinar Inovadora para o Ensino de Ciências, a 
partir da temática higiene  bucal.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia desta proposta é baseada nos Três Momentos Pe-
dagógicos de Vasconcellos (1992). O Primeiro Momento trata de uma 
Mobilização para o Conhecimento, logo, buscamos neste momento a 
sensibilização do aluno por meio de questionamentos e inserção do 
tema das Ciências Naturais relacionadas à higiene bucal, instigando o 
interesse dos alunos acerca da questão a ser trabalhada e fazendo um 
levantamento dos conhecimentos prévios. Para tanto, sugere-se que o 
tópico da higiene bucal seja inserido através de um teatro a ser interpre-
tado pelos professores de Física, Química e Biologia, e/ou de Ciências, 
que instigue a curiosidade dos alunos acerca do tema, criando um am-
biente propício para que o  segundo momento seja efetuado.

No Segundo Momento é realizada a Construção do Conhe-
cimento. Aqui serão estabelecidas relações entre os estudantes e o 
conteúdo que estará sendo abordado, de forma a continuar o conheci-
mento já adquirido e investir em novas abordagens interativas, através 
de aulas expositivo-dialogadas. Pretende-se, neste momento, fazer 
uma correlação interdisciplinar referente à higiene bucal, adotando 
os aspectos biológicos referentes aos microrganismos colonizadores 
da cavidade oral; aspectos químicos da atuação do creme dental e 
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seus componentes sobre estes microrganismos; aspectos físico-quí-
micos da escovação dentária e aspectos físicos relacionados ao uso 
do creme dental. 

Já o Terceiro Momento visa a Elaboração da Síntese do Co-
nhecimento, ou seja, após a apropriação do conhecimento por par-
te do aluno, torná-lo aplicável no seu cotidiano. Deste modo, este 
momento busca a consolidação dos conceitos aprendidos para que 
haja aprimoramento deste estudante e, consequentemente, transfor-
mação positiva da sociedade como um todo. Nesse sentido, serão 
aplicados alguns exercícios que terão como objetivo correlacionar 
as três áreas do conhecimento para além do contexto da higiene 
bucal. Transcendendo essa caixa disciplinar, a proposta visa buscar 
em quais outras situações são utilizados os conceitos vistos em aula, 
como o Princípio de Pascal, por exemplo, nos elevadores hidráuli-
cos; as interações químicas de cálcio na regulação muscular e na  
coagulação sanguínea, a quantidade de carbono na corrente  san-
guínea na forma de glicose e sua quebra na respiração celular, para 
auxiliar o  corpo a ter energia nas atividades físicas e sua quantidade 
demasiada podendo  acarretar em doenças como a diabetes; além 
de microrganismos que não são  apenas prejudiciais a nossa saúde, 
mas auxiliam na regulação da microbiota  intestinal para um funcio-
namento correto das atividades digestivas. 

DISCUSSÃO: RELAÇÃO ENTRE A BNCC 
E A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

Analisando a BNCC, faz-se necessário pontuar sua intransi-
gência quanto aos processos interdisciplinares. Os conteúdos das 
Ciências da Natureza são fragmentados em cada ano, não havendo 
diálogo entre eles e dificultando uma compreensão mais ampla e to-
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talizada sobre o tema da higiene bucal. De mesma forma, é tolhida 
a contextualização sobre os diversos aspectos da Biologia, Química 
e Física devido à compartimentalização dos conteúdos em “caixas”. 
Isso causa uma descontinuidade do processo de ensino-aprendiza-
gem, em função da ruptura do fluxo de conceitos, os quais antes se 
integrariam na abordagem correlacionada dos conteúdos, para uma 
segmentação dos mesmos. 

Além disso, é cabível ressaltar que na proposta interdisciplinar 
pretende-se trabalhar o conceito de Princípio de Pascal para a abor-
dagem dos conceitos físicos referentes ao uso do creme dental. No 
entanto, o mesmo princípio físico não é explicitado nem meramente ci-
tado na BNCC, tanto a nível do Ensino Fundamental quanto do Médio. 
O fato supracitado ocasiona dúvidas ao educador sobre onde estaria 
esse conteúdo e a lacuna de um conceito tão imprescindível como 
esse ignorado no referido documento. Também, na Biologia e na Quí-
mica há segmentação  dos conhecimentos, abordando, por exemplo, 
o corpo humano no primeiro ano do  Ensino Fundamental, porém não 
existindo espaço para sua relação com os  microrganismos, que são 
tratados de forma isolada apenas no quarto ano da mesma  etapa de 
Ensino e, posteriormente, os hábitos alimentares somente no quinto 
ano,  descaracterizando e compartimentalizando todo o conhecimento 
que poderia ser  associado e correlacionado, culminando na apren-
dizagem significativa. Em relação à Química, é citado, para o Ensino 
Fundamental, algo associado às reações no quinto, sexto e nono anos. 
Quanto  ao Ensino Médio, não foi possível localizar no texto da política 
educacional analisada o objetivo e habilidades que pretendemos apre-
sentar em aula, os quais seriam relacionados com a Física e Química 
(BRASIL, 2018). 

Durante o estudo da BNCC para a montagem desta proposta, che-
gamos às seguintes competências e habilidades, apresentadas na tabela 1:
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Tabela 1- Demonstrativo das competências e habilidades elencadas na 
BNCC para o desenvolvimento do trabalho com a temática estudada.

ETAPA ANO UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE 
CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS

CIÊNCIAS 
- 1º ANO

Será estudado com os alunos, de acordo com a BNCC- A 
unidade temática: vida e evolução. Objetivo de conheci-
mento trata-se do corpo humano e respeito à diversidade. 
Habilidades: (EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os 
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, 
escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) 
são necessários para a manutenção da saúde

CIÊNCIAS 
– 4º ANO

Objetivo de conhecimento que será estudado em aula se-
gundo a BNCC: Cadeias alimentares simples e Microrga-
nismos (Vida e evolução). Habilidades: (EF04CI08) Propor, 
a partir do conhecimento das formas de transmissão de 
alguns microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), 
atitudes e medidas adequadas para prevenção de doenças 
a eles associadas.

CIÊNCIAS 
– 5º ANO

Segundo a BNCC, o assunto a ser abordado em aula nas 
áreas de Ciências da Natureza: Unidade Temática: Matéria e 
energia. Objeto de conhecimento: Nutrição do organismo, 
Hábitos alimentares, Integração entre os sistemas diges-
tório, respiratório e circulatório. Habilidades: (EF05CI06) 
Selecionar argumentos que justifiquem por que os siste-
mas digestório e respiratório são considerados correspon-
sáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base 
na identificação das funções desses sistemas. (EF05CI07) 
Justificar a relação entre o funcionamento do sistema cir-
culatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo e a 
eliminação dos resíduos produzidos. (EF05CI08)- Organizar 
um cardápio equilibrado com base nas características dos 
grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessida-
des individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para 
a manutenção da saúde do organismo. (EF05CI09) Discutir 
a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, 
subnutrição etc.) entre crianças e jovens a partir da análise 
de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, 
prática de atividade física etc.).  Essa parte entra como 
alimentação e atividades físicas e microbiotas da região 
estomacal. Unidade Temática: Matéria e energia. Objeto de 
conhecimento: Propriedades físicas dos materiais. Habili-
dades: (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana 
que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 
densidade, solubilidade, respostas a forças mecânicas (du-
reza, elasticidade etc.), entre outras.
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ENSINO 
FUNDAMENTAL 
ANOS FINAIS

CIÊNCIAS 
– 7º ANO

Conteúdos a serem estudados em aula segundo a BNCC- 
Unidade Temática: Matéria e Energia. Objetos de Conhe-
cimento: Formas de propagação do calor e Programas e 
indicadores de saúde pública. Habilidades: (EF07CI02) 
Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas di-
ferentes situações de equilíbrio termodinâmicas cotidianas. 
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comuni-
dade, cidade ou estado, com base na análise e comparação 
de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e incidência de doenças 
de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resul-
tados de políticas públicas destinadas à saúde.

Fonte: Autores (2020), baseados no texto da BNCC (BRASIL, 2018, p. 331-346).

Depois da análise da BNCC, concordamos com Fino (2016) em 
relação à ortodoxia do documento supracitado, na medida em que 
inviabiliza diversas de nossas abordagens interdisciplinares e contex-
tuais para a efetividade do ensino-aprendizagem, como o autor fala: 
“dificilmente pode ser entendida como promotora, ou aberta a trans-
gressão” (FINO, 2016, p.15). Essa ortodoxia passa também pela visão 
do conhecimento cartesiano, isto é, segmentação das disciplinas, im-
pondo um modelo fixo e imobilizado no espaço tempo, o que dificulta 
as metodologias de ensino que devem acompanhar as novas mudan-
ças da ciência como também a mudança do modo de aprendizado do 
aluno do século XXI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse trabalho, objetivamos apresentar e analisar uma Propos-
ta Curricular Interdisciplinar Inovadora para o Ensino de Ciências, a 
partir da temática higiene bucal. De acordo com a proposta realizada 
na Componente Curricular de Fundamentos da Educação, chegamos 
à conclusão de que é possível trabalhar a questão da higiene bucal 
em Ciências da Natureza desde o Ensino Fundamental I até o Ensino 
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Médio, pois se trata de uma questão de saúde que envolve todos os 
níveis de conhecimento, sendo também um tema transversalizado no 
currículo. Apesar dos conteúdos estarem fragmentados em anos dis-
tantes uns dos outros na BNCC, é possível realizar uma atividade in-
terdisciplinar com os professores de Biologia, Física e Química ou pelo 
professor da disciplina de Ciências. Com isso, abordando um assunto 
de preocupação geral de uma forma simples, podendo a proposta ser 
aplicada em uma 1h/aula, tendo em vista a atual limitação de tempo 
para o Ensino de Ciências.

A partir disso, pode-se propor para os educandos atividades 
relacionadas com o que eles aprenderam em aula como, por exemplo, 
seminários, aplicabilidade de conhecimento (atividades de relacionar), 
criação de panfleto ou cartaz para ser disponibilizado para outros edu-
candos da escola ou até mesmo para a própria comunidade.

Portanto, seguindo esse ponto de vista, a Proposta Curricular 
Interdisciplinar Inovadora aqui apresentada vai de encontro a BNCC, e 
defendemos que o ensino de qualidade, contextualizado e significativo 
para o educando é mais importante que um documento normativo.

A inovação pode ser destacada na forma como o conteúdo será 
abordado e aplicado para os educandos, prezando pela metodologia 
interdisciplinar de construir e integrar o conhecimento da área de Ciên-
cias da Natureza, visando uma práxis que leve a uma aprendizagem 
significativa e transformadora na vida do educando. Não obstante, 
acreditamos que essa proposta pode servir como base para outros 
licenciandos e licenciados buscarem, cada vez mais, inovar em suas 
metodologias, enfrentando desafios e enaltecendo a busca pelo saber. 
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É preciso diminuir a distância entre o que 
se diz e o que se faz, até que num dado 

momento, a tua fala seja a tua prática. 
Paulo Freire 

INTRODUÇÃO

A concepção de uma nova perspectiva de ensino traz à tona 
questões relacionadas com a inovação pedagógica sustentada por 
Wagner e Cunha (2019), como, por exemplo, sobre a sexta assertiva, 
que trata sobre as Tecnologias da Informação as quais podem favorecer 
o aprendizado e a fixação dos conteúdos trabalhados na sala de aula. 

A relação do conteúdo que vai da teoria para a prática, comum 
nos currículos tradicionais, pode ser beneficiada pelas tecno-
logias para inverter o processo, em uma equação que assume 
a relação prática-teoria-prática,  em virtude da possibilidade 
de facilitar a apreensão do real por meio das tecnologias. Em-
bora nada substitua a prática real, a simulação já se constitui 
um avanço facilitador do desenvolvimento do pensamento e 
da aprendizagem. Serão sempre, porém, ferramentas, que, por 
si só, não significam uma inovação no sentido aqui proposto. 
Sua utilização de forma inteligente é que aporta valor à oportu-
nidade de inovar. (WAGNER; CUNHA, 2019, p. 35-36).

Neste contexto, este trabalho apresenta um relato de experiên-
cia ocorrido a partir do componente curricular “Produção, Avaliação e 
Utilização de Material Didático Digital”, no Mestrado Acadêmico em 
Ensino, realizado em uma escola pública municipal de Educação Pro-
fissional (etapa pós Ensino Médio), localizada no  centro do município 
de Bagé/RS, no segundo semestre de 2019, de forma  presencial.

Nosso objetivo foi propiciar a dinamização do componente curri-
cular Estágio Curricular Supervisionado, no Curso Técnico em Secreta-
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riado, da Escola Municipal  de Educação Profissional Dr. Antenor Gon-
çalves Pereira, através da utilização das  ferramentas digitais Google 
Classroom e plataforma de jogos Kahoot, abordando,  então, o que 
Wagner e Cunha (2019) apresentam como uma nova perspectiva de  
aprendizado através da inserção de um elemento relacionado à tecno-
logia, para  estimular o interesse e fixar melhor o conteúdo apresentado 
em sala de aula.

A ruptura com os usuais processos de ensinar e aprender as-
sentados na relação vertical entre professor e alunos, e entre 
as diversas dimensões dos saberes, varia em relação ao ponto 
de partida. Essa ruptura está dependente das culturas de sua 
produção. Assim, quanto maior a distância entre o ponto de 
partida e o almejado, maior será a inovação. São os contextos 
que balizam a potência da experiência inovadora e, em geral, 
sua dificuldade é proporcional à sua complexidade. (WAGNER; 
CUNHA, 2019, p. 35-36).

A experiência justifica-se tendo em vista a necessidade de fa-
cilitar e agilizar a interação entre alunos e professores, a correção de 
tarefas, bem como resolver o  problema de falta de armazenamento de 
material do referido componente curricular. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho fundamenta-se em uma pesquisa-ação, tendo como 
base a concepção de Thiollent (1986), quando aponta a sua definição:

Concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pes-
quisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participati-
vo. (THIOLLENT, 1986, p. 14).
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As atividades foram desenvolvidas na Escola Municipal de 
Educação Profissional Dr. Antenor Gonçalves Pereira, junto ao curso 
Técnico em Secretariado, em uma turma de 15 alunos, durante três 
períodos, de 45 minutos cada, em que a aplicação teve como finali-
dade aperfeiçoar e reforçar os conhecimentos estudados  sobre as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que são  
aplicadas e exigidas para a entrega e apresentação de Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC).

Primeiramente, propomos a criação de uma sala virtual denomi-
nada “Estágio Curricular Supervisionado”, na plataforma Google Clas-
sroom, buscando disponibilizar os modelos de projeto e TCC utilizados 
pela escola, as tarefas a serem realizadas, bem como as atividades 
relacionadas aos conhecimentos  disponibilizados sobre a ABNT. 

Durante a realização das atividades na plataforma Google Class-
room, buscamos oportunizar à turma o acesso a detalhes do funciona-
mento da ferramenta, a visualização dos modelos de trabalhos da discipli-
na, propostos pela escola e analisados e corrigidos durante o componente 
curricular “Produção, Avaliação e Utilização de Material Didático Digital”, 
bem como a organização da apresentação obrigatória do TCC. 

Na perspectiva de auxiliar na fixação do conteúdo, foram pro-
porcionadas aos  alunos questões interativas em forma de jogos, bus-
cando complementar a fixação  de forma mais efetiva e divertida, na 
qual optamos por utilizar a plataforma de jogos Kahoot que consiste 
em uma plataforma de ensino a qual funciona de forma gratuita, onde 
são disponibilizados jogos, em diversos formatos, possibilitando, de 
forma dinâmica e desafiadora, as atividades avaliativas, bem como 
pode ser utilizado de forma online no computador, tablet ou celular. 

Para a atividade de jogos no Kahoot, foram desenvolvidas 15 
questões sobre a normalização da ABNT em trabalhos científicos vi-
gente e as padronizações utilizadas pela escola, as quais foram apli-
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cadas com a opção de múltipla escolha, contendo quatro alternativas 
em que os alunos podiam optar e pontuar, apresentando a possibili-
dade de apenas uma alternativa correta para responder a perguntas, 
tais como: Qual a finalidade das normas da ABNT?, Qual a formatação 
exigida?, O que é  uma citação direta?, Como se faz uma citação indire-
ta?, Onde deve estar localizada a paginação no trabalho?, Onde deve 
estar localizado o título do trabalho?, O que  deve ser destacado em 
negrito quando uma referência é de revista?, É permitida páginas em 
branco entre os capítulos?, entre outras. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A criação da sala virtual “Estágio Curricular Supervisionado” na 
plataforma Google Classroom, conforme apresentado na Figura 1, per-
mitiu a disponibilização  dos modelos de trabalhos, das tarefas a serem 
realizadas, a criação de uma agenda de atividades e eventos, dentre 
eles o agendamento das bancas de apresentação  dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso, bem como a atividade de jogos a serem  realiza-
dos na plataforma Kahoot.
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Figura 1 – Layout do Google Classroom.

                    

Fonte: Primeira autora (2019).

De acordo com o relatado de professores e alunos, essa ativida-
de proporcionou uma maior facilidade na aprendizagem e maior agili-
dade no desenvolvimento e retorno de tarefas, uma vez que o acesso 
ao Google Classroom pode ser realizado através do navegador de seu 
desktop ou mesmo pelo celular, bastando somente estar conectado à 
Internet. Além disso, a plataforma apresenta a ferramenta Agenda, que 
facilitou a marcação de datas, programando as atividades a serem 
realizadas e possibilitando a inserção de comentários nos arquivos en-
viados pelos alunos. Também, foi possível abrir um chat dentro dos do-
cumentos para fazer sugestões em tempo real, facilitando o feedback, 
que é essencial para um melhor aprendizado. 

Talvez uma de suas grandes vantagens seja a de proporcionar 
um sistema em que os estudantes consigam visualizar o efeito de 
suas ações e  aprendizagens, na medida em que fica mais fácil 
compreender a relação  das partes com o todo, como acontece 
nos games. Da mesma forma, um dos objetivos principais de 
introduzirmos uma experiência assim é para que  os indivíduos 
sintam que seus objetivos contribuem para algo maior e mais im-
portante, que suas ações fazem sentido dentro de uma causa 
maior, que é o que os elementos dos games podem proporcionar 
se utilizados de forma cuidadosa, da mesma forma que conse-
guem dentro dos mundos virtuais.  (FARDO, 2013, p. 7).
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Já durante a realização da atividade de jogos no Kahoot, como 
a escola apresentou dificuldades no acesso à Internet, alguns alunos 
realizaram a atividade  via smartphone, através do aplicativo móvel ou 
pelo acesso via web. Situação que não prejudicou em nada a ativida-
de, pois todos os 15 (quinze) alunos tiveram a oportunidade de viven-
ciar a experiência, conforme demonstra a Figura 2.

Figura 2 – Tela de participantes da atividade no Kahoot. 

Fonte: Autores (2019).

Durante a aplicação da atividade no Kahoot, pode-se perceber a 
satisfação estampada no rosto de cada estudante, pois a utilização da 
plataforma foi uma novidade para a turma. O jogo é bastante divertido, 
fácil de utilizar, dinâmico e intuitivo, o que vai ao encontro do que diz 
Molinari (2019) quando apresenta a gamificação no ambiente escolar:

A gamificação está dentro do conjunto de iniciativas para supe-
rar o desinteresse dos estudantes pela escola. O fenômeno é 
internacional e  ocorre simultaneamente à adoção do conceito 
de desenvolvimento de  competências como fundamento peda-
gógico nos sistemas de ensino de  dezenas de países. (MOLI-
NARI, 2019, p. 1).
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Foi destacado pelo professor titular a importância deste tipo de 
atividade, uma vez que “faz com que os alunos se apropriem do conhe-
cimento, e se sintam seguros em aplicá-lo, colocando-os como protago-
nistas ao invés de meros replicadores do que lhes é passado”. O senso 
crítico é estimulado através de desafios lançados, fazendo com que os 
mesmos se sintam seguros para aplicarem práticas normativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aplicação do material didático digital possibilitou que a turma 
tivesse acesso às atividades de forma mais interativa e desafiadora, pois 
estavam utilizando um ambiente de estudo totalmente virtualizado, bem 
como aprendendo a utilizar ferramentas online, que fugiam da rotina 
adotada pela escola até aquele momento. Outra possibilidade detecta-
da é que, diante do sucesso da perspectiva e facilidade demonstrada na 
aplicação do teste, abriu-se um precedente significativo para que essas 
ferramentas fossem implantadas e utilizadas no cotidiano das práticas 
desse componente dentro da escola (as quais tornaram-se ainda mais 
relevantes no ano de 2020, pelo cenário da COVID-19). 

Buscando maiores pretensões, é possível afirmar que tal inova-
ção tem  potencial para transformar a percepção dos docentes no que 
diz respeito aos  ambientes virtuais de interação, como o Google Clas-
sroom e ferramentas como Kahoot, de maneira que possam agregar 
maior valor nas práticas educacionais  utilizadas nas aulas, tornando 
as disciplinas mais atrativas e intensificando assim o  ensino-apren-
dizagem dos alunos, estimulando seu envolvimento nos processos e  
contribuindo para a construção do conhecimento. 

Assim, consideramos este relato como uma atividade com pers-
pectiva inovadora e significativa, uma vez que, por muito tempo, ne-
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gligenciamos diversas tecnologias que estavam a nosso dispor, mas, 
atualmente, em pleno 2020, vivemos uma situação pandêmica ocasio-
nada pela COVID 19, na qual buscamos nos aperfeiçoar e capacitar às 
pressas, pois tendo em vista o distanciamento social obrigatório, as pla-
taformas digitais e virtuais se tornaram ferramentas primordiais para a 
realização de atividades profissionais em home office ou work at home. 
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INTRODUÇÃO

A escola tem grande influência na vida de seus alunos, pois é 
nesta que eles começam a visualizar seus direitos e deveres como ci-
dadãos. Segundo Oliveira et al (2012), é na sala de aula que se desen-
volve o conhecimento, para, assim, despertar no aluno a “compreen-
são dos problemas que estão a nossa volta”. Quando colocamos a 
educação ambiental sob este parâmetro, entende-se que os estudan-
tes receberão as informações sobre conscientização ambiental para 
associarem esta problemática a sua vida e compreender a importância 
de seu protagonismo neste sentido.  

Conhecer a realidade e o entorno social dos alunos é ponto de 
partida, como reitera Meneghetti (2014), para a formação do homem, 
pois para o desenvolvimento deste, é necessário tal conhecimento. 
Mas, mesmo assim, o indivíduo tende a mudanças, devido à convivên-
cia social. Sendo assim, se faz necessário conhecer a história de vida 
de cada um, suas aspirações e anseios, para, assim, sensibilizá-los a 
assuntos diversos, como a educação ambiental. 

Por isso, desenvolveu-se a atividade neste texto descrita, com o 
objetivo principal de conscientizar alunos sobre a produção de resíduos 
(lixo) e o modo correto de separação destes. Realizou-se como uma 
atividade dentro dos planos de aula no Estágio Supervisionado II de 
uma das autoras, em uma escola municipal de Uruguaiana, Rio Grande 
do Sul, com uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. O plano de 
aula foi organizado na perspectiva dos Três Momentos Pedagógicos, 
descritos por Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2011), em que o ensino 
de Ciências dá-se através de três etapas: problematização inicial; a or-
ganização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. 

Neste sentido, durante a problematização inicial, expôs-se um 
painel com a representação das lixeiras de coleta seletiva e foi questio-
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nado se os alunos as conheciam. Para a organização do conhecimen-
to, desenvolveu-se uma roda de conversa com a leitura de um texto 
sobre a coleta seletiva. Para a aplicação do conhecimento, foi organi-
zada uma gincana com três atividades principais, envolvendo a coleta 
seletiva. Uma das principais intenções dos bolsistas com esta ativida-
de foi a integração da turma, para estimular o trabalho em equipe.  

Este texto irá relatar a atividade e apresentar as conclusões que 
os autores tiraram com esta vivência. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Contexto da atividade:

A turma na qual o trabalho foi desenvolvido é de 6º ano do Ensi-
no Fundamental, com 30 alunos que possuíam, em sua maioria, de 11 
a 12 anos.  Estes estudantes, eram agitados e dispersos, e desenvol-
viam-se melhor com aulas lúdicas. A principal intenção da estagiária 
em organizar esta atividade foi estimular o trabalho em equipe entre 
os alunos, pois estes, em sala de aula, demonstravam dificuldade em 
atividades que não fossem individuais.

Plano de aulas:

Os principais conteúdos trabalhados no plano de aula foram a 
reciclagem e a separação de resíduos sólidos. O objetivo traçado foi 
de promover, entre os alunos, a compreensão de diferentes concei-
tos: quais as atividades humanas que facilitam produção de resíduos; 
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quais os tipos e quantidades de resíduos que compõem a maior parte 
do lixo que é produzido; e a diferenciação dos modos de coleta, depo-
sição e tratamento dos resíduos sólidos.

A atividade foi metodologicamente organizada a partir dos Três 
Momentos Pedagógicos, de Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2011), 
que propõem a Problematização Inicial, Organização do Conhecimen-
to e Aplicação do Conhecimento.  

Na Problematização Inicial (1º momento pedagógico), reali-
zou-se a exposição de um painel das lixeiras de coleta seletiva, com 
as suas devidas cores, porém sem nomeação: Plástico, Vidro, Papel, 
Metais, Orgânico e Não Orgânico.  Oralmente, foi questionado se os 
alunos conheciam estas lixeiras e se sabiam o que cada cor significa. 
Quem sabia, levantava a mão e escrevia em um local indicado pela 
professora o nome do material indicado para a lixeira. Brevemente, foi 
discutida a importância da coleta seletiva na perspectiva dos alunos, 
para aprofundar estes conhecimentos no 2º momento. Esta atividade 
levou um período para ser realizada com os alunos.  

Na Organização do Conhecimento (2º momento pedagógico), 
foi organizada uma roda de conversa, a qual se iniciou pelo questio-
namento: “que tipo de lixo vocês acham que estão produzindo?”. Um 
texto foi dado para os alunos falando sobre a coleta seletiva e a sua 
importância e, durante a leitura, foi indagado se os alunos  e seus pais 
faziam algum tipo de separação em casa. A maioria disse que não e 
três disseram que sim, mas que a maior parte da separação era feita 
pelo pai e mãe.  

Durante a conversa, um aluno perguntou o órgão responsável 
pela coleta seletiva na cidade e a professora falou brevemente sobre 
isto. Relatou-se que os estudantes do 9º ano da escola fizeram uma 
visita a este ambiente e que podiam conversar com eles sobre e, que 
se dispusessem de tempo útil (esta atividade realizou-se no final do 
ano letivo), organizariam uma visita para esta turma também.  
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Várias perguntas surgiram, como a diferença de lixão e aterro 
sanitário, quanto tempo certos tipos de materiais demoram para se de-
compor e como funciona a reciclagem de materiais. Para sanar estes 
questionamentos dos alunos, foi organizado, para a aula seguinte, um 
Powerpoint, com ilustrações e dados para responder as perguntas, e 
vídeos didáticos sobre o funcionamento de diversos tipos de materiais, 
como o vidro e o plástico. As atividades realizadas neste momento 
levaram três períodos para serem realizadas. 

Para Aplicação do Conhecimento (3º momento pedagógico), 
organizou-se a Gincana da reciclagem: no pátio da escola, em que os 
alunos, divididos em 3 grupos, participaram de três atividades princi-
pais. Cada grupo tinha uma cor estipulada pelas professoras.  

A primeira atividade proposta foi a procura de resíduos reciclá-
veis pelo pátio da escola. A professora forneceu uma sacola plástica 
para uma parte dos alunos integrantes de cada grupo, que ficaram 
responsáveis por esta tarefa da gincana. A cada resíduo encontrado, 
um ponto foi dado para a  equipe e só seriam aceitos resíduos dentro 
da sacola plástica. Os grupos tinham 20 minutos para cumprir esta ati-
vidade, mas todos terminaram antes, com as sacolas cheias.  

A outra metade dos grupos ficou responsável pelo caça-frase, 
que tinha a tarefa de procurar palavras escondidas por toda a escola, 
seguindo as dicas dadas pela professora, em uma folha. As dicas indi-
cavam o local em que as palavras estavam escondidas e estas forma-
vam uma frase, que os estudantes, ao encontrarem todas as palavras, 
deviam escrever em um papel e entregar para as bolsistas. As pistas es-
tavam todas em papeis da cor da equipe a qual deveria apenas pegar 
as palavras da sua cor. Esta atividade valeu 10 pontos para a primeira 
equipe a entregar a frase, 5 para a segunda e 3 para a última equipe.  

A última atividade da gincana foi feita por todos os alunos, reu-
nidos após cumprir as duas primeiras atividades. Consistiu na sepa-
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ração dos resíduos sólidos recolhidos por toda a escola, por todos os 
componentes do grupo. A equipe que separou mais rápida e correta-
mente ganhou 10 pontos. 

Depois desse momento no pátio da escola, professora e alunos 
retornaram à sala de aula para contarem os pontos e decidirem o gru-
po vencedor. Houve certo desentendimento entre os alunos, por um 
grupo ter pegado sem querer as palavras de outro grupo, e as bolsistas 
resolveram a situação conversando com as equipes.  Com este assun-
to finalizado, requisitou-se aos alunos que fizessem, em grupo, um pe-
queno texto apontando os aspectos positivos e negativos da gincana. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os alunos, em sua maioria, gostaram da atividade e avaliaram-
-na positivamente: as palavras “legal”, “interessante” e “divertido” re-
petiram-se nas suas falas e textos em grupo. A escola em questão 
implanta a atividade “Patrulha Ecológica”, em que esses alunos devem 
informar aos estudantes das séries iniciais sobre o descarte correto no 
lixo de coleta seletiva. Porém, os alunos do 6º ano sempre se mostra-
ram descontentes em realizar esta atividade. Após a gincana, notou-se 
uma mudança de postura quanto à importância da separação de lixo. 

Nesse sentido, Polli e Signorini (2012) apontam que:

A Educação Ambiental se constitui numa forma abrangente 
de educação, que se propõe atingir todos os cidadãos através 
de um processo pedagógico participativo permanente que pro-
cura incutir no educando uma consciência crítica sobre as pro-
blemáticas ambientais, compreendendo-se a capacidade de 
captar a gênese, a evolução e os processos de reversão de tais 
danos ao meio ambiente [...]. (POLLI; SIGNORINI, 2012, p. 100).

Portanto, pode-se notar que os alunos, além de se divertirem 
com a atividade, compreenderam a importância da separação de resí-
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duos sólidos e foram capazes de obter uma postura crítica quanto ao 
assunto, ao desaprovar atitudes na escola de falta de cuidados com o 
lixo, apesar de haver lixeiras da coleta seletiva. Muitos também decla-
raram que levariam as informações passadas em sala de aula para os 
pais, para aplicar a coleta seletiva dentro de casa.

É verdade que os estudantes, quando estimulados em ativida-
des recreativas, se saem muito bem, principalmente quando há com-
petições. Porém, é importante deixar claro que cabe ao professor cui-
dar para que estas permaneçam saudáveis. Sendo assim, Meneghetti 
(2015) evidencia que, estudar e trabalhar permite um sentimento de 
prazer e satisfação, pois “todo grande não pode ser feliz se não souber 
fazer felizes os outros” (MENEGHETTI, 2015, p. 11).  

Sousa et al. (2012) registra em seu trabalho que a realização 
de brincadeiras como a gincana descrita desenvolve diferentes capa-
cidades que contribuem com a aprendizagem, “ampliando a rede de 
significados necessários” para jovens. No caso da turma citada, uma 
das competências que mais precisava ser trabalhada era o trabalho 
em equipe e, na gincana, conseguiram melhorar esta habilidade e se 
organizar melhor. A turma tendeu a trabalhar sempre com os colegas 
que possuíam mais afinidade e, por mais que isso seja normal, é im-
portante que os alunos consigam cooperar com todos os seus colegas 
em prol da harmonia necessária em sala de aula.

Este tipo de atividade também ativa o protagonismo dos estu-
dantes o que é essencial para o seu desenvolvimento. Mesmo que seja 
importante a valorização do estudante, o seu empoderamento, quando 
se trata da sua autonomia, deve-se também levar em consideração 
outras pessoas (FUNDAÇÃO ANTÔNIO MENEGHETTI, 2016), pois o 
protagonista responsável é a pessoa que sabe “estabelecer a ordem 
de função para cultivar o crescimento das pessoas sem  impedir a au-
tonomia pessoal” (FUNDAÇÃO ANTÔNIO MENEGHETTI, 2016, p. 22). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gincana da reciclagem trouxe diversos novos conhecimentos 
aos alunos e estagiária envolvidos: aos estudantes, auxiliou em seu 
protagonismo, ao mesmo tempo que os fez compreender mais sobre 
o trabalho em equipe; à professora em treinamento, contribuiu na or-
ganização de planejamento de aulas. 

Para tanto, ao compreendermos a educação como um proces-
so de construção da consciência humana, encontramos fundamentos 
para as práticas aqui apresentadas na educação ambiental, a partir de 
um viés transformador. Como reitera Loureiro (2003):

[...] São alterações ocorridas no campo psicológico, ideológico 
e cultural, melhorando certos aspectos, minimizados ou com-
patibilizando outros, pelo acúmulo de conhecimentos e pela 
defesa de valores dominantes (entendidos como universais), 
adequando sujeitos individuais e coletivos a padrões, tradi-
ções dogmas e relações de poder vistas como “naturais” no 
sentido de a históricas. (LOUREIRO, 2003, p. 38).

Portanto, esta atividade oportunizou diversas reflexões a serem 
consideradas , como a importância de um agir sustentável em rela-
ção aos resíduos, que nos leva diretamente a pensar em um consu-
mo consciente, refletir sobre a urgência de mudar certos hábitos ao 
relacionar-se com o meio, e pensar no descarte correto do lixo como 
responsabilidade única e exclusiva de quem o produz, ou seja, nós, os 
seres humanos, pois todos os dejetos e rejeitos não são expulsos para 
fora do planeta,  devem ser tratados e reutilizados para que tenhamos 
uma vida sustentável.

Em relação à sala de aula, cabe refletir sobre como uma gincana 
com atividades lúdicas pode incentivar os alunos sobre certos assun-
tos; também quanto à importância do trabalho em equipe, sendo es-
sencial incentivá-lo dentro da escola, no intuito de desenvolver futuros 
adultos, mais cooperativos e empáticos.



147s u m á r i o

REFERÊNCIAS

DELIZOICOV D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de  Ciências: 
fundamentos e métodos. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI. Posicionamento Institucional. Anais II 
Cong. Int. Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura. Recanto Maestro: 
Fundação Antonio Meneghetti, 2016. 

LOUREIRO, C. F. B. Premissas teóricas para uma educação ambiental trans-
formadora. Ambiente e Educação, Rio Grande, v. 8, p. 37-54, 2003. 

MENEGHETTI, A. Pedagogia Ontopsicológica. 3.ed. Recanto Maestro:  On-
topsicológica Editora Universitária, 2014. 

MENEGHETTI, A. Arte, sonho e sociedade. Recanto Maestro: Ontopsicológi-
ca Editora Universitária, 2015. 

OLIVEIRA, M. da S. et al. A importância da educação ambiental na  escola e a 
reciclagem do lixo orgânico. Revista Científica Eletrônica de  Ciências Sociais 
Aplicadas da Eduvale, Jaciara, v. 5, n. 7, p. 1-20, 2012.  

POLLI, Anderson; SIGNORINI, Tiago. A inserção da educação  ambiental na 
prática pedagógica. Ambiente& Educação, Rio Grande,  v.17, n.2, p. 93-
101, out. 2012. Disponível em: <https://www.seer.furg.br/ambeduc/article/
view/2595/2169>. Acesso em 20  de mar. 2020. 

SOUSA, Elizangela Mendes et al. A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES  LÚDI-
CAS: uma proposta para o ensino de Ciências. In: VII CONNEPI Congresso 
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. 2012.



Roda de ConversAÇÃO 2

Sala temática 2: metodologia B

Roda de ConversAÇÃO 2

SALA TEMÁTICA 2: 
METODOLOGIA B



Capítulo 11

A expressão corporal e a 
musicalidade transbordando a vida 

e vencendo “fronteiras” em 2020

Jacqueline Zacarias Silveira

Michele Menezes Moraes Pedroso

Renata Godinho Soares

Phillip Vilanova Ilha

A expressão corporal 
e a musicalidade transbordando 

a vida e vencendo 
“fronteiras” em 2020

11
Jacqueline Zacarias Silveira

Michele Menezes Moraes Pedroso

Renata Godinho Soares

Phillip Vilanova Ilha



150s u m á r i o

INTRODUÇÃO 

Inovar e recriar têm sido as palavras mais articuladas neste mo-
mento em que, atitudes e ações sofreram rupturas em relação às práti-
cas rotineiras. E, diante da emergência por mudanças e adaptações, o 
fazer pedagógico que não ficou alheio às  demandas, precisa mais do 
que nunca alicerçar como conteúdo fundamental a  inovação perma-
nente, refletindo sobre este ato que é dinâmico e se destina a sujeitos,  
que, por sua vez, estão em constantes mudanças.  

Inovar não parte da criação de algo totalmente novo e, conforme 
Huberman (1973, apud CARDOSO 1992, p. 9), sublinha que “a ino-
vação não é necessariamente uma invenção”. Partindo da premissa 
do autor, concebe-se a inovação como uma reinvenção que, a partir 
das nossas práticas  já estruturadas, passa ser um elemento que nos 
impulsiona na tentativa da melhora das nossas ações e, assim, a bus-
carmos novos olhares e perspectivas de reconstrução. Desta forma, 
a educação é um ato dinâmico o qual envolve atores que, por sua 
vez, evoluem constantemente e isto demanda leitura e compreensão 
diante de uma sucessão natural de transformações culturais e sociais, 
porque inovar é uma atitude a ser tomada, frente à abertura que temos 
neste amplo e contínuo processo de educar, segundo Husén (1973, 
apud CARDOSO, 1992). 

Sobre esta tomada de decisão acerca de inovar sua prática, 
Ferretti (1995, p. 69, apud SOUZA et al., 2018, p. 4) defende o se-
guinte posicionamento: 

Inovar, em termos metodológicos tem significado de estruturar 
métodos de  ensino que levem o aluno a utilizar habilidades 
intelectuais, a exercitar o  pensamento reflexivo na solução de 
problemas e tomada de decisões e,  inovar sob o ponto de vista 
da didática, tem significado de criar métodos ou  técnicas de 
ensino que favoreçam a integração de conteúdos e a integra-
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ção  social dos alunos, bem como estimular a participação des-
tes em outros níveis  que não apenas o intelectual. (FERRET-
TI,1995, p. 69, apud SOUZA et al., 2018, p. 4).

As mudanças nas atitudes só serão possíveis a partir de uma to-
mada de consciência, que é basilar neste processo de ruptura com o já 
existente e, neste processo, Postic (1979, p. 247-248 apud CARDOSO, 
1992, p.86) corrobora, ao afirmar que: 

A atitude é a organização dos processos de motivação, per-
ceptivos,  cognitivos, afectivos, que influenciam as respostas de 
um indivíduo  colocado perante uma situação social, levando-o 
a selecionar os estímulos  e a reagir especificamente. (POS-
TIC,1979, p. 247-248 apud CARDOSO, 1992, p. 86).

A educação, o contexto escolar e sua ampla gama de atores, vi-
veram, no corrente ano, uma tempestade de mudanças que demanda-
ram reflexões e atitudes pertinentes ao momento. Professores e alunos 
passaram a se descobrir e conviver de outra forma, buscando, os dois 
lados, minimizar as perdas no processo ensino aprendizagem e, para 
tal, a internet e suas ofertas variadas de plataformas interativas foram o 
grande aliado para que a continuidade e o vínculo entre as duas partes 
imperassem neste momento da ausência do contato físico. 

A comunicação e a sua forma mais efetiva de alcançar seu re-
ceptor passou a ser mais uma preocupação dentro deste panorama 
digital, isto porque, segundo Mesquita (1997), a mensagem pode ser 
percebida como a materialização de uma ideia, a concretização de um 
pensamento que passa a ser expresso por códigos disponíveis e, ao 
citar Bitti (1984), considera que a mensagem é o ato final, é a exteriori-
zação do material expresso, de acordo com uma forma de codificação. 
No presente relato, o código que definiu a interlocução entre professor 
e aluno foi configurado através do movimento corporal.  

A produção da mensagem tem início em organizações interiores 
(conscientes ou não) e até atingir a exteriorização; pode atravessar 
uma série complexa de operações em nível cognitivo, afetivo, social 
e motor. Para Mesquita (1997), a comunicação, de forma geral, é pro-
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cessada através de dois níveis: o verbal e o  não verbal. A comuni-
cação não verbal é a forma não discursiva que pode ser transmitida 
através de três suportes: o corpo, os objetos associados ao corpo 
e os produtos da habilidade humana. Neste sentido, para o autor é 
compreensível quando a codificação e a decodificação da linguagem 
simbólica ocorrem possibilitando a interpretação dos códigos através 
de diversas significações, pois se trata de um fenômeno interindividual, 
a nível interno-externo e individual-coletivo. 

Cardoso (1992) destaca que o ato educativo é um momento de 
comunicação entre educador e educando, em que o primeiro assume 
uma postura dinâmica  relacional, na qual não poderá ficar alheio ou 
neutro, mas onde tem de participar de  forma plena, ou seja, lançando 
mão de uma corporeidade viva e natural na busca  do estreitamento 
dos laços entre os atores do processo educativo. 

Utilizando-se da proposta da sala de aula invertida, na busca de 
tornar as  aulas mais produtivas e participativas, em que os alunos pas-
sassem a ser estimulados a compreender e se apropriar do conteúdo, 
o relato aqui exposto apresenta o projeto “Fronteiras”, espetáculo co-
reográfico, montado em âmbito  escolar e, que apoiou-se na teoria de 
Bergmann e Sams (2018), criadores do  método, a Flipped Classroom, 
que, segundo os autores, se trata do que antes era  visto na sala de 
aula, no modelo tradicional, agora, passa a ser visto em casa, ou  seja, o 
primeiro contato do aluno com o tema a ser trabalhado ocorre através de 
textos,  links de vídeos e músicas, dentre outras estratégias disponíveis. 

O show temático “Fronteiras” foi configurado entre o professor 
do componente Expressão Corporal e seus respectivos alunos dos 
anos iniciais, por  meio das experiências que os mesmos vivenciaram 
durante as aulas, as quais, embora de forma remota, mantiveram, no 
educando, a grande razão deste ato pedagógico  que contou com a 
parceria do componente Educação Física e de familiares dos alunos.
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[...] diante dos vários conceitos aqui comentados sobre inova-
ção e práticas  inovadoras, podemos identificar que no geral a 
inovação ela traz um  conjunto de conceitos, ações e mudanças 
em todo o processo que envolve  o ensino aprendizagem de for-
ma colaborativa e contextualizada. Levando  em consideração 
a interação de todos os participantes da comunidade  escolar 
ativamente e estabelecendo formas diferentes do agir pedagó-
gico  principalmente da relação professor/aluno no qual eviden-
ciamos nas práticas atuais. (SOUZA et al., 2018, p. 5). 

Para Duarte (2013), dentro do processo ensino-aprendizagem 
o professor não pode fazer sozinho a tarefa, como também não pode 
assumir o lugar do aluno na execução da mesma. Seu papel está na 
mediação da construção do conhecimento, estimulando o aluno a dar 
passos mais largos em busca de novos horizontes.  Provocar o aluno 
a pensar, criticar, estar sempre com o pensamento em atividade, ao 
mesmo tempo em que deve dispor de objetos e dar condições para 
que o mesmo tenha condições para interagir e ser protagonista neste 
processo, foi o objetivo aqui alicerçado.  

O docente tem o papel de constantemente repensar suas práti-
cas pedagógicas, excluindo a dicotomia ainda presente entre teoria x 
prática, adequando o processo de ensino à realidade social do discen-
te (CORDEIRO, 2010 apud SOUZA et al., 2018). 

Assim posto, o projeto “Fronteiras” buscou cumprir com a pro-
posta curricular ao mesmo tempo em que, diante das iminentes deman-
das do momento atual, inovou e renovou a prática pedagógica através 
da tecnologia, inversão da sala da aula e das mídias disponíveis aos 
educando, para que o show não parasse, porque  a vida é um movi-
mento contínuo e o educando é o sujeito e protagonista da sua história. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O relato a ser explanado parte de um componente, que há 24 
anos é parte do trabalho curricular de uma escola da rede privada 
do município de Alegrete/RS. O componente, denominado Expressão 
Corporal, juntamente com a Educação Física escolar, é ofertado para 
os anos iniciais e, tem como objetivo, estimular a livre criação e expres-
são do educando, através das linguagens verbal e não verbal. 

O Colégio Luiz Raymundo Marinho de Carvalho (CRC), per-
tencente ao Centro  Universitário da Região da Campanha-URCAMP/
Alegrete, anualmente desenvolve  e congrega seu eixo temático às 
linguagens da cultura corporal e, através do  componente Expressão 
Corporal, apresenta como culminância do seu ano letivo, um show 
temático, em que a música e o corpo em movimento expressam as 
vivências  e experiências da sala de aula no palco, que, neste ano, foi 
substituído pelas dependências das residências dos alunos. 

No ano em que a virtualidade foi a ferramenta pedagógica e, 
as aulas, de  forma síncrona, foram mantidas na agenda dos alunos 
através da plataforma Google Meet,  a proposta da realização do show 
anual foi mantida, porém, de forma inovadora e criativa, pautando ain-
da mais no protagonismo do aluno, o qual,  através da inversão da 
sala de aula, foi conduzido a conhecer, investigar e criar a  partir do seu 
entendimento e expressão dos sentimentos, concretizando, assim, a  
temática inicialmente apresentada na abertura do ano escolar.  

O show intitulado “Fronteiras” foi desenvolvido durante as aulas 
de Expressão Corporal, entre a metade do mês de outubro e primeira 
quinzena do mês de novembro, contando com o apoio do componen-
te Educação Física, ministrado por outra professora, que se aliou à 
proposta, auxiliando nos ensaios e pesquisa. A partir do eixo temático, 
apresentado previamente ao contexto escolar na abertura do ano leti-



155s u m á r i o

vo, o professor titular de cada nível fez sua leitura das características 
pertinentes ao grupo para, então, definirem-se as fronteiras vencidas 
ao longo do corrente ano e iniciar o processo de concepção coreográ-
fica, com os noventa alunos pertencentes às séries iniciais. 

Partindo da definição dos temas específicos, dialogou-se com 
os alunos sobre o assunto em pauta, no sentido de estimular o pensa-
mento crítico e despertar o interesse dos mesmos na elaboração das 
coreografias. Como material de apoio, foram enviados, por parte do 
professor de Expressão Corporal e Educação Física, vídeos relacio-
nados ao tema de cada turma e sites de músicas para melhor enten-
dimento e apropriação da temática. Na continuidade, promoveram-se 
quatro encontros, os quais foram permeados pela criatividade, livre 
expressão dos movimentos e pela condução do professor, que, ao 
término do terceiro encontro, já estava com o trabalho montado  e, na 
sequência, passou para a etapa dos ensaios, os quais demandaram 
mais quatro encontros. 

As “Fronteiras” estabelecidas para o show anual foram as seguintes:

Fronteiras da Linguagem - turma de 1º ano. A descoberta das 
letras que conduzem as crianças a desbravarem o mundo. Este tra-
balho partiu da releitura da obra de Ruth Rocha “O menino que apren-
deu a ver”;

Fronteiras da Saúde - turma de 2º ano. Retrata os guerreiros 
da saúde, que enfrentaram a pandemia em prol de outras vidas. Esta 
concepção se detalhou no uso e exploração das mãos em movimento; 

Fronteiras Digitais - turma de 3º ano. Aborda a tecnologia e o 
uso das suas ferramentas, mas impera ao final da concepção coreo-
gráfica a importância do papel insubstituível do professor; 

Fronteiras da Empatia - turma de 4º ano. A palavra que subli-
nhou o momento atual e, a escola como formadora, buscou reforçar a 
consciência e a importância do se colocar no lugar do outro; 
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Fronteiras do Conhecimento - turma de 5º ano. Pontuando as 
grandes descobertas e seus descobridores, a turma explora os perso-
nagens da história da humanidade, seus gestos, suas vestimentas e 
envolve-se num misto de arte e dramaticidade. 

Como última parte deste projeto, entram em cena os familiares, 
que assumiram a responsabilidade pelas filmagens mediante orien-
tação dirigida pela assessoria de comunicação da instituição, a qual 
elaborou um roteiro a ser seguido. Salientando, todo o contato dos 
envolvidos foi de forma on-line, via ferramenta Google Meet. 

As gravações foram realizadas nas residências dos alunos, em 
horários definidos para cada grupo e dirigidas, virtualmente, pelas pro-
fessoras de Expressão Corporal e Educação Física. 

Após a concretização dos vídeos, os mesmos foram enviados 
por e-mail, para o assessoria de comunicação da instituição, que rea-
lizou as edições e, no dia 10 de dezembro, às 20h, publicará no canal 
oficial da instituição, no Youtube. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Montadas as coreografias e com um tempo delimitado para a 
sistematização dos movimentos, o imperativo para que o êxito da pro-
posta fosse alcançado pautou-se na  construção da vivência e expe-
riência do aluno e sua participação efetiva no processo  de construção 
do conhecimento. Duarte (2013) defende que, para o sujeito construir o 
seu conhecimento a respeito de um objeto qualquer, é preciso também 
que esse objeto tenha significado para o sujeito. O autor aponta para 
o caminho da mobilização estabelecendo metas com real significado 
para o sujeito, pois, ao invés de receber o conhecimento pronto, o alu-
no será mobilizado para buscá-lo e refletir sobre o mesmo, contando 
sempre com a ajuda do professor. 
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Berge (1988, citado por NAKONECSNY, 1998) salienta a impor-
tância do envolvimento do aluno na construção do próprio conhecimen-
to, destacando que executar movimentos, sem motivação, é muito mais 
cansativo do que fazer exercícios  com interesse; considerando ainda 
que essa “falta” de motivação contagia até mesmo  o professor, ao ver 
sua turma não aceitando de forma prazerosa sua proposta de aula.

 Os conteúdos da Educação Física escolar (a dança, os jogos, 
a ginástica e  até mesmo os esportes), são atividades meio para 
trabalhar a educação  global dos educandos, desenvolvendo 
assim sua criticidade, promovendo sua  saúde, moldando seu 
acervo motor e não desmerecendo nenhuma outra  função edu-
cacional, desenvolvendo sua expressividade corporal.  (NAKO-
NECSNY, 1998, p. 1). 

Ao aliar-se a intencionalidade do gesto motor com o movimento 
mediado e conduzido, integrando família e escola, concretizou-se este 
trabalho, cujos registros estarão disponíveis no canal da instituição UR-
CAMP, no Youtube. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Envolver a participação do educando em todos os seus aspec-
tos, dentro de uma perspectiva colaborativa e reflexiva, ofertando alter-
nativas e possibilidades para  o amplo desenvolvimento das suas habi-
lidades, exige do professor novas práticas e  atitudes frente ao seu agir 
pedagógico, em que  os métodos vigentes precisam ser  revisitados. 

Sendo assim, o presente relato cumpriu com sua proposta, mas 
abrindo espaço para a necessidade de mais estudos e práticas que 
congreguem corpo em movimento e as demandas que imperam no 
processo educativo atual. 
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A alegria não chega apenas no encontro do achado, 
mas faz parte do processo da busca. 

E ensinar e aprender, não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e alegria. 

Paulo Freire

INTRODUÇÃO 

Um grande número de professores ainda não tem se dado conta 
das muitas mudanças ocorridas no perfil dos alunos do século XXI. 
Esse quadro de mudanças está relacionado a diversos fatores, como, 
por exemplo, o aumento na concentração de renda a uma parcela es-
pecífica, o desemprego, a violência urbana e as mudanças oriundas do 
processo de globalização com a crescente utilização de novas tecno-
logias no cotidiano. Tais transformações acabam por refletir de forma 
direta, não somente no cotidiano dos alunos e na forma como se cons-
tituem, mas também, nos seus modos de aprendizagem. 

Aulas cada vez mais simplistas e reduzidas a uma exposição 
oral ou escrita do conteúdo, pelo professor que apresenta uma depen-
dência à sequência do livro didático, estão gradativamente deixando 
lacunas na educação, especialmente porque essa metodologia não 
acompanha as mudanças sociais e acaba desmotivando os alunos 
no âmbito da aprendizagem, prejudicando a interação entre professor-
-aluno e refletindo, inclusive, no aumento da evasão escolar.

Dessa forma, é imprescindível buscar novas formas de ensinar, 
capazes de fomentar o ensino de Ciências e promover Inovação Cur-
ricular e Pedagógica. As metodologias ativas são uma proposta de 
reconfiguração de sala de aula, no sentido de transformar o ambiente 
de estudo em espaços mais interativos e menos formais. 



161s u m á r i o

A partir de uma vivência de estágio, foi possível realizar um tra-
balho de observação – investigação sobre a aprendizagem no ensino 
de Ciências. O trabalho foi realizado com uma turma do oitavo ano do 
Ensino Fundamental, em uma escola situada no município de Santo 
Augusto/RS, no modelo de ensino presencial. A partir da observação – 
investigação, foi possível verificar como os alunos respondiam a uma 
linha de ensino tradicional, e como essa linha adotada pela professora 
regente da turma gerava motivação pela aprendizagem de Ciências. 
Posteriormente a essa observação investigativa e interpretação dos re-
sultados vivenciados, foram adotadas aulas que seguissem uma nova 
linha de ensino, com a inclusão de metodologias ativas, visando fo-
mentar o ensino de Ciências e propondo uma aprendizagem dinâmica 
e, de fato, significativa aos alunos.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeiramente, o trabalho baseou-se em estudar e analisar 15 
horas/aula de uma linha de ensino tradicional, voltada única e exclu-
sivamente à sequência do livro didático. Posteriormente, como forma 
de Inovação Pedagógica, visando um estímulo à aprendizagem, foram 
empregadas 20 horas/aula voltadas a um ensino híbrido, que seguisse 
uma linha de ensino construtivista e que tivesse, em sua maioria, a 
adoção de metodologias ativas.  

Nesse último período, foram adotadas metodologias ativas que 
pudessem reconfigurar a sala de aula, buscando uma aprendizagem 
mais interativa e menos formal, em que os alunos pudessem ser os 
protagonistas da sua aprendizagem. Metodologias diferenciadas fo-
ram adotadas, com, por exemplo, o uso da experimentação (mesmo 
a escola não possuindo laboratório de Ciências); a construção de mo-
delos didáticos; o uso de estratégias que fossem capazes de retomar 



162s u m á r i o

pré-conceitos e conhecimentos já estruturados na memória cognitiva 
dos alunos, como o uso do “brainstorming” ou “chuva de ideias”; a 
construção de mapas mentais; o uso de exemplos e analogias do co-
tidiano, como forma de vincular conceitos científicos ao cotidiano dos 
alunos, buscando inter-relações entre o contexto histórico-cultural e o 
ensino de Ciências; e ainda o uso de recursos audiovisuais, como: 
músicas, vídeos e documentários. 

A partir destas vivências, foi possível analisar e comparar de que 
forma os alunos respondiam à linha de ensino tradicional e à linha de 
ensino construtivista, voltada para o âmbito das metodologias ativas, 
bem como, de que forma o processo da aprendizagem era facilitador 
e motivacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante a vivência da observação – investigação de 15 ho-
ras/aula sobre a linha de ensino tradicional, foi possível perceber que a 
maioria dos alunos daquela turma estavam indispostos, desmotivados 
e desinteressados com o ensino de Ciências. Talvez essas caracterís-
ticas fossem geradas devido ao modo como a professora conduzia as 
aulas, detendo-se única e exclusivamente à sequência do livro didáti-
co, ou talvez pelo provável reflexo da realidade social na qual os alunos 
estavam inseridos, já que, a maioria dos alunos daquela turma residia 
em bairros carentes próximos àquela escola. Seja qual fosse o motivo, 
os fatos requeriam uma Inovação Pedagógica capaz de motivar os 
alunos para a aprendizagem. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 
apontam o livro didático como a principal referência de trabalho da 
maioria dos professores e como essa prática muitas vezes culmina em 
algumas deficiências e limitações no ensino. 
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Dessa forma, o período voltado às 20 horas/aula de regência 
da turma requereu uma abordagem diferenciada, que desse conta da 
complexidade do ensinar, sendo capaz de despertar entusiasmo e mo-
tivação dos alunos pelas aulas de Ciências, promovendo assim uma 
Inovação Pedagógica.  

A primeira aula de regência deteve-se em conhecer os sujeitos 
daquela classe, procurando saber como eles gostariam que fossem as 
aulas de Ciências. A partir dessas respostas, foi possível elaborar aulas 
que contassem com a ajuda de recursos como a experimentação; a 
utilização de materiais didáticos, elaborados pelos próprios alunos; a 
adoção de recursos que relacionassem os saberes do cotidiano com 
os saberes científicos; a elaboração de mapas mentais; e escritas refle-
xivas que pudessem ajudar na organização dos conceitos na memória 
dos alunos; entre outras, capazes de problematizar o ensino, repercu-
tindo na aprendizagem significativa.  

Muitas vezes, o professor fala sozinho, escreve no quadro sem 
nem sequer olhar para a turma, mergulhado em sua empolgação de 
estar reaprendendo seu tema de aula. Acabamos pensando nos alunos 
como uma categoria, e não como pessoas concretas, com desejos, 
capacidades e dificuldades. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, 
p. 122) revelam que “sabemos pouco sobre nossos alunos: quem são, 
o que esperam da escola, o que os preocupa, como aprendem, como 
poderiam vir a ter prazer na aprendizagem”. Assim, através das meto-
dologias empregadas nas aulas, buscou-se considerar todas essas 
questões para que pudessem motivar os alunos com a aprendizagem. 

A segunda aula teve como proposta investigar uma das prin-
cipais funções da pele humana: barreira contra agentes estranhos e 
microrganismos. Desta forma, mesmo a escola não possuindo labora-
tório de Ciências, foi possível elaborar a prática e produzir um meio de 
cultura a partir de ingredientes simples como gelatina em pó e caldo 
de legumes. Posteriormente à prática realizada, os alunos verificaram 
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a existência de microrganismos presentes em locais como tela de ce-
lular, fechadura de porta, cédula de dinheiro, mucosa bucal, entre os 
dedos das mãos e dos pés. A partir das coletas de amostras desses 
locais, com um cotonete esterilizado, essas foram depositadas nos 
meios de cultura anteriormente fabricados. Notório foi o aumento de 
interesse dos alunos pela aula, participativos e atentos às explicações, 
estavam entusiasmados com o experimento e desejavam saber tudo a 
respeito daquela prática. Ao analisarmos, na seguinte aula, a formação 
das colônias de bactérias e fungos, presentes nos meios de cultura, 
os alunos demonstraram estar impressionados com as colônias de mi-
crorganismos presentes nas placas de Petri, revelando seus espíritos 
questionadores: Como podemos visualizar só agora essas colônias? 
Por que não conseguimos enxergar as bactérias em nossos dedos 
e mãos? Como ocorre esse processo para que possamos enxergar? 

Abaixo, segue o resultado da experimentação realizada pelos 
alunos: 

Figura 1 - Experimentação referente aos microrganismos 
presentes no corpo humano e cotidiano.

Fonte: Autores (2020).
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 A experimentação didática motiva o aluno, despertando a 
curiosidade em manusear equipamentos e exemplares, tornando-se 
um canal para discutir e significar conceitos, aproximar o aluno do 
ensino em ciências e, sobretudo, integrar os sujeitos, afinando suas 
relações pessoais. Vygotsky (1988) destaca o espaço privilegiado de 
interações sociais que são construídas por meio da utilização de ativi-
dades experimentais. 

Trazer a experimentação para a sala de aula como metodologia 
de ensino é esclarecer, problematizar ou até ressignificar o cotidiano, 
oportunizando um canal para discussão dos conteúdos de ciências 
os quais possibilitam ao aluno interagir e demonstrar conhecimento 
sobre o que está sendo discutido. Proporcionando a construção do 
conhecimento e, sobretudo, buscando uma melhoria na qualidade de 
vida dos alunos envolvidos. 

Aulas experimentais que oportunizam grande potencial de 
aprendizado aos alunos, não são aquelas que necessitam de grande 
dimensão para a sua realização, mas que, de forma clara, sucinta e 
coerente, despertem a inquietação diante do conhecimento, para que 
os alunos busquem explicações lógicas e que os levem a desenvol-
verem posturas críticas, realizando julgamentos e tomando decisões 
fundamentadas em critérios objetivos. 

Sempre que iniciávamos um conteúdo novo, conversávamos a 
respeito dos nossos conhecimentos prévios, lembrando do cotidiano e 
como este estava relacionado com a aula. Os alunos traziam questões 
que aprendiam em casa, do senso comum, e essas questões eram 
relacionadas ao conhecimento científico. Dessa forma, estabelecía-
mos gatilhos para a nova aprendizagem, que serviam para descons-
truir alguns pensamentos estabelecidos como verdades e reconstruir 
outros de natureza científica. Essa metodologia tinha como principal 
objetivo compreender o nível de conhecimento dos alunos e, sobre-
tudo, estabelecer conexões entre conhecimentos prévios e conheci-
mentos novos, buscando uma aprendizagem significativa. A relação 
dos assuntos com o meio cultural dos alunos era capaz de motivá-los 
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e de fazê-los sentirem-se à vontade para esclarecer suas dúvidas, o 
que ajudava muito na fixação do conteúdo. Como revelam Delizoicov, 
Angotti e Pernambuco (2011), o aluno é portador de saberes e expe-
riências que adquire constantemente em suas vivências e, ao trazer o 
mundo externo para a sala de aula, o professor possibilita o acesso a 
novas formas de compreendê-lo. Desta forma, é indispensável rela-
cionar conteúdos científicos com o conhecimento prévio e do senso 
comum, constituído a partir das experiências dos sujeitos com o meio 
onde vivem. Nesse sentido, cabe ao professor ser mediador e propor-
cionar essas conexões. 

Na quarta aula, ao trabalhar o Sistema Esquelético, os alunos 
construíram juntos seu próprio esqueleto humano através de um mo-
delo didático, que incluía moldes de papel dos ossos e papel pardo 
para suporte e colagem do “quebra-cabeça”. Essa metodologia con-
tribui para o enriquecimento da aula, proporcionando a significação de 
conceitos e auxiliando nas inter-relações dos estudantes. 

 Figura 2 – Modelo didático confeccionado pelos alunos.

 Fonte: Autores (2020).
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Assim como a experimentação, as relações entre cotidiano e a 
construção de modelos didáticos, diversas outras metodologias foram 
empregadas neste trabalho de regência, como forma de enriquecer e 
tornar as aulas de Ciências mais atrativas e dinâmicas. 

Na última aula de regência, foi pedido para que os alunos es-
crevessem, anonimamente, qual foi sua percepção sobre as aulas de 
Ciências, o que lhes causou entusiasmo e também desânimo. Na se-
quência, seguem algumas figuras com escritas das perspectivas dos 
alunos para com as aulas. 

Figura 4 – Comentários dos alunos sobre as aulas do estágio.

Fonte: Autores (2020).
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Ao comparar a linha de ensino tradicional com a linha de ensino 
construtivista, voltada para o âmbito das metodologias ativas, a partir 
de análises sobre conversas informais com os alunos e outros fatores, 
como maior disposição e motivação durante as aulas, maior índice de 
frequência, aumento na participação e entrega de trabalhos e tarefas, 
bem como o fortalecimento das relações interpessoais, ficou claro que 
os alunos da turma em questão receberam positivamente a última linha 
de ensino. Após essa reflexão – investigação, foi possível perceber que 
as metodologias ativas foram capazes de fomentar o ensino de Ciên-
cias, contribuindo para a motivação e a aprendizagem dos alunos e, 
dessa forma, proporcionando uma Inovação Pedagógica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho baseou-se em conhecer o modo como 
os sujeitos de uma turma de oitavo ano se relacionavam com a apren-
dizagem e o ensino de Ciências. Através do processo de observação 
– investigação, foi possível encontrar a melhor forma para uma apren-
dizagem significativa e que, ainda, fosse capaz de gerar motivação nos 
alunos. Assim, as metodologias ativas contribuíram para fomentar o 
ensino de Ciências e promover uma Inovação Pedagógica. A partir de 
toda a análise, fica clara a importância de o docente refletir e problema-
tizar sobre sua prática, bem como, sobre a necessidade de mudança 
de postura quanto as suas metodologias de ensino, buscando uma 
Inovação Pedagógica. 
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Se as pessoas não conservarem as características do am-
biente que permite a vida saudável, se as pessoas não 

aprenderem a respeitar seu espaço e o espaço dos outros, 
se não houver compartilhamento  e colaboração [...], nos-

sa vida se tornará um suplício ou mesmo impossível. 
A escolha é somente nossa. 

Ana Primavesi 

INTRODUÇÃO

O ano letivo de 2020, vivido em meio à maior crise sanitária mun-
dial deste século, provocada pela pandemia da COVID-19, colocou os 
professores e estudantes em suas casas com o desafio de continuar, 
de algum modo, o processo de ensino e aprendizagem. Forçados a 
viver em distanciamento social para frear o avanço da disseminação 
do vírus SARS-Cov2, buscamos novas formas de continuar nossas ati-
vidades pedagógicas, sem saber ao certo quando (e se) poderíamos 
retornar às escolas. Claramente, inúmeros contextos surgiram nessa 
nova realidade, incluindo a necessidade de reinvenção dos docentes 
frente às telas, trazendo, de forma abrupta para muitos, a tecnologia 
como ferramenta de trabalho diário.  

Talvez a presença constante da tecnologia nesses tempos de 
aulas remotas possa aparentemente se apresentar como uma (ou a) 
inovação pedagógica. No entanto, é preciso ter cautela com essa asso-
ciação (tecnologia = inovação), pelo menos quando a consideramos 
na perspectiva educacional. Como nos apresenta Carbonell (2002, p. 
20), “a simples modernização da escola nada tem a ver com a inova-
ção”, pois inovar em educação vai ao encontro de um novo desenho 
distinto do convencional para a formação dos estudantes, a qual deve 
ser centrada nas capacidades que os auxiliem na tomada de decisões 
mais adequadas (HARRES et al, 2018). Assim, a inovação pedagógica 
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é entendida como uma ruptura com a forma tradicional de ensinar e 
aprender, considerando a importância da gestão participativa de todos 
os sujeitos envolvidos e configurando saberes sob uma perspectiva 
orgânica do processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da 
experiência desenvolvida (CUNHA, 2008). 

Uma das condições apresentadas por Cunha (2008) para a ino-
vação das práticas pedagógicas é a reconfiguração da relação teoria/
prática. Segundo a autora, na lógica acadêmica tradicional “a teoria 
sempre precede a prática e assume uma condição de predominância 
valorativa sobre aquela” (CUNHA, p. 25). E romper com essa lógica 
que predomina nos currículos escolares é assumir que, nas palavras 
de Cunha (2008, p. 25), “a dúvida epistemológica é que dá sentido 
à teoria”. Tendo como base tais concepções, apresento no presente 
relato atividades práticas executadas dentro do componente curricular 
de Ciências Naturais, com turmas de sexto e sétimo anos do Ensino 
Fundamental de uma escola particular, da cidade do Rio Grande, RS, 
durante o anômalo ano letivo de 2020.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A suspensão das aulas presenciais, com vistas a contribuir com a 
redução do contágio ao novo coronavírus, ocorreu em meados de mar-
ço, quando tínhamos percorrido cerca de  um mês de atividades letivas 
presenciais. A escola inicialmente se organizou para o envio de atividades 
assíncronas, via e-mail ou ambiente virtual de aprendizagem. Posterior-
mente, complementamos essas atividades com encontros síncronos se-
manais, seguindo com esse sistema até o momento (novembro de 2020). 

As atividades assíncronas são propostas semanalmente. Para 
tais atividades, nós dispomos de um ambiente virtual de aprendizagem 
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(Moodle) próprio da escola. Para os encontros síncronos, nós utiliza-
mos a plataforma Teams, da Microsoft®. Os sujeitos participantes das 
atividades aqui relatadas eram estudantes de 11 e 12 anos (turmas do 
sexto ano) e de 13 e 14 anos (turmas do sétimo ano). Tanto para as 
atividades postadas no Moodle como para os encontros síncronos no 
Teams, as turmas, que inicialmente eram três em cada ano, se tornam 
uma única turma de sexto ano e uma de sétimo ano, com 71 e 75 alu-
nos ao todo, respectivamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresento a seguir o relato de experiência de quatro atividades 
práticas, planejadas sob a perspectiva da inovação pedagógica (CAR-
BONELL, 2002; CUNHA 2008), especificamente buscando propor ativi-
dades práticas antes da teoria, buscando romper com a lógica tradicio-
nal no ensino de ciências em que a teoria sempre precede a prática. As 
atividades 1, 2 e 3 foram realizadas com os estudantes do sexto ano, e 
a atividade 4, com os do sétimo. As duas primeiras atividades, a seguir 
descritas, foram realizadas durante os encontros síncronos, enquanto 
as duas últimas foram propostas de maneira assíncrona. 

Atividade 1: O ar é matéria?  

Esta atividade teve por objetivo trabalhar a compreensão de 
propriedades dos gases, buscando instigar nos estudantes a curio-
sidade sobre a composição química do ar e a percepção de que ele 
é composto por matéria, uma vez que ocupa lugar no espaço. Nesse 
momento, estávamos estudando a atmosfera e suas características, 
bem como a composição do ar e as propriedades dos gases. Assim, 
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a atividade “O ar é matéria?” foi uma proposta de “aula prática à dis-
tância”, que consistiu na execução de uma atividade experimental de 
maneira simultânea, minha e dos estudantes, cada um na sua casa, 
durante um encontro síncrono. A proposta era mergulhar um copo com 
uma folha de papel amassada (posicionada no fundo do copo) em 
uma vasilha cheia de água. Depois de retirar o copo (virado com a 
boca para baixo), solicitei aos alunos que retirassem a folha de papel 
de dentro do copo (figura 1). 

Após a execução, eu questionei os estudantes o porquê de a fo-
lha de papel permanecer seca mesmo após o copo ter sido submergido. 
Os alunos puderam expor suas opiniões e buscamos concluir juntos que 
o ar contido entre a folha de papel e a água impediu que esta ficasse 
molhada. Assim, pudemos “ver” que o ar é feito de matéria (mesmo ele 
sendo invisível aos nossos olhos), uma vez que ele ocupa lugar no es-
paço. Concluídas as discussões, fizemos um relatório sobre a atividade 
experimental. Após esta, no nosso próximo encontro síncrono, retoma-
mos o assunto, destacando os conceitos abordados na aula prática.

Figura 1 - Aluna executando a atividade 1, em sua casa, 
enquanto estávamos em um encontro síncrono.

Fonte: Autora (2020).
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Atividade 2: Fazendo misturas  

Esta atividade foi desenvolvida enquanto estudávamos a água, 
suas características e propriedades e, teve por objetivo, introduzir os con-
ceitos de misturas químicas homogêneas e heterogêneas. A proposta 
de trabalhar tais aspectos é de desenvolver nos estudantes a habilidade 
de reconhecer no cotidiano diferentes misturas de substâncias e, pos-
teriormente compreender a necessidade de tratamento da água para 
consumo. Assim como na primeira atividade descrita, a atividade 2 tam-
bém foi realizada durante um encontro síncrono em que preparamos três 
misturas. Primeiramente, solicitei aos alunos que misturassem uma co-
lher de sal em um copo com água. Deixamos essa mistura descansar e 
observamos. Logo em seguida, misturamos uma colher de óleo em um 
copo de água, deixando descansar e observamos. A última mistura foi 
de areia e água, seguindo o mesmo procedimento (Figura 2). Ao longo 
da atividade, já iniciamos a conversa sobre o que estava acontecendo, a 
qual culminou em uma discussão sobre as diferenças entre as misturas 
observadas. Concluímos com a minha apresentação sobre os conceitos 
de misturas homogêneas e heterogêneas. Também, abordamos os con-
ceitos de solventes, solutos, além de densidade, utilizada inclusive pelos 
próprios alunos para explicar por que se  formam diferentes fases nas 
misturas heterogêneas. 
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Figura 2 - Minha preparação da atividade 2, buscando mostrar para os 
estudantes as misturas que eu estava produzindo.

 Fonte: Autora (2021). 

Atividade 3: O que tem no solo?  

Esta foi uma atividade assíncrona que teve por objetivo estimu-
lar, nos estudantes, a investigação científica do mundo que os cer-
ca, especificamente, do solo de suas casas, hortas, praças e jardins. 
Nesse momento, estávamos estudando o chão da Terra e já havíamos 
conversado, nos encontros síncronos, que existem diferente tipos de 
solos, com distintas características e composições. Assim, para essa 
atividade, os estudantes tiveram que escolher o solo de um local para 
analisar, realizar a amostragem de um pouco de solo e realizar a análi-
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se dessa amostra. Orientei que eles colocassem folhas de papel usado 
ou de jornal sobre uma superfície lisa, onde eles deveriam esparramar 
o solo amostrado, buscando separar os componentes encontrados 
(partículas de área, argila, húmus, matéria orgânica, pedras, grave-
tos e outras categorias que eles encontrassem) (Figura 3). Eles foram 
orientados a registrar a data e o local de amostragem, bem como ca-
racterísticas da vegetação do entorno, presença de animais e aspectos 
do solo, como cor, textura e umidade.  Concluída a etapa de análise, 
os estudantes deveriam responder a um questionário disponibilizado 
no Moodle da escola, o qual solicitava que eles apresentassem as ob-
servações feitas (como descrito anteriormente), bem como fotos do 
trabalho. Finalizando o questionário, solicitei que os estudantes apre-
sentassem que tipo de solos eles analisaram, resposta que deveria ser 
justificada com base nas características descritas.

Figura 3 - Atividade 3 realizada por uma aluna.

 Fonte: Autora (2020).
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Atividade 4: Estudando o efeito estufa 
com um simulador virtual 

Esta atividade foi desenvolvida de modo assíncrono, por meio 
de um roteiro de  atividades a serem executadas pelos estudantes em 
um simulador virtual do efeito estufa. O simulador utilizado foi o The 
Greenhouse, da Universidade do Colorado (disponível em: https://phet.
colorado.edu/pt_BR/simulation/greenhouse), o qual possibilita que se 
visualize  a chegada de fótons de luz solar e a saída de fótons infra-
vermelhos refletidos pela superfície  terrestre. No simulador, também é 
possível observar a variação de temperatura,  alterar a concentração 
de gases de efeito estufa (dióxido de carbono, metano, oxido  nitroso), 
bem como estabelecer as concentrações para padrões atuais, para a 
época da era  do gelo e em 1750. Além disso, o simulador possibilita 
a inserção de nuvens e a observação de como os fótons de luz visível 
e de infravermelho se comportam na presença de nuvens.  E, como 
atividade, os alunos tiveram de realizar um roteiro que buscava enca-
minhá-los a responder algumas questões relacionadas ao que aconte-
cia com cada um dos fótons e com a temperatura, quando se alterava 
a concentração dos gases ou quando se adicionavam nuvens. Tam-
bém fizemos uma relação com a Revolução Industrial e seu impacto 
no aumento de gases de efeito estufa. Após concluírem as questões, 
os estudantes enviaram suas atividades via Moodle. Posteriormente, 
durante um encontro síncrono, realizei o mesmo roteiro com os estu-
dantes discutindo cada aspecto coletivamente.
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Figura 4 - Visualização do simulador utilizado na atividade 4

Fonte: Simulador The Greenhouse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relato teve por objetivo apresentar algumas propostas de 
atividades práticas no ensino de Ciências, realizadas durante o perío-
do de ensino remoto do ano de 2020, e que  tinham por princípio a 
proposta de inovação pedagógica apresentada na introdução desta  
escrita. Acredito que a atividade prática é o ponto de partida do en-
sino das Ciências Naturais uma vez que esta tem por fundamento a 
compreensão da natureza que nos cerca.  Portanto, vejo que a minha 
principal contribuição na formação dos meus estudantes é trazê-los 
para o mundo natural, permitindo que, por meio dos nossos encontros, 
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eles possam compreender que fazemos parte dessa natureza que nos 
rodeia. Penso que esse é um importante passo para termos gerações 
realmente empenhadas na preservação da vida  neste planeta. 
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INTRODUÇÃO 

Ao ensinar Ciências, muitas questões emergem no espaço-es-
cola e, entre elas, podemos citar o agir docente com vistas à solução 
de tradicionais questões do processo de ensino-aprendizagem (o que, 
como, para que e para quem vamos ensinar) ao passo de refletir sobre 
o que os nossos estudantes querem aprender. Em busca de respostas, 
os educadores começam a perceber a necessidade de pesquisar e 
elaborar alternativas para que a aprendizagem ocorra, considerando 
os novos perfis de nossos estudantes. Evoluíram as questões relacio-
nadas ao acesso à tecnologia, à informação instantânea, aos recur-
sos digitais, às fake news; e, nesse movimento, os sujeitos aprendizes 
tomaram novas percepções. Logo, a reformulação docente representa 
uma das estruturas na educação que pode e precisa ser modificada.  

Então, como os professores podem (re)pensar e (re)estruturar 
sua ação docente para acompanhar esse movimento estudantil de no-
vas percepções, criticidade e inovações? Na nossa compreensão, a res-
posta está em articular o ensino de Ciências, no fomento e implemen-
tação do Letramento Científico, e a Inovação Pedagógica, no que tange 
à possibilidade de romper a postura paradigmática do ato educativo. 

Nesta perspectiva, propomos discutir a interdisciplinaridade 
como uma possibilidade de excitar ou até mesmo alicerçar a aprendiza-
gem construtiva, significativa e inovadora.  Para Japiassu (1976, p. 74), 
“a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre 
os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior 
de um mesmo projeto de pesquisa”. Dessa forma, as disciplinas apare-
cem vivas na proposta e através de um planejamento estratégico, que 
deve ser motivacional, o docente tem a oportunidade de ir além do âm-
bito disciplinar e buscar a construção epistemológica do conhecimento. 



183s u m á r i o

Vale destacar que o movimento interdisciplinar não é algo pre-
maturo ou jovem. A interdisciplinaridade, como um enfoque teórico-
-metodológico ou gnosiológico, surge na segunda metade do século 
passado, em resposta a uma necessidade verificada, principalmente, 
nos campos das ciências humanas e da educação, para ultrapassar 
a visão  fragmentada e especializada do conhecimento, gerada prin-
cipalmente por um caráter  epistemológico de tendência positivista, 
embasado no empirismo, no naturalismo e no  mecanicismo científico 
do início da modernidade (SILVA, 2013).  

Nessa perspectiva, pode-se colocar a interdisciplinaridade 
como facilitador do agir pedagógico, com oportunidades à dialogici-
dade, aos questionamentos e à integração de modo a promover o 
diagnóstico, valorizar a realidade, respeitar as culturas, origens e a  di-
versidade e, por fim, construir a aprendizagem inovadora. 

Em se tratando do ensino de Ciências da Natureza, objeto de 
discussão desse estudo, que está intimamente relacionado com todas 
as ações humanas, pensar em propostas interdisciplinares e contex-
tualizadas a tudo que cerca o estudante reflete na promoção e efeti-
vação do Letramento Científico. Compreende-se por Letramento Cien-
tífico uma união de habilidades e conhecimentos científicos básicos 
para que as pessoas realizem uma leitura crítica do meio em que estão 
inseridos, considerando as  implicações que esse conhecimento pode 
gerar no mundo em que vive e na sua vida  social (TEIXEIRA, 2007). 
Além da compreensão de conceitos científicos, o Letramento Científico 
também se refere à capacidade de aplicar esses conceitos e pensar 
sob uma perspectiva científica. 

Para Santos (1997), é preciso desenvolver a capacidade de usar 
o conhecimento científico para a tomada de decisões de forma crítica 
no contexto que se está inserido e para participar de discussões da 
sociedade contemporânea, contribuindo na construção de debates 
nas mais diversas esferas, seja social, política, econômica ou artística. 
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Assim, o Letramento Científico e a Inovação Pedagógica se aliam na 
busca por novas possibilidades do agir pedagógico em uma perspec-
tiva interdisciplinar e contextualizada, como também ao considerar que 
“inovação é aquilo que as pessoas e comunidades criam com base 
em uma pesquisa, em conhecimento, com metodologia clara da reali-
dade em que vivem para enfrentar os desafios sociais que são vividos 
naquele seu contexto” (SINGER, 2018, s/p.).

Para que este movimento possa ocorrer de forma substancial, 
é necessária a formação de professores, visto que novas práticas po-
dem ser geradoras de novas  estratégias didáticas, proporcionando 
aos docentes continuação no que se refere à  constituição pedagógica 
dos mesmos, além de proporcionar momentos de interação e  estudos 
que possivelmente terão reflexos no ser e agir do professor. 

Nesta continuidade, o presente estudo, de caráter qualitativo, 
tem como objetivo apresentar um relato de experiência de elaboração 
de sequências didáticas para o ensino  de Ciências da Natureza, na 
perspectiva interdisciplinar, de uma turma de mestrado  profissional da 
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. Ainda, pretende refletir 
sobre as interfaces das propostas elaboradas e os indicadores da ino-
vação pedagógica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O relato de experiência aqui apresentado deu-se na disciplina de 
Abordagens Interdisciplinares no Ensino de Ciências e Matemática, do 
curso de Mestrado Profissional  em Ensino de Ciências da UNIPAMPA, 
Campus Dom Pedrito/RS. Considerando o  momento atual no qual as 
aulas dão-se de maneira remota por conta da pandemia da  Sars-Cov 
2, o componente foi desenvolvido por intermédio das plataformas Moo-
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dle, como  Ambiente Virtual de Aprendizagem, e Google Meet, para en-
contros síncronos. O percurso metodológico definido para a disciplina 
foi fracionado em 4 módulos, distribuídos em  propostas semanais.  

O Módulo I foi introduzido pela animação: “O mundo sem ciên-
cia” que traz à tona a discussão da importância da ciência na vida 
cotidiana. Ainda, propôs-se uma análise prévia das concepções dos 
alunos a respeito da interdisciplinaridade para construir, de maneira co-
letiva, uma nuvem de palavras sobre o tema. Na sequência, ocorreu a 
proposição da leitura do texto “Interdisciplinaridade: Didática e Prática 
de Ensino” de autoria de Ivani Fazenda, e um encontro síncrono que 
abordou questões relacionadas a  autoria, plágio e direitos autorais.  

O Módulo II foi iniciado com um vídeo que tratava da Integração 
Curricular e da  Interdisciplinaridade, e pela elaboração e apresentação 
de um mapa mental colaborativo  digital. Foi dividido em dois encon-
tros síncronos; no primeiro deles, discutiu-se a Interdisciplinaridade na 
perspectiva biológica; já no segundo, ocorreu a reflexão e discussão 
dos textos propostos e a elaboração de um glossário com expressões  
relacionadas ao tema no ambiente virtual Moodle. 

O Módulo III foi dividido em dois encontros síncronos em que dis-
cutiu-se a Interdisciplinaridade no ensino de Física e na perspectiva da 
Matemática, seguido da leitura de textos sugeridos e da associação en-
tre imagens e conceitos utilizando como ferramenta um formulário virtual.  

No Módulo IV, que também foi dividido em dois encontros, dis-
cutiu-se a articulação dos saberes das Ciências da Natureza baseada 
em Design, seguido de uma proposição de leitura aos discentes e de 
um encontro no chat do Moodle para a discussão dos textos.  

Como tarefa final, foco principal deste relato, foi proposto aos mes-
trandos(as) que elaborassem individualmente uma sequência didática, 
de maneira a abordarem algum tema da área das Ciências da Natureza 
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de forma interdisciplinar e inovadora. A sequência deveria conter itens 
como conteúdo(s), descrição das etapas (sondagem/problematização, 
organização da turma, metodologia/abordagem/ferramenta), recursos e 
avaliação, em um layout de livre escolha dos proponentes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados aqui descritos referem-se à análise das sequên-
cias didáticas elaboradas pelos cursantes da disciplina supracitada, 
ponderando se tratar de um  mestrado profissional que possui como 
público-alvo docentes em atuação. Assim, considera-se que cabe ao 
professor estudar, articular e colocar em ação propostas que  favore-
çam a aprendizagem em diferentes aspectos (afetivo, cognitivo e so-
cial) e contextos.  

A análise pautou-se em apresentar e descrever, sucintamente, 
um conjunto de sequências didáticas selecionadas, aleatoriamente, 
do montante resultante da proposta curricular (total de 12 sequências 
didáticas), além de identificar os possíveis indicadores  da Inovação 
Pedagógica de cada proposta. Vale destacar que as proposições fo-
ram ajustadas às necessidades do ensino remoto e, com isso, as tec-
nologias tornaram-se  imprescindíveis na consolidação da sequência 
didática. 

A inovação como método pedagógico implica metodologias e 
formas de integração  educativa que promovam o desenvolvi-
mento de cidadãos críticos e autônomos,  em uma dimensão 
proativa capaz de superar as deficiências, incapacidades ou  
desvantagens do percurso de aprendizagem. Em contraponto, 
vale destacar que  as experiências inovadoras não estão ne-
cessariamente atreladas as tecnologias,  apesar de nos últimos 
anos ter ocorrido um crescente interesse pelas novidades  tec-
nológicas como mecanismo para melhoria da aprendizagem no 
ambiente escolar. (COUTINHO, 2020, p 18).
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Desta forma, temos a sequência intitulada “Agrotóxicos: abor-
dando a temática por  meio de uma contextualização interdisciplinar 
diante das disciplinas de Química e  Biologia” (SD 1) que teve como 
objetivo oportunizar a promoção e o desenvolvimento do  Ensino de 
Química e Biologia de forma integrada, através da implementação de  
atividades interdisciplinares que capacitem o aluno à construção do 
seu conhecimento  sobre temáticas diversas, incorporando-as ao con-
texto de sua realidade e sua vivência.  Para isto, embasou-se nos três 
momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 
2002) e no uso de diferentes recursos digitais como vídeos disponí-
veis no Youtube, o Website interativo Portal dos Alimentos, Infográfico, 
aplicativo piktochart, além de recursos como slides, textos, questioná-
rios e produção textual. 

A sequência de título “Sequência didática interdisciplinar de 
Ciências e Geografia: biomas brasileiros” (SD 2) teve como objetivo 
ensinar os estudantes sobre as diversidades dos biomas brasileiros, 
através de aulas dinâmicas e contextualizadas, fazendo uso das tec-
nologias digitais como suporte e auxílio no processo de ensino.  Bus-
cou mostrar que existem alternativas sustentáveis de produção, além 
de identificar as principais ameaças a cada bioma. O embasamen-
to teórico também se deu através dos três momentos pedagógicos, 
fundamentados através da perspectiva de uma abordagem temática 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). Como recursos utili-
zou computadores da escola, smartphones, retroprojetor, texto impres-
so e fotografias. 

A “Sequência didática para o ensino de Ciências com o tema 
ciência e tecnologia” (SD 3) objetivou compreender a relação que exis-
te entre as máquinas simples e os conceitos de “força” e “movimen-
to” a partir do tema transversal contemporâneo atrelado à Ciência e 
Tecnologia. A referida sequência teve como embasamento teórico a 
abordagem CTS - Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os recursos utiliza-
dos foram vídeos, simulador on-line, rede social como interação para 
atividades pedagógicas, além dos celulares dos estudantes. 
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A sequência denominada “A importância de uma alimentação 
saudável” (SD 4) visou desenvolver uma proposta englobando Ciências 
da Natureza, Matemática e Português para conscientizar os alunos 
sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, 
capaz de evitar problemas de saúde relacionados a ela. Para alcançar 
o objetivo, utilizou-se de ferramentas e recursos como computadores e 
multimídia, slides, roda de conversa, vídeos, sendo a proposta também 
norteada pelos três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2002).

A “sequência didática investigativa interdisciplinar” (SD 5) apre-
sentou como objetivo criar uma sequência didática interdisciplinar por 
meio da utilização de atividades investigativas em uma escola pública 
estadual, localizada no município de Dom Pedrito, RS. Como recursos, 
a proposta sugeriu o uso de aula expositiva dialogada; da platafor-
ma Metimenter, Google forms, Google Meet, Youtube; e práticas expe-
rimentais caseiras com materiais do dia-a-dia.  

A sequência intitulada “Tratamento de esgoto numa visão in-
terdisciplinar” (SD 6) teve como objetivo apresentar aos estudantes a 
importância do saneamento básico e do tratamento de esgotos (bem 
como a forma como esse tratamento é realizado), na  perspectiva in-
dividual e coletiva. Para atender ao objetivo, utilizou as seguintes ferra-
mentas: caderno, computador e multimídia, vídeos e fotos. A proposta 
dos três momentos pedagógicos foi utilizada para a construção da 
proposta (DELIZOICOV;  ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). 

De modo geral, as propostas apresentam o indicador da “rup-
tura com a forma tradicional de ensinar e aprender” como preceito da 
Inovação Pedagógica, principalmente  pela organização de propostas 
para o ensino remoto. A situação pandêmica que estamos vivenciando 
tem nos mobilizado, enquanto educadores, a buscar novas possibili-
dades para ensinar e aprender, sobretudo com uso de tecnologias e 
recursos digitais. Como afirma Cunha (2018, p.15), “a adesão à ruptura 
paradigmática significa o reconhecimento de outras formas de produ-
ção de saberes, incorporando a dimensão  sócio-histórica do conheci-
mento e sua dimensão axiológica que une sujeito e objeto”. 



189s u m á r i o

 Nesta mesma perspectiva tem-se o indicador “perspectiva or-
gânica no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da 
experiência desenvolvida” nas sequências didáticas propostas. Coube 
à escola e seus pares a reorganização e a atribuição de novos “com-
binados” ao processo de ensinar e aprender. No ensino remoto, a mo-
dificação de objetivos, metas, métodos e estratégias didáticas tradi-
cionalmente utilizados no ambiente educativo se tornou essencial, e a 
“gestão participativa” do processo de ensino precisou ser estabelecida 
entre professores, alunos, família e comunidade escolar. Não se pode 
esquecer do indicador da “mediação”, para estimular a aprendizagem 
de modo afetivo e valorizando as manifestações prévias de cada es-
tudante, pois “o amor é a emoção que constitui o domínio de ações 
em que nossas interações recorrentes com o  outro fazem do outro um 
legítimo outro na convivência” (MATURANA; GARCIA, 1997,  p. 22).

Ainda, tem-se indícios dos indicadores “reconfiguração dos 
saberes” e “reorganização da relação teoria/prática” nas sequências 
didáticas 1, 4 e 5, ao problematizar o conteúdo apresentado e insti-
gar a relação com situações e vivências do cotidiano, na “leitura da 
realidade”. E, de modo indireto, o “protagonismo” na “valorização da 
produção pessoal, original e criativa dos estudantes, estimulando pro-
cessos intelectuais mais complexos e não repetitivos” (CUNHA, 2018, 
p. 17), em especial em tempos de pandemia e ensino remoto, em que 
o aluno precisa ser autônomo e capaz de  gerenciar sua aprendiza-
gem, desenvolvendo habilidades de interpretação e criatividade  talvez 
antes não tão demandadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos a partir da proposta pedagógica utilizada 
demonstram o engajamento dos mestrandos(as) com a elaboração das 
tarefas e a participação nos encontros síncronos. Por fim, a construção 
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de uma sequência didática em que pode-se observar a inserção da In-
terdisciplinaridade nas diferentes temáticas utilizadas pelos discentes, o 
que reforça a importância dessa de maneira a complementar e fortalecer 
o  trabalho no ensino de Ciências da Natureza, como forma de explicar 
adequadamente os  fenômenos nas diferentes perspectivas que a com-
põe, em especial no que tange à ideia  de Inovação Pedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo descrever uma experiência 
vinculada ao CIPAVE (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e 
Violência Escolar), realizada com o sétimo ano da Escola Estadual de 
Ensino Médio – Francisco Assis Rosa de Oliveira, instituição localizada 
no município de Candiota (RS), em novembro de 2019. Para tanto, foi 
realizada uma sensibilização com a referida turma através de uma di-
nâmica com a temática da empatia (BERGES, CARRILLO, 2009). 

Participaram da atividade um total de 23 alunos, sendo 18 es-
tudantes do 7º ano, público-alvo da atividade; 3 alunas do 2º ano do 
Ensino Médio, representantes discentes da escola, que elaboraram e 
conduziram a atividade juntamente com a professora; e dois alunos do 
9º ano, representantes discentes da escola no CIPAVE, que orientaram 
e conduziram a atividade, juntamente com a professora. 

Compreendemos, neste trabalho, a inovação pedagógica de 
acordo com as concepções freireanas nas quais a prática do diálogo 
entre educandos e educadores, a amorosidade pelo outro e pelo mun-
do e a educação, em uma perspectiva, reflexiva e libertadora compõem 
o fazer pedagógico (FREIRE, 1996; 2001; 2019).  Este trabalho está 
estruturado, a seguir, em procedimentos metodológicos, resultados e 
discussão, considerações finais e, por fim, as referências utilizadas.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Tendo em vista os objetivos do CIPAVE (“identificar, orientar e 
prevenir as mais diversas situações de violência em contexto escolar”), 
a turma escolhida para ser realizada a atividade foi o sétimo ano do en-
sino fundamental, presente no turno da manhã da Escola Estadual de 
Ensino Médio – Francisco Assis Rosa de Oliveira, situada no município 
de Candiota (RS). 
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A turma contava com 23 alunos regularmente matriculados e 
assíduos, e apresentava como “característica principal” a indisciplina 
escolar, o que ocasiona dificuldades diárias aos professores no que 
tange ao processo de ensino e aprendizagem devido ao ruído compe-
titivo (DREOSSI; SANTOS, 2005) produzido pela turma e à recorrente  
ausência de diálogo entre educadores e educandos. Em razão desse 
cenário, há prática de violência verbal e física para com colegas, vio-
lência verbal para com professores e, ainda,  alguns casos de violência 
física para com alguns docentes bem como constantes casos  de de-
predação da sala de aula.  

Tendo em vista o contexto descrito anteriormente, inicialmente, 
foi realizada uma  primeira abordagem da direção com a professora 
regente de disciplinas da área da  linguagem da turma, para verificar 
se ela estava disposta a elaborar, juntamente com alguns  integrantes 
voluntários do segundo ano do ensino médio e dois representantes 
discentes  do CIPAVE, uma atividade “diferente” das aulas tradicionais 
com o objetivo de engajar os  alunos e iniciar um processo de resolu-
ção dos conflitos entre estudantes e colegas e alunos e  professores, 
mobilizando assim os estudantes a refletirem sobre suas relações  in-
terpessoais dentro da escola. A professora, em um primeiro momento, 
mostrou certa resistência em participar, pois a turma, em sua concep-
ção, tende a ficar fora de controle em atividades não tradicionais de en-
sino, porém sua resposta final foi positiva. Após a resposta afirmativa 
da professora, para orientar o trabalho, houve duas reuniões do grupo 
para definir a atividade de mobilização que seria realizada na primeira 
quinzena de  novembro de 2019.  

Os alunos e a professora orientadora decidiram, em reunião, 
adaptar uma conhecida dinâmica sobre empatia (utilizada nos mais 
diversos âmbitos de trabalho), relacionando-a com as relações inter-
pessoais da turma com colegas e professores, e realizar uma roda 
de conversa aberta com os estudantes após as primeiras ações da 
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dinâmica. A mencionada dinâmica consiste em escrever em papeis, 
de maneira anônima, um  problema que a pessoa escrevente está en-
frentando no momento. Logo, os papeis são dobrados e recolhidos, 
colocados em um recipiente e embaralhados. O condutor da dinâmica 
deve pegar um dos papeis, ler em voz alta o que a pessoa escreveu 
para o grupo  e tentar se colocar no lugar desta pessoa, compreenden-
do a situação que esta vivencia e propondo soluções.  

Os alunos e a professora resolveram, após a reunião, realizar 
esta atividade, porém  com adaptações e adicionando outros elemen-
tos considerando as características da turma  (como a já mencionada 
indisciplina escolar e também as constantes brincadeiras,  zombarias 
com os colegas de classe e risadas). Ficou definido o material a ser 
utilizado (folha em branco e uma caixa), bem como a organização da 
turma, ficando decidido que os  alunos ficariam sentados em formato 
de roda de conversa, pois a turma tende a ficar  dispersa e mais ru-
morosa sentada em filas padronizadas (segundo análise holística da  
professora e de um dos integrantes discentes do CIPAVE).  

Antes de iniciar a dinâmica, os alunos apresentaram brevemente os 
objetivos do CIPAVE, bem como o que é o programa para os estudantes. 
Logo, fizeram algumas perguntas para a turma a respeito dos conceitos 
de relações interpessoais e empatia, questões que alguns alunos respon-
deram de forma correta no que tange ao conceito de empatia. No entanto, 
a turma desconhecia o significado de “relações interpessoais”.  

Após as primeiras sensibilizações, os condutores da dinâmica e a 
professora realizaram as instruções e entregaram os papeis, orientando 
os alunos a não colocarem os  nomes e respondendo questões variadas 
a respeito da atividade, como, por exemplo, se  era para colocar nome, 
colocar data, escrever a lápis ou usar corretivo em caso de erro.  

Os dados coletados na atividade foram registrados através de 
captura de áudio (via celular) das falas dos estudantes, de textos pro-
duzidos pelos alunos e, também, foram  registradas fotografias durante 
toda a execução da atividade, para serem analisados posteriormente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A turma se mostrou receptiva à atividade proposta, contrariando 
a hipótese inicial da  professora responsável e dos estudantes volun-
tários membros do CIPAVE, os quais imaginavam que os alunos se 
negariam a participar ou tumultuariam a atividade com brincadeiras.  

Os alunos, durante a dinâmica, relataram que alguns dos princi-
pais problemas que  enfrentam nas relações interpessoais, em âmbito 
escolar, são oriundos da relação com os  colegas. 

Nos depoimentos anônimos, os estudantes relataram predomi-
nantemente casos de bullying que ocorrem dentro e fora de sala de 
aula. Os alunos contam que é comum  práticas de apelidar colegas e 
professores de forma pejorativa, e também a realização de  um prática 
conhecida como “pagode da humilhação” que consiste na realização 
de rimas  em ritmo de pagode zombando dos colegas. Em relação ao 
bullying, podemos destacar este depoimento: 

Muitos dos meus amigos me chamam de lixo, e me tratam como 
lixo.  Eles me ignoram e me deixam no vácuo, não tão nem aí. 
Isso me  entristece, pois eu tento ser o melhor amigo possível, 
mas não dão  bola. Às vezes eu sou motivo de piada. Eu não 
gosto do meu apelido,  embora me chamam pelo apelido. Às 
vezes me provocam, fazem rimas  provocativas, bagaceiras. Fa-
zem bullying em mim e eles riem como [a  forma como] eu falo. 
(Depoimento, ALUNO 1). 

Nos depoimentos relacionados ao bullying, em contexto escolar, 
os estudantes  relatam que costumam ficar tristes fora da escola, em 
razão das agressões verbais que  sofrem em contexto escolar. Quan-
do questionados sobre o que fariam se estivessem no lugar de  uma 
pessoa que sofre com o bullying, exercitando a empatia, as respostas 
dos alunos foram variadas.  
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Alguns dos alunos falaram que, em um primeiro momento, 
tentariam compreender por que estão sofrendo bullying, dialogando 
com seus agressores, porém, se a conversa  não resolvesse, revelam 
que optariam pelas agressões físicas como tentativa de defesa da  
violência verbal.  

Foi observado, também, através dos relatos, que os alunos, em 
sua maioria, compreendem que a principal solução para cessar a vio-
lência verbal é a violência física,  dando significativo indício de que a 
turma necessita de intervenção para mudar este cenário e de mais 
atividades de sensibilização acerca da importância da empatia nas re-
lações interpessoais.  

Sobre a relação interpessoal com os professores, os alunos de-
monstraram indícios de empatia em seus depoimentos, afirmando que, 
em alguns momentos, tentam se colocar no lugar do professor, buscando 
colaborar com o educador. Isto pode ser observado neste depoimento. 

Eu tenho problema como uma professora porque ela sempre 
vê um motivo para chamar minha atenção quando eu não estou 
fazendo nada. Mas aí eu paro e penso que é difícil para ela dar 
aula, então eu só ouço. (Depoimento, ALUNO 2).  

Em contrapartida, há depoimentos que indicam ausência de 
empatia para com colegas: “às vezes eu vejo que a professora tá can-
sada de tá aqui [na sala do sétimo ano], mas mesmo assim eu sigo 
incomodando. – Depoimento, ALUNO 3)”.  

Outros alunos revelaram sentimentos negativos em relação aos 
professores, tais como “raiva” e “medo” em razão de um comporta-
mento autoritário que alguns educadores demonstram como estraté-
gia para controlar a turma, fator que pode revelar indícios de educação 
bancária para com a turma analisada. (FREIRE, 2019).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que o grupo de alunos pode expressar suas in-
quietudes bem como refletir a respeito de suas relações interpessoais 
na vivência escolar através da dinâmica  apresentada sobre a empatia, 
revelando discursos escritos e orais que demonstram a  presença e 
ausência de empatia, o desejo de serem ouvidos e valorizados pelos  
professores e colegas.  

Os desafios enfrentados pela professora que orientou o traba-
lho, de caráter dialógico e totalmente distinto da abordagem tradicional 
de ensino, foram as suas próprias  concepções imediatistas e “nega-
tivas” do grupo de alunos, pois a educadora não possuía expectativas 
positivas em relação à dinâmica apresentada, acreditando que a turma 
não  era capaz de realizar uma atividade fora da concepção bancária 
(FREIRE, 2019), pois se  tratava de uma classe difícil em sua ótica. 
(BLIN, 2005). 

A dinâmica, no entanto, contribuiu para os alunos se colocarem 
como protagonistas em  sala de aula, não mais como meros receptores 
como costuma ocorrer na vivência do sétimo  ano em dias “comuns” 
de aula, o que pode contribuir para o início de práticas libertadoras  de 
educação (FREIRE, 2019), pois observamos a necessidade de os alu-
nos participantes falarem a respeito de suas sensações e sentimentos 
no cotidiano escolar, das relações interpessoais que vivenciam com 
colegas e professores e de como essas relações afetam o  período de 
formação humana que vivenciam.  

Concluímos este trabalho apontando a necessidade de mais ativi-
dades dialógicas que envolvam a temática da empatia em sala de aula, 
principalmente em classes difíceis (BLIN, 2005), nas quais os alunos 
apresentam atitudes e concepções que indicam violência em contexto 
escolar, realidade que é reproduzida no presente e, possivelmente, tam-
bém será  no futuro se não ocorrer intervenção familiar e escolar.  
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Este trabalho poderá contribuir para trabalhos vindouros em 
classes consideradas “difíceis” (BLIN, 2005), bem como suscitar refle-
xões a respeito da educação libertadora e da educação bancária em 
contextos como o estudado.
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INTRODUÇÃO 

Há tempos, as bibliotecas escolares vêm procurando oferecer 
novos serviços, produtos e atividades para atender às demandas cada 
vez mais exigentes de seus estudantes. Nascidos sob uma perspectiva 
tecnológica muito presente, os alunos são extremamente conectados, 
e nós, servidores e docentes de escolas, precisamos nos adaptar às 
suas demandas, tanto tecnológicas quanto sociais.  

A Biblioteca do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense – IFSul Ca-
maquã, desde o ano de 2018, realiza a Operação Cupido, uma adapta-
ção da atividade conhecida em alguns lugares como “Correio Elegan-
te” ou “Correio do Amor”, muito comum nas festas juninas.  Decidimos 
realizá-la a partir de um trabalho na biblioteca e, naquele ano, bem 
como em 2019, pudemos fazê-lo presencialmente. Em 2020, tendo em 
vista a pandemia do Coronavírus, o distanciamento social e a suspen-
são das atividades escolares, fatores que  nos impediam de estarmos 
todos juntos em presença física, não perdemos a oportunidade  de 
promover um “reencontro à distância” dos estudantes com a biblioteca 
e com os serviços por ela oferecidos.  

Em sua primeira versão, a Operação Cupido consistia na dis-
ponibilização, no balcão de atendimento da biblioteca, de cartões em 
formato de coração, canetas hidrocor e uma  caixinha lacrada para 
o depósito dos cartões. Os estudantes eram encorajados a mandar 
mensagens no “Dia dos Namorados”, dia 12 de junho, não necessaria-
mente para seus namorados e namoradas, mas àquelas pessoas que 
lhes fossem próximas: amigos, colegas, docentes, técnicos-adminis-
trativos e terceirizados atuantes no IFSul. 
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Figura 1 - Cartões da Operação Cupido, as canetas e a caixa para depósito.

  Fonte: Elisângela Pires (2019).

Essa atividade costuma movimentar muito a biblioteca do cam-
pus. Inicialmente, todos ficaram curiosos sobre como funcionaria a 
proposta e quem poderia participar.  Nessas ocasiões, orientávamos 
sobre nossas únicas duas regras: a necessidade de se manter o res-
peito com todos nas mensagens; e a identificação dos seus destina-
tários, com o nome e a turma do estudante ou nome do servidor/se-
ção que receberia o cartão. Alguns dias depois da primeira proposta, 
já não conseguíamos dar conta da produção de cartões o suficiente 
para tanto carinho e afeto que estava por ser distribuído. Não demorou 
nada para que todos os estudantes estivessem participando da pro-
moção da atividade, e em  pouco tempo, já contávamos também com 
a participação do Grupo de Teatro do Campus, o projeto IFgurantes, 
coordenado pelo docente Giliard Barbosa.  
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A participação do grupo, naquele primeiro ano, nos aportou car-
teiros inusitados:  trajados com asas de anjo e panos coloridos, os 
alunos e o professor fizeram a entrega dos cartões performando cupi-
dos. Depois, ao fim de cada turno, os estudantes foram convidados a 
se reunirem no auditório do campus e a participar, como espect-atores 
– expressão que o grupo tomou emprestada de Augusto Boal (2013) – 
de uma improvisação  sobre o amor que resultava numa reflexão final 
sobre a importância do amor próprio.  Pensando, com Singer (2018, 
p.1), que, para uma atividade ser considerada inovadora, ela deve ser 
coletiva, deve envolver vários segmentos que compõem a instituição – 
neste caso,  a escola – e, também, objetivar a superação de desafios 
sociais, consideramos que Operação  Cupido tenha sido uma “flecha 
certeira” nessa proposição. 

Figura 2 - Montagem com fotos da Operação Cupido realizada em 2018.

Fonte: Autores, 2020.

A atividade aproxima muito a biblioteca dos estudantes, é uma 
forma de mudança do paradigma sobre a biblioteca escolar, vista mui-
tas vezes como um espaço de silêncio, pouco movimentado e sem 
criatividade. Segundo Tapscott (2010 apud ZANINELI e SANTOS NETO, 
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2017, p. 2), “o público de uma biblioteca escolar é dinâmico, criativo, 
formado por crianças, adolescentes e jovens oriundos das gerações Y 
e Z, pois cresceram com a tecnologia e se aproximaram dela”. Apre-
sentar soluções para criar um espaço de diálogo com o público da 
biblioteca é fundamental para que ela se consolide dentro da escola, 
como um espaço colaborativo, criativo, estimulante e que possa, cada 
vez  mais, se tornar um centro convergente de empoderamento, infor-
mação e conhecimento. 

Apesar do sucesso da atividade em seus dois primeiros anos, 
como já dito, o nosso contexto atual, restritivo mas não o suficiente para 
nos limitar os desejos, exigiu novas  reconfigurações da atividade, razão 
pela qual a Operação Cupido se converteu no  @quarentenadocupido, 
perfil do Instagram através do qual implementamos a manutenção  da 
atividade a partir de uma inovação educacional preocupada por manter 
o vínculo  amoroso entre a biblioteca e os estudantes do IFSul Câmpus 
Camaquã. É essa experiência que relataremos daqui por diante. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Diante da situação de pandemia causada pelo Coronavírus e 
da vontade de continuar realizando a Operação Cupido, reavivada por 
uma lembrança notificada por redes  sociais, o professor Giliard pro-
pôs à bibliotecária Elisângela a realização da atividade em  formato 
remoto, para que aquele momento tão criativo e empático não passas-
se em branco.  Assim, o professor sugeriu a criação do perfil @qua-
rentenadocupido, uma proposição em trânsito: dependendo da leitura 
do público, o perfil poderia evocar uma quarentena amorosa, em que 
o Cupido, acompanhado de preposição, transformaria o momento em 
que  vivemos; ou poderia ser o amor concebido como um sentimento 
em quarentena, com a leitura de “quarentenado” como adjetivo e não 
como substantivo mais preposição. 
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Uma vez criado o perfil da Operação Cupido no Instagram, era 
preciso promover estratégias de engajamento do público, a fim de elu-
cidar e de atingir o objetivo da atividade. A proposta inicial era apro-
veitar a véspera dos namorados para engajar os estudantes no envio 
de mensagens criativas, amorosas e empáticas e aproveitar o pretexto 
para divulgar conteúdo literário, cultural, mas, sobretudo, poesia. Inspi-
rados por outro perfil da rede social, em cujas postagens são apresen-
tadas falas marcantes de crianças, cogitamos copiar-lhe a dinâmica, 
montando um layout padrão para as mensagens que postaríamos.  De 
alguma forma, pensamos, aí estaria uma versão virtual dos corações 
da Operação presencial, com a diferença de que as mensagens, dan-
tes armazenadas em uma caixa colorida, agora encheriam o direct 
(termo utilizado na rede social para designar a caixa de entrada de 
mensagens privadas) do @quarentenadocupido. 

Identificamos, porém, que o volume de trabalho poderia ser 
bastante vultoso, como eram as atividades realizadas presencialmente 
na biblioteca, e decidimos convidar cupidos auxiliares, os quais foram 
convocados com a seguinte mensagem, enviada por WhatsApp: 

Olá, o Amor anda a toda em épocas de quarentena, mas seus 
auxiliares estão todos sob observação e não poderão entregar as 
mensagens dos amantes neste Dia dos Namorados. Em virtude 
desse estado de CALAMIDADE, você foi convocado por Afrodite 
para auxiliar o Deus do Amor no próximo mês. Podemos contar 
com você, reles mortal? Compreendemos se for demasiada gra-
ça para um ser humano.  Aguardamos sua resposta. (PROFES-
SOR GILIARD E A BIBLIOTECÁRIA ELISÂNGELA). 

Pensamos em chamar os cupidos auxiliares (estudantes) das 
edições anteriores para ajudarem no engajamento da página e na 
produção de conteúdos para alimentar o perfil. Mas era preciso dar 
oportunidade a novos cupidos, razão pela qual, desta vez,  selecio-
namos os perfis de estudantes que poderiam colaborar com a ativi-
dade, prezando,  sobretudo, pela manutenção do anonimato inerente 
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à atividade, tanto no que diz respeito  aos membros da equipe que 
leriam cada mensagem, quanto no que toca ao não vazamento  das 
informações dos estudantes, garantindo que tanto o público envolvido 
com o projeto  quanto sua equipe executora se sentissem confortáveis 
e seguros na Operação.  

Uma vez montada a equipe, algumas tarefas foram delegadas, 
outras advieram dos próprios estudantes cupidos. A partir disso, mon-
tou-se uma agenda de publicações, de modo que cada um tivesse 
tempo hábil para produzir as suas postagens, baseadas em pesquisas 
relativas ao amor, suas expressões e as mitologias que o envolvem. 
Um dos membros da equipe pesquisou sobre os deuses gregos e o 
amor; outros geriram a parte tecnológica da atividade, como a criação 
dos modelos de publicação; outros, ainda, pesquisaram sobre dicas 
de signos do zodíaco, dicas de presentes criativos, vídeos motivacio-
nais, dicas de livros, filmes, séries e outros. 

Com o cronograma de trabalho definido, começamos a cons-
truir o engajamento com o perfil e a incentivar os estudantes a enviarem 
suas mensagens, para que pudéssemos publicar na data escolhida. 
As primeiras publicações no perfil explicaram qual seria a proposta, 
como os estudantes e a comunidade entrariam em contato conosco; 
as outras diziam respeito às pesquisas desenvolvidas pela equipe, 
com a finalidade de manter o  vínculo com os seguidores do @qua-
rentenadocupido. As mensagens recebidas no direct foram postadas 
nos stories do perfil, mensagens que ficam no ar 24h e depois somem; 
ou que podem ser salvas na seção “Destaques”, ficando armazenadas 
em pastas na página  inicial do perfil, acessíveis a todos.  

Os estudantes foram orientados a indicar o nome de usuário 
que o estudante ou servidor a ser flechado utiliza na rede social e sua 
concordância ou não com a própria  identificação enquanto remetente. 
Todos os destinatários ficavam ocultos para o público, já que a marca-
ção dos seus perfis ficava em um campo não-visível a quem lia os sto-
ries. O ocultamento do perfil garantia o anonimato do envio, evitando 
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constrangimentos, e a ciência  do sujeito admirado, que era notificado 
da publicação por mensagem, devido à marcação. 

Figura 3 – Postagem explicando a migração da 
atividade presencial para o modelo a distância

 

Fonte: Perfil no Instagram @quarentenadocupido (2020).

Mensagem postada junto à foto: “Os nossos velhos cards recor-
tados a muitas mãos mudaram. Nos  adaptamos aos novos tempos. 
Os cards agora serão enviados ao nosso direct indicando o @ a ser 
flechado  e a mensagem desejada. Dia 12 a gente publica aqui, indi-
cando ou não, quem enviou. #quarentenadocupido #operaçãocupido 
#cupidoifsul” 

A seguir, discutimos os resultados da Operação @quarentena-
docupido sob o viés da inovação educacional. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Cunha (2018, p. 14), há distintas compreensões de ino-
vação pedagógica, mas, em especial, para a análise desta proposta, 
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nos restringiremos àquelas que extrapolam  o tempo e o espaço tradi-
cional da sala de aula para alcançar aprendizagens significativas, e às 
ações que estimulam a autoria e o protagonismo dos estudantes numa 
perspectiva  emancipatória. O relato que realizamos, por si só, atesta a 
Operação Cupido enquanto inovação pedagógica como possibilidade.  

Cunha afirma que a inovação pedagógica surge justamente das 
inquietações docentes, das práticas reflexivas da escola ou do coleti-
vo envolvido. Nos dois momentos aqui envolvidos, podemos observar 
essa ruptura paradigmática. A busca pela aproximação da biblioteca 
escolar com o estudante, a ruptura com o silêncio constrangedor de 
muitas bibliotecas, a união do coletivo da instituição, desde servidores 
técnicos, docentes e estudantes, além da criação de um espaço de 
acolhimento, empoderamento, liberdade, criatividade e protagonismo 
são aspectos que podem ser identificados na atividade proposta.  

A Operação Cupido foi inovadora também porque mobilizou, 
nos flechados, a curiosidade, a criatividade e a amorosidade, materia-
lizadas em mensagens. Movidos pela saudade, em tempos de distan-
ciamento social, da convivência diária e da proximidade das relações, 
muitos deles encontraram na Operação um canal institucional e ao 
mesmo tempo informal, um movimento de partilha de angústias e de 
sentimentos que se viam valorizados: em uma instituição de educação, 
ciência e tecnologia, traduzir sentimentos e manifestá-los também era 
de fundamental importância, afinal. Aproximar os estudantes uns dos 
outros e da biblioteca/escola, mediar as subjetividades e o protagonis-
mo deles como autores/leitores  daquela proposta é, sem sombra de 
dúvida, inovar na forma de ensinar e aprender.  
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Figura 4 - Mensagens enviadas pelos estudantes evidenciando o 
impacto do distanciamento social e  a importância das relações 

estabelecidas na escola para ajudar a superar o distanciamento social.
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     Fonte: Escrita dos estudantes submetidas ao 
perfil @quarentenadocupido (2020). 

Os autores Zanineli e Santos Neto (2017, p. 5) afirmam que a 
inovação é evidenciada na biblioteca no momento em que ela faz com 
que seus usuários queiram estar nela, seja por seu ambiente, seus 
recursos, seus produtos, seu makerspace e etc. Nesse caso em es-
pecífico, podemos evidenciar a presença dos estudantes na biblioteca 
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pela transformação da Operação Cupido em @Quarentenadocupido. 
O perfil criado recebeu e postou aproximadamente 80 mensagens de 
estudantes e servidores do IFSul Câmpus Camaquã. Cada postagem 
nos stories do perfil, no dia 12 de junho de 2020, teve aproximadamen-
te 200 visualizações, o que nos mostra a presença da escrita criativa 
e a  leitura das mensagens. Cavallo et al. (2016, p. 149) afirmam que:

  [...] metodologias que promovem uma aprendizagem signifi-
cativa pelos alunos  apresentam-se como claramente melhores, 
não só para a aprendizagem dos  conteúdos curriculares, mas 
também para desenvolver hábitos próprios de mentes  que con-
duzem à aprendizagem. (CAVALLO et al., 2016, p. 149).

Neste caso, percebe-se a atitude dos usuários em aderir ao cha-
mado do grupo de  cupidos, em querer participar da atividade proposta 
e mesmo em evidenciar a  interdisciplinaridade presente na proposta, 
fato este que pode ser demonstrado pelas  mensagens enviadas pe-
los estudantes: “Quem é o Museu do Luvre (sic) perto da obra de  arte 
que você é?”; “Você não é um pacto e de folhas de aquarela gramatura 
300 ou uma  caneta finalizadora da Sakura de 0,4 ou 0,8 ou até mesmo 
uma janta com ceva duplo malte, mas já é algo né?”; “Gato aperta CTR-
L+ALT+DEL aí! Quando te vi, travei!”; “Gato você não é Napoleão mas 
ocupou Bonaparte do meu coração.”; “Você não é Dumbledore,  mas 
sempre foi meu alvo!”; “Queria ser cátion, mas cátion não posso ser. 
Cátion é atraído  por ânion e a única coisa que me atrai é você!” 

Enfim, percebe-se que a atividade proposta também se encaixa 
em, pelo menos, uma das quatro funções apontadas pela International 
Federation of Library Associations  and Institutions - IFLA e pela Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência  e a Cultura 
– Unesco para a biblioteca escolar, a função cultural (2000), denotada 
como  “aquela que busca melhorar a qualidade de vida mediante a 
apresentação e apoio a  experiências de natureza estética, orientação 
na apreciação das artes, encorajamento à  criatividade e desenvolvi-
mento de relações humanas positivas”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização da atividade da Operação Cupido, transformada em 
@quarentenadocupido, possibilitou aos estudantes e à biblioteca se 
aproximarem diante  do contexto de distanciamento social provocado 
pela pandemia do Coronavírus. Os estudantes foram protagonistas na 
organização da atividade, tanto na promoção da atividade quanto na 
concretização, através do envio das mensagens para a publicação. A bi-
blioteca, em parceria com o grupo de teatro, representado pelo docen-
te orientador, pôde promover uma atividade inovadora ao propiciar um 
ambiente de produção e disseminação da escrita criativa desenvolvida 
pelos estudantes, bem como encaminhar as mensagens de carinho e 
motivação durante este momento tão difícil vivenciado pela humanidade.  
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INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal Sul-rio-grandense – IFSul Câmpus Camaquã 
é uma instituição com dez anos de existência que oferece educação 
profissional e tecnológica a mais de 600 alunos,  na modalidade Ensino 
Médio Integrado (Médio/Técnico), subsequente, Tecnólogo em  Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas e Especialização em Práticas de Ensi-
no: Educar pela Pesquisa.  

Desde 2015, incentivada e em parceria com os estudantes, a 
professora Sandra Salenave desenvolve o projeto “Traçando o perfil do 
leitor” que tem como proposta pesquisar sobre a importância da leitura 
com os alunos do Ensino Médio integrado, bem como aproximá-los 
das vivências com o mundo da leitura, tanto dentro quanto fora da 
sala de aula. Segundo Cunha (2018, p. 12), “as inovações [pedagó-
gicas] se materializam pelo reconhecimento de formas alternativas de 
saberes e experiências, nas quais imbricam objetividade e subjetivida-
de”, fatores estes que podem ser identificados na proposta do projeto 
e em parceria com a biblioteca do campus. 

É intenção sempre buscar novas formas de incentivo à leitura 
e reunir mediadores da comunidade e região para agregarem mais a 
este projeto. E com esse propósito, em 2018, firmou-se uma parceria 
com a biblioteca do IFSul, a partir da chegada da Bibliotecária Elisân-
gela Pires que passou a participar, planejar, divulgar e colaborar com 
os eventos do projeto Traçando o Perfil do Leitor.  

A partir de uma proposta desta parceria, acontece a ocupação 
literária, uma intervenção  poética, em que cada estudante é convida-
do a trazer um texto ou uma música (autoral ou não)  e compartilhar a 
apresentação com o público presente. Decidiu-se ocupar não mais só 
o  IFSul, realizou-se o “Luau literário” reunindo estudantes, população, 
poemas e músicas,  tochas de fogo e o som ao contato com à natureza, 
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em um final de tarde de uma sexta-feira  de verão. Para Terra Silveira, 
Salomão de Freitas e Estévez (2016, p. 2), a Educação Estético Ambien-
tal – EEA trata de “conceber o “fator estético” como o princípio fundador  
das intervenções educativas voltadas ao desenvolvimento humano, de 
maneira a contribuir  para a superação da atual crise socioecológica que 
se manifesta em escala global”. Singer (2018) corrobora afirmando que 
os “grandes desafios sociais hoje são a degradação socioambiental, a 
desigualdade socioeconômica e a fragilidade da democracia. Então, a 
inovação no campo social são as criações, as invenções dessas co-
munidades para enfrentar esses três desafios”. Atividades como esta 
proposta do Luau literário vem agregar a esta perspectiva de inovação, 
de desenvolvimento humano e o estabelecimento de relações saudáveis 
com o ambiente, possibilitando “a reversão e/ou superação das  condi-
ções desumanizantes enraizadas na estrutura do modelo de produção 
e consumo”.  (Idem, 2016, p. 2). 

Para tanto, este trabalho tem o objetivo de relacionar a Educa-
ção Ambiental Vivencial a uma proposta de inovação pedagógica a 
partir do Luau literário realizado na  cidade de Camaquã/RS, em 14 de 
dezembro de 2018.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O Luau literário segue a proposta das ocupações literárias já 
realizadas anteriormente no IFSul Câmpus Camaquã. As ocupações 
literárias são atividades programadas com os estudantes nos mais 
diversos ambientes da escola ou não, para a promoção da cultura, 
da leitura e do lazer, acompanhados de muita música, poesia, encon-
tro e empatia. A atividade foi realizada na Prainha de Camaquã/RS, 
local bastante arborizado naturalmente, que conta com um lago arti-
ficial com trapiche, praça com brinquedos para as crianças, pista de  
caminhada e quadras de futebol e vôlei de areia. 
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Para a realização desta proposta, o projeto Traçando o Perfil do 
Leitor e a Biblioteca  do IFSul, reuniram, aproximadamente, 50 pessoas 
no entorno do lago. Estudantes da escola  e também a comunidade 
se apropriaram da proposta e, em um clima bastante descontraído, 
declamaram poemas, autorais e não, cantaram músicas populares e 
puderam contemplar  o clima de um final de tarde bastante agradável, 
tendo como presente um pôr-do-sol espetacular. 

O IFSul montou uma estrutura de som e luzes, ambiente propí-
cio à motivação, à interação e à inclusão, ampliando o repertório de 
vivências ambientais e culturais dos estudantes e da comunidade. Se-
gundo Mendonça (2007, p. 124), “tais vivências têm como instrumento 
o processo de acalmar a mente e possibilitar às pessoas a observar a 
própria experiência, o próprio sentir e pensar”.  

Discute-se, a seguir, o luau literário como proposta de inovação 
pedagógica por meio da educação ambiental vivencial.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A realização do Luau literário se dá como uma proposta de ino-
vação pedagógica para o incentivo à leitura e à vivência ambiental, a 
partir da exigência da reconfiguração de saberes por parte dos pro-
ponentes da atividade, uma vez que esta surge como resolução para 
uma situação-problema entre estudantes/comunidade e os docentes 
e bibliotecários, preocupados com a formação humana e integral dos 
estudantes, falta do hábito da leitura e os cuidados com a natureza. 

O fator estético presente nessas relações entre inovação peda-
gógica, desenvolvimento humano e ambiental, está contido na Educa-
ção Estético Ambiental,  considerada como um:
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[...] conjunto de práticas, saberes, conhecimentos e metodolo-
gias de caráter  pedagógico destinado a enriquecer o relacio-
namento emocional das pessoas com  o mundo. É considerada 
uma opção filosófico-pedagógica fundante para o enfrentamento 
à crise socioambiental de nossos dias, pois é sobre a base emo-
cional desenvolvida pelo indivíduo em relação à realidade que se 
desenvolvem as atitudes  e posturas em relação a fenômenos, 
pessoas e demais seres vivos. (TERRA SILVEIRA; SALOMÃO DE 
FREITAS; ESTÉVEZ, 2016, p. 1). 

Nesse sentido, a educação ambiental vivencial (EAV) vem agre-
gar ainda mais conhecimento à proposta vivida pelos estudantes, visto 
que, segundo Mendonça (2007, p. 119), a EAV:

[...] busca diversificar os mecanismos pelos quais se aprende [...], 
considera que os  indivíduos de forma integral, incluindo e priori-
zando o aprendizado através do corpo,  dos sentidos e da percep-
ção mais sútil de si mesmos, dos outros, do mundo e da  natureza 
e dos processos vitais que dão origem e sustentam a vida, cui-
dando para  que as informações científicas não se interponham na 
interação de aprendizagem  e marcarem ou inibam os processos 
de natureza mais delicada. (MENDONÇA, 2007, p. 119).

Cunha (2018) apresenta, baseada em experiências pessoais e 
também de outros  autores (SOUSA SANTOS, 1988; 2000; LUCARELLI, 
2009), indicadores de inovação, os  quais são relacionados ao Luau 
literário para dimensionar suas características como  proposta de ino-
vação pedagógica a partir da educação ambiental vivencial, proposta 
por Mendonça (2007): 

• Ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender: o 
próprio corpo que  produz conhecimento, à medida que o es-
tudante pode experimentar a sensação  térmica, tátil, visual, 
olfativa e sonora são completamente diferentes do praticado 
em sala de aula. O estudante é motivado a participar deste 
momento espontaneamente. 
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• Gestão participativa: há uma quebra da estrutura vertical de 
poder, os  organizadores propiciam o ambiente leve, alegre e 
criativo, e os estudantes  responsabilizam-se pela seleção, pro-
dução e apresentação do conteúdo no luau  literário. 

Figura 1 - Estudante declamando poema autoral, enquanto os 
demais estudantes e servidores  assistem sentados no chão.

 Fonte: Elisângela Pires (2018). 

• Reconfiguração dos saberes: a compreensão dos fenômenos 
é ampliada, reconhecem-se diferentes fontes de saber, um aluno 
canta, outro declama, outro compõe, um toca o violão, outros 
assistem sentados na grama verde. Há uma percepção integral 
do estudante com a natureza, além de uma contribuição social da 
vivência em relação à conservação da natureza. Fato este confir-
mado  também pela EEA que, em seus fundamentos, “apresenta 
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uma orientação transformadora, uma vez que busca educar no 
sentido da solidariedade, da  colaboração, da tolerância, da inte-
gração, da valorização da diversidade biológica  e cultural” (TER-
RA SILVEIRA; SALOMÃO DE FREITAS; ESTÉVEZ, 2016).

 Figura 2 - Pôr-do-sol na lagoa durante a realização da atividade, céu 
colorido e a tocha de fogo  que também iluminou o fim de tarde. 

Fonte: Elisângela Pires (2018)

• Reorganização da relação teoria/prática: a prática da ativida-
de, nesse caso, não  significa a aplicação e a confirmação da 
teoria, ela é a fonte da produção de  conhecimento dos estudan-
tes, em suas composições musicais e poéticas.
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Figura 3 - Estudantes acompanhando a atividade 
e o estudante dedilhando o violão.

  

 Fonte: Elisângela Pires (2018). 

• Perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvi-
mento e  avaliação da experiência desenvolvida: compreende o 
ato de improvisação, de mudanças  na programação, ora cantan-
do ora dando espaço para poemas, elaborando  juntos a proposta, 
a escolha coletivas das músicas, a organização do espaço.  

• A mediação: o entusiasmo pela atividade, dimensão do prazer 
em participar e também de estimular outros colegas a participa-
rem. A harmonia e a calma, o convívio entre as pessoas, pos-
sibilitam o aprimoramento das relações entre os estudantes e 
servidores, os participantes e a natureza, de forma a evidenciar 
a unidade existente, evidenciando uma cultura de paz. Segundo 
Terra Silveira, Salomão de Freitas e Estévez (2016, p. 2), EEA 
também corrobora estas relações de mediação pedagógica e a 
cultura de paz, quando:
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[...] propõe-se a promover o oposto da indiferença (ou seja, a 
ausência de sentimentos),  sob pena de as pessoas não se en-
gajarem em qualquer tipo de esforço ou processo  social em 
favor da justiça no interior da(s) sociedade(s) e desta(s) com 
o meio  ambiente em geral. (TERRA  SILVEIRA, SALOMÃO DE 
FREITAS; ESTÉVEZ, 2016, p. 2).

• O protagonismo: tanto estudantes como os servidores das es-
colas foram sujeitos da prática pedagógica, quando proposta a 
atividade, os estudantes produziram o espetáculo a céu aberto, 
cada um com suas particularidades, estruturas culturais, afetivas e 
cognitivas. Cada um com suas experiências e motivações propu-
seram um fim de tarde coletivo, com muito respeito e amorosidade. 

 Figura 4 – Estudantes se organizando para iniciar a apresentação, 
enquanto os outros aguardam, assistem e interagem.

Fonte: Elisângela Pires (2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação Estético Ambiental, propulsora de ações pedagó-
gicas que estimulem a vivência dos estudantes com o meio ambiente, 
possibilita, a partir do fator estético, a transformação dessas relações. 
A reflexão sobre os indicadores de inovação pedagógica relacionados 
à educação ambiental vivencial presentes no Luau literário, organizado 
pelo projeto Traçando o Perfil do leitor e a biblioteca do IFSul Cama-
quã, na Prainha de Camaquã/RS, evidenciam que a proposta pode ser 
considerada uma inovação pedagógica na forma de estimular a leitura, 
a interpretação, a música, o protagonismo e a colaboração  entre os 
sujeitos envolvidos e o meio ambiente. A educação ambiental vivencial, 
marcada neste evento, é evidenciada pela integração social, a conser-
vação da natureza e a cultura de paz.  

Notadamente, a EEA, EAV e as inovações pedagógicas, neste 
caso, estão intimamente relacionados, condicionando, a partir de um, 
a existência dos outros. O que configura uma excelente proposta de 
vivência estético ambiental inovadora. 

Espera-se que esta ação possa ser repetida no âmbito do IFSul 
Câmpus Camaquã, bem como se multiplicar por outros recantos, ino-
vando pedagogicamente e possibilitando essas vivências ambientais 
e de estimulo à leitura. 
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INTRODUÇÃO  

O avanço tecnológico vem moldando a sociedade e seus mé-
todos de aprendizagem. Carvalho e Guimarães (2016) ressaltam que 
mudanças educacionais ocorrem em função de mudanças sociais, 
logo, o meio educacional virá a sofrer mudanças em função das tec-
nologias digitais, sendo essas influenciadoras no meio social. Se autor-
reconhecer no meio no qual vive traz ao indivíduo uma sensibilização 
e possibilidade de formação ética e moral. Dentro dessa perspectiva, 
compreendemos que trabalhar o reconhecimento ecológico do ser 
humano, utilizando tecnologias inovadoras, auxilia em uma aborda-
gem  mais significativa para a construção do conhecimento. 

Este trabalho, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, 
objetivou planejar e avaliar uma Proposta Curricular Interdisciplinar Ino-
vadora para o  Ensino de Ciências, desenvolvendo uma inter-relação 
entre Currículo e Inovação  Pedagógica para além da BNCC (Base Na-
cional Comum Curricular). Sendo assim, nos amparamos na proposta 
para o Ensino de Ciências Naturais trazida pela BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular) e definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB,  Lei n° 9.394/1996), que confere mais significado às au-
las práticas, levando o  aluno a buscar o conhecimento por intermédio 
de investigações, levantamento de  hipóteses, trabalhando de forma 
a redescobrir o conhecimento e o interesse pela  disciplina. (BRASIL, 
1996; 2018).  

A BNCC, segundo o texto da política, veio com o intuito de uni-
ficar os  conteúdos a fim de trabalhar a transversalidade dos mesmos, 
para que os alunos  compreendam o universo com toda a diversidade, 
como um todo, trazendo o ser  humano como agente responsável pela 
sua preservação (BRASIL, 2018). Para  isso, inserir as interações bio-
lógicas nos processos de ensino-aprendizagem se torna ainda mais 
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necessário, pois os amplifica. Assim, é importante que os professores 
utilizem diversos recursos, a exemplo do uso de modelos anatômicos, 
animais taxidermizados, jogos, cartazes, além de outros materiais que 
podem ser confeccionados pelos próprios alunos (PEREIRA, 2012).  

Nessa perspectiva, se faz necessário também o uso das Meto-
dologias Ativas, bem como das Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC), que apresentam-se como promissoras para a implemen-
tação e consolidação de um  sistema educacional inclusivo, pelas suas 
possibilidades inesgotáveis de  construção de recursos que facilitam o 
acesso às informações, conteúdos  curriculares e conhecimentos em 
geral, como por exemplo, os conteúdos de  Zoologia, Ecologia, Quími-
ca e Controle Biológico. No entanto, o ensino de Biologia e suas múl-
tiplas áreas do conhecimento na educação contemporânea estimula 
a aprendizagem mecânica de conteúdos desatualizados, centrado no 
docente,  focado no treinamento para as provas, ensinando respos-
tas certas, sem  questionamentos e abordando a Biologia como uma 
ciência acabada, tal como  apresentada em um livro, texto ou em uma 
apostila (MOREIRA, 2014). 

Visamos, com esse trabalho, incitar o letramento científico dos 
educandos por meio de métodos que estimulem sua visão sistemática 
para com o ser humano e a natureza,  discutindo questões que envol-
vam a relação de uso e retorno para com o recurso  natural. Suscitando 
processos inovadores a partir do protagonismo do aluno e na  pers-
pectiva indicada por Mello e Salomão de Freitas (2017), que apontam 
os  processos coletivos de ensino-aprendizagem, para gerar mudan-
ças socioambientais e histórico-culturais nas comunidades onde as 
escolas estão inseridas. 

Nesse contexto, como atividade de ensino remoto do Compo-
nente Curricular de Fundamentos da Educação, do Curso de Licen-
ciatura em Ciências  Biológicas, da Universidade Federal do Pampa, 
Campus São Gabriel, no primeiro  semestre letivo de 2020, fomos de-
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safiados a criar e avaliar uma Proposta Curricular Interdisciplinar Inova-
dora, visando promover um movimento interdisciplinar e inovador para 
o desenvolvimento de conteúdos de Ciências e Biologia. Contudo, 
para o desenvolvimento dessa escrita, convidamos outro acadêmico 
do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que já apresentava 
mais experiências no desenvolvimento de pesquisas na área de ensino 
e estudos com inovações pedagógicas, para que somasse no desen-
volver do trabalho. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esse trabalho de abordagem qualitativa e caráter exploratório 
(GIL, 2008), caracterizou-se pelo desenvolvimento de uma Proposta 
Curricular Interdisciplinar  Inovadora para o Ensino de Ciências, na qual 
escolhemos a temática das relações  ecológicas, sendo o público-alvo 
alunos do 1º Ano do Ensino Médio. Para o desenvolvimento da mesma, 
utilizamos a metodologia dialética de Vasconcellos (1992).  

Dentro de uma perspectiva metodológica, reconhecemos as 
três grandes dimensões de Vasconcellos (1992) como unidade de tra-
balho, buscando I) Mobilizar, II) Construir e, por fim, III) Sintetizar o 
conhecimento com a proposta ofertada. Visando qualificar o conheci-
mento dos educandos quanto a sua compreensão das relações inse-
to-planta, tendo em vista seus conhecimentos prévios em relação à te-
mática escolhida, apresentamos a seguir a estruturação da proposta: 

a) 1° Momento (Mobilização para o conhecimento): buscare-
mos incitar o interesse do educando a partir de provocações, sendo 
essas contextualizadas a partir da problemática atual da alta mortali-
dade e  desaparecimento de Apis mellifera, e impacto do manejo ina-
dequado de  agroquímicos. A estruturação de significação inicial para 
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a problemática foi realizada a partir dos questionamentos: “Quais as 
relações inseto-planta você reconhece que são de grande importância 
para o ser humano?” e “Você  acredita que exista alguma forma alter-
nativa de cultivo sem o uso de  agroquímicos?”.  

b) 2° Momento (Construção do conhecimento): aqui bus-
caremos auxiliar os educandos na construção do conhecimento me-
diante a utilização de exposições dialogadas, recursos audiovisuais 
e atividades  online teórico-práticas, nas quais buscamos utilizar as 
TICs como  facilitadoras, quer seja na adoção de esforços coletivos 
para a  compreensão acerca das temáticas envolvidas da educação ou 
no auxílio das atividades que se desenvolvem nesse contexto, quanto 
na utilização de recursos didáticos pedagógicos inclusivos inovado-
res atrelados aos conteúdos de Ciências e Biologia e suas finalidades 
como: A classe Insecta; A importância dos insetos para o equilíbrio 
dos ecossistemas naturais; A importância, manejo e problemas na uti-
lização  de agroquímicos; O controle biológico como alternativa aos 
agroquímicos; A importância de Apis mellifera para a humanidade; Re-
conhecimento da metodologia científica nos estudos de relação eco-
lógica inseto-planta. 

c) 3° Momento (Elaboração da síntese do conhecimento): 
como ferramentas para a concretização dessa ação, planejou-se o em-
prego  inicial de práticas dissertativas escritas sobre a temática, partin-
do do  questionamento guiado (utilização da pergunta inicial, para que 
haja um comparativo mediante a evolução do pensamento ecológico 
e  letramento científico) em que se possa estabelecer um paralelo entre 
o  primeiro e o terceiro momento pedagógico, assim como a utilização 
de rodas de conversação e representações gráficas, como desenhos 
ou mapas conceituais e mentais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta de intervenção busca trabalhar a área de Ciências 
da Natureza, no tocante à habilidade EM13CNT206 da BNCC: “Dis-
cutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, 
considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efei-
tos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da 
sustentabilidade do planeta” (BRASIL, 2018, p. 543). Compreendemos 
que a realização da etapa de Mobilização para o conhecimento se faz 
muito importante para instigar os discentes à participação na atividade 
proposta, assim como instaurar processo investigativo acerca do co-
nhecimento já existente em relação à temática. 

A etapa posterior, conhecida como “construção do conhecimen-
to”, é caracterizada pela possibilidade de o discente construir, através 
da elaboração de diferentes relações, sua percepção e linha de racio-
cínio próprio acerca das temáticas propostas e, para isso, pensamos 
na utilização de diversas ferramentas facilitadoras do processo de en-
sino-aprendizagem. Vasconcellos (1992) propõe que a abrangência e 
complexidade das relações empregadas nesta etapa possui correla-
ção com a eficiência do processo almejado, o de construção do co-
nhecimento. Nesse tocante, viu-se a necessidade de uma abordagem 
ampla, levando em consideração a temática escolhida.  

A etapa final é direcionada ao processo de elaboração e síntese 
do conhecimento, delineada para que todos os pontos trabalhados an-
teriormente possam ser, então, sintetizados, sistematizados e expres-
sos da maneira propícia ao discente e, para isso, optamos por utilizar 
diferentes formas de expressão – escrita, oral e imagética – para que 
as diferentes saberes fossem contemplados na atividade. 

A proposta está relacionada à inovação pedagógica, através da 
utilização de abordagens interdisciplinares, abrangendo recursos ex-
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positivos, audiovisuais e teórico-práticos sobre a importância da classe 
Insecta, sua morfologia e fisiologia e sua interação ecológica harmô-
nica, a fim de proporcionar o protagonismo do aluno no processo de 
ensino aprendizagem, respeitando seus saberes e formas de expres-
são (oral, escrita e imagética), atendendo a dimensão inovadora da 
Metodologia, elencada pelo Grupo de Trabalho do Ministério da  Edu-
cação (MEC), responsável pela Iniciativa para Inovação e Criatividade 
na Educação Básica (BRASIL, 2015). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho objetivou planejar e avaliar uma Proposta 
Curricular Interdisciplinar Inovadora para o Ensino de Ciências, de-
senvolvendo uma inter-relação entre Currículo e Inovação Pedagógica 
para além da BNCC. Com a proposta, busca-se a sensibilização dos 
discentes a respeito da importância da preservação de Apis mellifera, 
além da visão de conjunto sobre diferentes aspectos envolvidos no 
tema, entretanto, o sucesso da proposta, elaborada e aqui apresen-
tada, somente será aferido na escola, com a participação do público 
ao qual foi direcionado, atividade que não conseguimos realizar ainda, 
mediante a Pandemia da COVID-19 a qual nos colocou em isolamento 
social e em práticas de  ensino-aprendizagem remotas. 

Consideramos que nossa proposta é inovadora no que tange 
às relações interdisciplinares estabelecidas entre as grandes áreas da 
Ciências da Natureza e  da própria Biologia, bem como, pode ser re-
lacionada às Linguagens, com as produções textuais e imagéticas. 
Afora isso, prima pela aprendizagem ativa e pelo protagonismo no ato 
de aprender. Dessa forma, esperamos que esta ideia contribua para o 
fortalecimento da área do Ensino de Ciências. 
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INTRODUÇÃO 

Nesse relato, abordaremos uma atividade desenvolvida durante 
o segundo semestre de 2019, pelos bolsistas (alunos de iniciação à 
docência e professora preceptora) do Programa Institucional de Inicia-
ção à Docência (PIBID), na Escola Municipal de Ensino Básico Marília 
Sanchotene Felice, no município de  Uruguaiana-RS. 

A atividade foi desenvolvida no “Clube de Ciências”, espaço 
criado a partir da iniciativa dos bolsistas de Iniciação à Docência (ID), 
contando com a  participação de aproximadamente 15 alunos dos 
anos finais do ensino fundamental II. 

O Clube de Ciências foi construído com o propósito de explicar 
algumas curiosidades relativas às Ciências da Natureza, assim como 
proporcionar e desenvolver atividades de caráter inovador que possibi-
litassem ao aluno desenvolver habilidades e competências, bem como 
a construção do  conhecimento junto ao conteúdo abordado. 

Para Ramalho (2014), inovação pedagógica refere-se a estraté-
gias de ensino  que podem ser aplicadas no contexto da prática peda-
gógica, à introdução de algo novo que produz melhoria nas aprendiza-
gens, na educação  e no desenvolvimento profissional dos professores 
e nos contextos da escola. (RAMALHO, 2014, p. 5, apud LIMA; FILHO, 
2018, p. 22). Sendo assim, seguimos o pensamento deste autor, ao 
considerar a atividade desenvolvida com caráter inovador. 

Quando pensamos em como desenvolver tais atividades que 
respondam  satisfatoriamente aos questionamentos e curiosidades 
dos alunos, temos como  possibilidade a utilização da experimenta-
ção, proporcionando a aprendizagem a  partir da investigação no en-
sino de Ciências considerando o contexto deste aluno alinhando às 
situações do cotidiano para prover conhecimentos diversos. Também, 
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percebemos a importância de oferecer espaços de aprendizagem di-
ferenciado, desmistificando a sala de aula como único local destinado 
ao ensino e à aprendizagem. 

De acordo com Gonçalves e Goi (2019, p. 210), 

a experimentação sendo usada em sala de aula, como méto-
do de investigação da natureza, pode encontrar algumas res-
postas e despertar nos estudantes o interesse pelo aprender, 
pelo construir conhecimento científico a partir do seu cotidia-
no. (GONÇALVES; GOI, 2019, p. 210).

Os autores ainda reforçam que “as aulas experimentais são fa-
voráveis para a construção da aprendizagem dos alunos, à formação 
de conceitos e podem despertar o interesse pela observação, inves-
tigação da natureza e até mesmo para a resolução de problemas” 
(GONÇALVES; GOI, 2019, p. 211). 

 Diante disso, percebemos a experimentação como um impor-
tante auxílio no processo de ensino aprendizagem, favorecendo os 
processos investigativos a partir da curiosidade e inquietações dos 
alunos sobre os fenômenos da natureza. 

Para Rosito (2008, p. 196), experiência é considerada como “[...] 
um conjunto de conhecimento individuais ou específicos que constituem 
aquisições vantajosas acumuladas historicamente pela humanidade”.  

Sendo assim, relataremos a atividade experiencial desenvolvida 
pelos participantes do Clube de Ciências, realizada no laboratório de 
Ciências da  escola, para a extração do DNA da banana.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A atividade ocorreu no laboratório de Ciências da escola, desen-
volvida em 3 (três) momentos conforme mostra a Tabela 1. O tempo de 
aplicação da atividade foi de aproximadamente 2 (duas) horas, sendo 
realizada numa quarta- feira, dia  no qual os alunos saíam mais cedo. 

Tabela 1- Momentos utilizados para desenvolver a atividade.

Introdução a temática com  
a formação de uma roda  de 
conversa.

Divisão dos alunos em  dois gru-
pos e realização do  experimento

Retomada da roda de con-
versa e discussão  sobre o 
experimento.

Fonte: Autores (2020).

No primeiro momento, foi realizada uma roda de conversa para 
introduzir a temática a ser abordada, DNA. Utilizamos exemplos de 
como se pode visualizar o DNA humano e como ele é constituído com 
suas bases nitrogenadas. Desta forma, estimulamos os alunos a re-
lembrarem algumas informações já trabalhadas em  outros momentos 
de sua caminhada escolar.  

No segundo momento, os alunos foram organizados em dois 
grupos para melhor compreensão durante a prática e total segurança 
na hora de manusear os materiais do experimento, retirado do site 
da revista Galileu, inicialmente, os estudantes puderam conhecer mais 
sobre os materiais que seriam utilizados no procedimento, conforme 
a Tabela 2.  

No terceiro e último momento, foi solicitado novamente para os 
alunos se organizarem em uma grande roda, onde seriam novamente 
retomadas algumas questões sobre o experimento e, desta forma, rea-
firmar alguns pontos que inicialmente causaram bastante dúvida sobre 
o processo de experimentação. 
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Tabela 2 - Materiais necessários para o experimento.

⮚ Uma banana

⮚ Um copo com a boca não muito larga

⮚ Um bastão de vidro ou um palito de maneira (um hashi, por exemplo)

⮚ Álcool Etílico gelado

⮚ Conta-gotas

⮚ Filtro de café

⮚ Água mineral

⮚ 10 ml de solução extratora de DNA (mistura de 50 ml de detergen-
te líquido, duas colheres de sal e 900 ml de água em um copo)

⮚ Saco plástico

Fonte: Produzido pelos autores (2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Trabalhar com uso de experimentação no laboratório de Ciên-
cias, com uma temática na área de Ciências da Natureza e com alunos 
participantes do clube de ciências, se mostra como uma experiência 
muito criativa e positiva para o desenvolvimento do olhar científico.

A maneira contextualizada do experimento foi essencial para tra-
balhar a extração do DNA da banana. Ao propor uma atividade fora do 
contexto de sala de aula, percebe-se que, com o uso de materiais de 
fácil acesso, consegue-se desenvolver atividades ricas em conheci-
mentos, de possível visualização e compreensão dos alunos que aca-
bam muitas vezes não exercitando o olhar científico em seu dia a dia. 
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Segundo Gonçalves e Goi (2019, p. 212), “a experimentação é rele-
vante para a educação em Ciências porque, através dela, o aluno explora 
sua  criatividade, seu senso crítico e, se bem explorado pelo professor, 
melhora seu  processo de ensino e de aprendizagem e a autoestima”. 

Na Figura 1, podemos ver os alunos no momento da atividade 
e os materiais dispostos na mesa, nestes momentos a atividade já 
estava se  encaminhando para o final. 

Figura 1- Momento do desenvolvimento da atividade

 Fonte: Produzido pelos autores (2020).

Nos momentos de roda de conversa, foi possível perceber mui-
tas inquietações sobre a atividade, como  seria realizada, com quais 
os materiais, se poderia ser feita em sua casa, demonstrando quão 
necessário se faz desenvolver atividades que mudem a metodologia 
tradicional. Rompendo esta amarra, se consegue chegar mais próximo 
do aluno e possibilitar o agregar de conhecimentos, ainda mais signi-
ficativo e cheio de curiosidade que, ao longo do experimento, possam 
somar e, ainda, gerar mais inquietações, desencadeando maior inte-
resse sobre temáticas de ciências naturais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da realização dessa atividade experimental simples, 
percebemos a importância de desenvolver atividades que alterem a 
rotina do aluno promovendo  o interesse e a participação. 

Entendemos a importância de promover o envolvimento ativo do 
aluno e a mudança de meio de ensino, em que, de maneira descontraí-
da e diversa, foi possível estabelecer a formação de conhecimentos no 
campo da Ciências da Natureza. 
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INTRODUÇÃO

A atividade foi desenvolvida no primeiro semestre de 2019, em 
uma turma da Escola Municipal da pré-escola da E.M.E.I Cecília Meire-
les, com um total de 19 (dezenove) alunos da pré-escola etapa 6 (seis), 
com idade média de 5 anos.

O interesse e o encanto pelos elementos da natureza faz par-
te do contexto infantil. Na premissa de possibilitar a construção do 
conhecimento dos alunos, desenvolveu-se uma atividade de caráter 
inovador, abordando a temática da astronomia.

O Referencial curricular nacional para a educação infantil (RC-
NEI), quando se refere aos fenômenos ligados temática da astronomia, 
reitera que “ [...] despertam grande curiosidade nas crianças e podem 
ser trabalhados por meio da pesquisa em livros, fotos, filmes de vídeo, 
ilustrações e revistas, de experiências simuladas e da reflexão”. (BRA-
SIL, 1998, p. 192)

É natural da criança o questionar e descobrir novas maneiras 
de enxergar o mundo durante os primeiros anos escolares, quando 
podemos observar os conhecimentos da bagagem da criança, o que 
reitera Piaget (1982), com a ideia de que é nessa curiosidade, nessa 
indagação, que as crianças vão adquirindo conhecimentos e se de-
senvolvem, ou seja, nesses momentos observamos as diversas possi-
bilidades de ampliar conhecimentos através da imensidão do universo. 

Adquirem conhecimentos através de suas curiosidades, concor-
dando com as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil: ”Incenti-
var a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 
indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico 
e social, ao tempo e à natureza. (BRASIL, 2010, p. 25)
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De Holanda Silva et al. (2018) apresentam uma sequência didática 
com quatro atividades, tendo como foco a ampliação de experiências mo-
tivando a imaginação, abordando o tema da exploração espacial, tendo 
como pano de fundo a temática da astronomia, reiterando o potencial 
inovador dessa abordagem desde os primeiros anos da escolaridade.

Lino et al. 2014 destacam que “[...] um dos propósitos funda-
mentais no ensino de Ciências para a educação infantil está em des-
pertar a curiosidade para o aprendizado de tópicos de Astronomia”, 
reiterando que despertar o interesse sobre a temática nesta faixa etária 
não significa que o aluno deva dominar conceitos complexos, próprios 
de certos tópicos relacionados à astronomia, mas que sua familiariza-
ção com a temática é fundamental para o desenvolvimento e a conso-
lidação de aprendizagens futuras.

No presente trabalho, descrevemos um relato de experiência 
que apresenta o desenvolvimento e a aplicação de uma prática, tra-
balhando a temática da astronomia, a fim de possibilitar o ensino e a 
vivência em uma etapa 6 (seis) na educação infantil. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A atividade ocorreu em 3 (três) momentos (Tabela 1), desenvol-
vida durante  uma manhã, sendo uma parte realizada na biblioteca e 
outra, no pátio da escola.

Tabela 1 - Momentos utilizados para desenvolver a atividade.

Primeiro momento Segundo momento Terceiro momento
Introdução à temática através 
do uso do livro “uma viagem 
a lua”.

Observação do céu no 
pátio da escola.

Elaboração de um desenho dos 
momentos experenciados na ati-
vidade.

Fonte: Produzida pelos autores. (2019).
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Os alunos foram levados à biblioteca no primeiro momento, para 
apresentação de uma hora do conto intitulada “Uma Viagem a Lua”, 
quando os alunos puderam conhecer um pouco acerca da temática 
da astronomia em visão lúdica, a qual, ao longo da história, chamou 
a atenção dos discentes quando se depararam com um dos persona-
gens utilizando uma luneta e um telescópio para observar a lua.

Na sequência, os alunos foram levados ao pátio da escola com 
a intenção de observar o céu, inicialmente a olho nu e, depois, com 
o uso do telescópio disponibilizado pela escola. Após o momento de 
observação do céu, os alunos retornaram para a sala de aula, na qual 
foi proposto elaborar um desenho que representasse os momentos da 
história e os resultados da observação no pátio da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trabalhar a temática da astronomia com crianças da educação 
infantil se mostra como uma experiência muito positiva, para uso da 
criatividade ao transformar contextos distantes dos seus cotidianos. Ao 
propor uma atividade nesta temática, percebe-se que, com o uso de 
materiais lúdicos, literários e visuais, é possível aproximá-la da realida-
de do dia a dia do estudante.

Os alunos, dispostos no pátio da escola, observaram o céu a 
olho nu e depois com o telescópio, momento em que percebemos a 
euforia dos alunos ao saírem do tradicional de sala de aula e, através 
da atividade prática (Figura  1), os estudantes vivenciaram o contato 
com um artefato apenas visto em livros, revistas e televisão. Trabalhan-
do o lúdico como potencializador do processo de ensino dos discen-
tes, reiteram Lira e Rubio (2014, s.p.) que “A maneira lúdica de apren-
der na educação infantil é de extrema importância, pois leva o aluno 
a sensações e emoções fundamentais para o seu desenvolvimento.”
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Figura 1 - Momento da observação do céu com o uso do telescópio.

Fonte: Autores (2019).

Podemos observar uma das alunas utilizando o telescópio para 
visualizar o céu durante o dia, neste momento o olhar curioso e sensível 
dos discentes ao participar da atividade, com o uso do telescópio répli-
ca do original, mostra a importância de transformar a atividade em uma 
vivência nova e surpreendente ao aluno, contribuindo significantemen-
te para o desenvolvimento de sensações e emoções que permitem a 
aproximação à temática, com maior descontração e a transformação 
dos conhecimentos prévios.

Diante da proposta de realização da ilustração, observamos os 
alunos desenhando e transmitindo seus conhecimentos adquiridos ao 
longo da atividade, na qual foi proposta a elaboração de um desenho 
com todos os elementos que foram apresentados no decorrer da ati-
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vidade, desde o momento da hora do conto até o de observação do 
céu a olho nu, com o uso do telescópio. Neste momento, podemos 
observar suas reflexões, sensações e emoções esboçadas em um de-
senho que irá representar significativamente o processo de ensino do 
discente com uso desta atividade de caráter inovador (Figura 2).

Figura 2 - Momento do desenho referente à atividade realizada.

Fonte: Imagem produzida pelos autores (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização da atividade, compreende-se a importância de 
promover o envolvimento ativo do aluno e a possibilidade de experi-
mentar atividades que instiguem a criatividade e transformem-se em vi-
vências e sensações, contribuindo para a construção do conhecimento 
significativo, tornando efetivo o lúdico e alinhando a prática docente no 
campo da educação infantil, onde se torna indispensável a realização de 
atividades que busquem ir além do tradicional de sala de aula.
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A atividade se mostrou bastante importante e reafirma a forma 
lúdica que se faz necessária ao trabalhar com crianças, em que  não 
somente se prende a questões de senso comum, mas traz o cientifico 
alinhado ao lúdico que possibilita um novo olhar aos discentes, para 
que, desde cedo, consigam construir seus conhecimentos com maior 
embasamento cientifico em sua bagagem de vivências.
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INTRODUÇÃO 

Neste texto, apresentamos aspectos iniciais de análise explora-
tória realizada no texto da política de uma universidade federal, loca-
lizada na região sul do Brasil, especificamente no Parecer que orienta 
acerca do Calendário Acadêmico com Ensino Remoto Emergencial no 
contexto da Pandemia da COVID-19. Membros do Grupo de Pesqui-
sa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de 
Profissionais da Educação16, com integrantes da Universidade Federal 
do Pampa, Universidade Federal de Pelotas, UNISINOS e Universidade 
Federal do Paraná - Campus Litoral, este trabalho é parte de uma pes-
quisa ampla intitulada “Inovação pedagógica nas ações educacionais 
da Educação Básica e Superior durante e no pós-crise pandêmica, na 
Universidade”. Um dos objetivos da pesquisa é analisar as diretrizes 
curriculares propostas para organizar o trabalho educacional remoto 
e presencial, dos profissionais da educação. No GRUPI e na referi-
da pesquisa, trabalhamos com o princípio da inovação pedagógica 
na área social, no campo educacional (SINGER, 2019), assumido en-
quanto estratégias criadas por decisões coletivas e participativas para 
promover mudanças nos processos educacionais, que se alinhem às 
transformações histórico-sociais necessárias (MELLO; SALOMÃO DE 
FREITAS, 2017). Assim, para mostrar a análise inicial da dimensão 
educacional “Metodologia”, conforme trazido nas orientações que o 
Parecer Normativo Nº 20, de 15 de Setembro de 2020, do Conselho 
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da Universidade 
Federal de Pelotas, organizamos este texto em quatros partes. Inicial-
mente, apresentamos esta introdução para, em seguida descrever os 
procedimentos metodológicos, resultados e discussão e, por último, 
as considerações finais.

16 Grupo com cadastro no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
(CNPq), agência do Ministério da Ciência e Tecnologia <dgp.cnpq.br/dgp/espelhogru-
po/5930141100172062> 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi organizada na forma de uma análise documental, 
de nível exploratório (GIL, 2008), já que buscamos nesta etapa maior 
familiaridade com o Parecer Normativo 20 de 2020 da UFPel, que apro-
va o Calendário Acadêmico com Ensino Remoto Emergencial no con-
texto da Pandemia do COVID-19, na Universidade Federal de Pelotas.  

A partir de um roteiro de análise construído pelo GRUPI, no qual 
organizamos elementos a serem observados, em dimensões das ins-
tituições educacionais, ampliamos o que o grupo de trabalho nacional 
do Ministério da Educação, em 2015, responsável pela Iniciativa para 
Inovação e Criatividade na Educação Básica (MEC, 2015) conceituou 
enquanto dimensões. No roteiro, propusemos elementos para buscar 
por sentidos da criatividade e da inovação pedagógica, em documen-
tos legais e normativos institucionais, no âmbito da/o: Gestão Pedagó-
gica, Currículo, Ambiente Virtual, Metodologia e Avaliação.  

Neste texto, explicitamos os achados da dimensão “Metodolo-
gia”, considerando a “identificação de técnicas, métodos e estratégias 
de ensinagem; participação dos estudantes; envolvimento da comu-
nidade escolar; tipos e formas de recursos didáticos” (GRUPI, 2020), 
em articulação com teóricos que, como o GRUPI, assumem a inovação 
pedagógica numa perspectiva crítico-emancipatória. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Numa perspectiva crítico-emancipatória, “Inovação é um projeto 
coletivo de autoria de professores, funcionários e gestores para supe-
rar desafios sociais” (SINGER, 2018). É processo, no qual profissionais 
da Educação constroem, executam e avaliam juntos, mudanças nos 
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objetivos, conceitos, metodologias, tecnologias e espaços educacio-
nais, necessárias para transformar situações que precisam ser modifi-
cadas (VEIGA, 2003; CUNHA, 2016).  

O período da pandemia suscitou estas mudanças, evidenciadas 
na emergência de outros olhares sobre as práticas educativas que aí 
estavam. Para (re)pensar como se movimentar em uma atmosfera ex-
tremamente nova e limitante, em um sentido de “fazer acontecer” os 
processos de ensino e de aprendizagem, foram estimuladas metodo-
logias e estratégias para que se retomassem as questões relacionadas 
ao funcionamento de toda a estrutura pedagógica.  

Chama a atenção a tentativa de buscar alternativas, e aqui mais 
especificamente, à dimensão “metodologia”, dispondo acerca de estra-
tégias que contemplem essas novas necessidades que analisamos em 
dois enfoques: a metodologia de ensino e a metodologia de trabalho. 

Entendemos que a metodologia de ensino expressa a ação pe-
dagógica do processo de ensino-aprendizagem, através das concep-
ções do método de ensinagem. Já a metodologia do trabalho abarca 
as questões mais operacionais do trabalho docente, de que forma e 
como será realizado. 

Passamos a discorrer a respeito da metodologia, que encon-
tramos no Parecer Normativo Nº 20 de 15 de setembro de 2020, da 
UFPEL. O seguinte fragmento textual, que versa sobre as medidas a 
serem implantadas no contexto dessa nova realidade, em termos de 
metodologia de ensino, indica que a forma de oferta será:

I- Os componentes curriculares ofertados no ensino remoto emer-
gencial deverão ter seus planos de ensino adaptados em relação 
a: Redistribuição dos conteúdos programáticos para o período 
emergencial, Metodologia, Critérios de avaliação, Bibliografia.
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II- Os Planos de Ensino adaptados deverão prever as atividades 
assíncronas e/ou síncronas, com explicitação da metodologia 
avaliativa remota utilizada.

III- No caso de atividades avaliativas assíncronas, o professor deve 
elaborar orientação específica de como a atividade deve ser rea-
lizada, prevendo prazo não inferior a 72 horas para as entregas.

Essas orientações sinalizam como o professor deverá organizar 
suas aulas, identificando a forma como irá realizar o processo de en-
sinagem e as mediações assertivas de aprendizagem que irá abordar 
em sua turma. Cabe destacar que, em termos de metodologias de 
ensino, houve uma mudança, acarretando outras possibilidades peda-
gógicas, pois está previsto no parecer a organização dos conteúdos 
programáticos da disciplina, o tipo de avaliação e o referencial biblio-
gráfico diferenciados neste período emergencial. 

Acreditamos que, em termos de inovação, se faz necessário 
superar a visão simplista de ensino de passar conteúdos, pois não 
oportuniza o crescimento do educando, mas, através de uma metodo-
logia ativa que estimule o protagonismo e leva em conta a realidade e 
o conhecimento produzido pelo educando. 

Neste sentido, o parecer aponta alguns cuidados que o pro-
fessor deverá levar em conta ao planejar suas ações para que fique 
claro ao estudante sua participação e avaliação na disciplina. No que 
concerne ao tipo de aulas, entende-se por atividades síncronas o mo-
mento em que o professor e os alunos interagem ao mesmo tempo, ao 
vivo, diferentemente, de atividades assíncronas que são realizadas no 
tempo organizado pelo aluno, sem a presença do professor, através de 
uma plataforma de ensino. No caso da Universidade Federal de Pelo-
tas (UFPel), o Moodle (E-aula). O parecer ainda dispõe que:

IV- O cronograma detalhado de cada turma deverá ser atuali-
zado e disponibilizado para os alunos no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (e-AULA), na primeira semana de aula.
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V- No AVA (e-AULA), devem estar disponíveis o Plano de Ensino 
adaptado, as atividades previstas para o desenvolvimento da 
Atividade de Ensino no período, as instruções para realização 
dessas atividades, bem como os links para acesso às ativida-
des, especialmente aquelas hospedadas fora do AVA.

VI- Os planos de ensino adaptados para o período de aulas 
remotas poderão prever a atuação de alunos de mestrado e 
doutorado nas atividades de graduação.  

a) Neste caso, pós-graduandos deverão ser incluídos no e-AU-
LA como “Monitor básico”.

b) Em caso de atuação em docência orientada, solicitamos a 
inclusão como “Monitor Moderado”.

VII- As questões que envolvam os direitos autorais, direitos de 
imagem e de copyright dos materiais devem seguir as orienta-
ções do Núcleo de Apoio às Tecnologias Educacionais (NATE), 
constar no Plano de Ensino e ser explicitamente comunicadas 
aos discentes.

VIII- Será necessário indicar aos alunos o uso exclusivo da bi-
blioteca virtual até que o cenário mude e seja possível, após 
criteriosa avaliação, também o uso das bibliotecas de modo 
presencial. (UFPEL, 2020, p. 5-6).

Observamos que o parecer encaminha orientações e sugestões 
no planejamento do professor que visam auxiliar o trabalho pedagó-
gico, sempre claro e transparente para os discentes que, pela organi-
zação prévia do conteúdo das aulas na plataforma, terão uma noção 
geral do todo por onde “vão caminhar”, além de poder contar com 
apoio de monitores. 

Com relação à metodologia de trabalho, orienta no parecer, em 
seu artigo 1º, que os docentes poderão optar por realizar atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão. 

A oferta pode ser de componentes curriculares obrigatórios, 
optativos e projetos de ensino, pesquisa e extensão, com a re-
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comendação de que seja ofertado o maior número possível de 
componentes obrigatórios neste calendário, visando atender a 
demanda dos alunos e evitar o represamento para o próximo 
semestre. (UFPEL, 2020, p. 3).

Atividades calcadas no tripé ensino, pesquisa e extensão, pro-
movem interface: universidade e comunidade, impulsionam a constru-
ção de saberes, sentidos, valores e ética na formação do acadêmico, 
são intervenções sociais para que a indissociabilidade não seja con-
templada apenas enquanto afirmação de um princípio institucional. In-
ferimos, ainda, em termos de metodologia do trabalho, no artigo 2º do 
parecer, o espaço / lugar onde será desenvolvido o trabalho docente: 

I - O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a ser utilizado 
para as aulas no calendário remoto emergencial é o Moodle 
(e-AULA), com vinculação à webconf e ao sistema COBALTO. 
Outras ferramentas e plataformas podem ser utilizadas para 
complementação das atividades. (UFPEL, 2020, p. 4).

A UFPel disponibilizou um ambiente virtual Moodle E-aula es-
pecífico nesse período para desenvolver os componentes curriculares 
durante o calendário remoto emergencial. O uso destas ferramentas e 
metodologias foram inovadoras na instituição, uma forma de manter 
ativa a atividade docente e a construção do conhecimento do educan-
do. O uso das tecnologias alteram os modelos tradicionais de ensino, 
pois as metodologias inovadoras e ativas garantem condições de de-
senvolvimento e interesse dos estudantes (BARRERA, 2016). Impor-
tante frisar que, por si só, a presença da tecnologia pode não trazer o 
resultado que o momento exige, sendo preciso o professor como um 
mediador para que as construções se efetuem. 

[…] inovar no campo do ensino e da aprendizagem, não se 
limita a simples inserção de artefatos digitais nos ambientes de 
aprendizagem, para se fazer “mais do mesmo”, ainda com a 
perspectiva fundante de ênfase na fala do professor, utilizan-
do os artefatos como recurso somente como apoio a fala do 
professor, de forma interativa, motivadora ou ilustrativa. Faz-se 
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necessário reconfigurar espaços e tempos, didáticas e metodo-
logias que coloquem o aluno como sujeito, autor, participante 
ativo neste processo. (MELLO, OLIVEIRA, 2018, p. 18).

Constata-se, a partir do fragmento, que, além de se precisar 
de rigor e critério ao utilizar essas novas tecnologias, atendendo ao 
contexto específico, se ele permitir, a necessidade de se (re)pensar as 
aulas em relação ao espaço e tempo destas: “O avanço da tecnologia 
digital atingiu a educação escolarizada no seu âmago: não mais é pre-
ciso frequentar os bancos escolares e acadêmicos para ter acesso à 
informação” (CUNHA, 2016, p. 91). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto, e através de uma análise documental de nível explo-
ratório (GIL, 2008) apresentamos aspectos iniciais da dimensão edu-
cacional “Metodologia”, presentes no Parecer 20 de 2020 que dispõe 
sobre as orientações durante o Calendário Acadêmico com Ensino 
Remoto Emergencial, na Universidade Federal de Pelotas - RS. Orien-
tados por (SINGER, 2019), trabalhamos com o princípio da inovação 
pedagógica na área social, no campo educacional. A partir disso, pu-
demos chamar a atenção para alguns aspectos de inovação pedagógi-
ca identificados no referido Parecer. Percebeu-se a tentativa de buscar 
alternativas metodológicas, tanto com estratégias nas metodologias 
de ensino (com a possibilidade da organização dos conteúdos progra-
máticos das disciplinas, o tipo de avaliação e o referencial bibliográfico 
diferenciado durante o período emergencial) como nas metodologias 
de trabalho (planejamento de ações por parte do docente de maneira 
a atender essas novas demandas, enquanto participação e avaliação 
na disciplina, por exemplo, com a utilização principalmente do AVA – 
Ambiente Virtual de Aprendizagem). Por fim, este trabalho deixa, além 
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de constatações, espaços para seguirmos discutindo as questões re-
ferentes a criatividade e inovações pedagógicas relacionadas à área 
da educação, não somente no Parecer 20 de 15 de setembro de 2020 
(UFPEL), mas em outros documentos oficiais que disponham sobre a 
organização do trabalho educacional remoto e presencial, dos profis-
sionais da educação. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) como campo teórico vem se con-
solidando, em  diferentes perspectivas inovadoras e em práticas pe-
dagógicas, como um espaço de  discussões políticas, econômicas, 
sociais e ambientais, em um complexo e sensível entendimento das 
relações do homem/natureza (DIAS, 2003). Considera-se o tamanho 
da dimensão social que a EA carrega em seu processo, que atualmen-
te é multifacetado por inúmeras correntes político-pedagógicas que 
vêm se moldando ao longo dos anos na área. 

É preciso registrar que a EA sempre esteve presente em nossos 
discursos e modelos de vida. Desde o final do século XX, a crise am-
biental já estava instaurada, buscando questionar as contribuições da 
ciência e da tecnologia atrelada ao esgotamento dos recursos naturais 
da época. O homem passou a explorar a natureza de forma reducio-
nista e exacerbada culminando em problemáticas ambientais, assim, a 
sociedade se materializa até hoje. Diante disso, a sociedade, a educa-
ção e a natureza foram exigindo uma visão de mundo e práticas sociais 
mais críticas, capazes de minimizar esses impactos. 

Compreendendo os fenômenos e conhecimentos de EA, como 
algo a ser observado, estudado e moldado, ressalta-se a multiplicida-
de de atores sociais, pesquisadores, instituições, que compartilham 
suas reflexões de EA, as quais oscilam entre tendências à conservação 
até a transformação. Neste sentido, Layrargues e Lima (2014) propuse-
ram três macrotendências político-pedagógicas de EA: conservadora,  
pragmática e crítica. 

A vertente conservadora sempre teve ênfase no processo com-
portamentalista e moral, pautada na transmissão de conhecimentos 
comuns da ecologia básica, na prevenção da natureza e pouca ênfase 
nos aspectos políticos de ação pedagógica. Na macrotendência prag-
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mática, a EA se nutre da preocupação com o “consumo sustentável”, 
apoiando-se nas tecnologias limpas e na educação para o desenvol-
vimento sustentável. EA pragmática é considerada uma derivação da 
conservacionista, no entanto, está adaptada ao atual contexto socioe-
conômico e tecnológico da sociedade (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

A macrotendência crítica traz a compreensão e a complexida-
de da realidade socioambiental, segundo Guimarães (2004), essa 
perspectiva crítica subsidia uma leitura de mundo mais complexa e 
instrumentaliza para uma intervenção de transformação da realidade 
socioambiental vivida. Por sua vez, apoia-se nas correntes da Educa-
ção Ambiental Popular, Emancipatória, Transformadora, buscando o 
enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambien-
tal, problematizando as contradições dos modelos de desenvolvimen-
to e de sociedade (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Já a Inovação Pedagógica (IP) que assume uma perspectiva 
crítico e emancipatória (VEIGA, 2003), na área educacional e no campo 
social, refere-se à intencionalidade dos processos de ensino com vis-
tas a garantia da aprendizagem dos envolvidos, no sentido de agregar 
valores e significados ao que está aprendendo. Requer, assim, ruptu-
ras com formas tradicionais e conservadoras, de modo a reconfigurar 
o processo de construção de conhecimento para além das regularida-
des propostas pela modernidade. Para Carbonell (2002): 

Existe uma concepção que é bastante aceita no âmbito educa-
cional, que define inovação como: um conjunto de intervenções, 
decisões e processos, com certo grau de intencionalidade e 
sistematização, que trata de modificar atitudes, ideias, culturas, 
conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. (CARBONELL, 
2002, p. 19). 

Destaca-se, da abordagem de Carbonell (2002), a intencionalida-
de para modificar o que foi identificado como necessário de ser trans-
formado, por identificação e proposições advindas de decisões coleti-



260s u m á r i o

vas. Esta é uma atitude assumida no campo da educação ambiental, 
especificamente por aqueles que se afiliam à macrotendência crítico 
transformadora. Ainda, de acordo com Cunha (2004), existem alguns 
indicadores que ajudam a caracterizar a IP, sendo eles: a) ruptura com 
a forma tradicional de ensinar e aprender; b) gestão participativa; c) re-
configuração dos saberes; d) reorganização da relação teoria/prática; e 
e) perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e 
avaliação da experiência desenvolvida (CUNHA, 2004, p. 14).  

Sendo assim, as IP são realizadas em determinado lugar, tempo 
e circunstância, como produto de uma ação humana sobre o ambien-
te e meio local. Considerando as características indicadas por Cunha 
(2004), entende-se a necessidade de romper com as formas conser-
vacionistas, tradicionais e reducionais, dando espaços para práticas  
pedagógicas criadas coletivamente com novas alternativas que reco-
nheçam a importância  da dimensão social e crítica do conhecimento. 

Neste sentido, este relato tem como objetivo estabelecer rela-
ções entre  características da IP com as macrotendências político-pe-
dagógicas da EA.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho consiste em um estudo documental desenvolvido 
sob a abordagem  qualitativa, com um viés descritivo, cujo objeto de 
investigação é o documento elaborado  pelos autores Layrargues e 
Lima (2014), denominado “As Macrotendências Político Pedagógicas 
da Educação Ambiental Brasileira”. Gil (2002) aborda que a pesquisa  
documental pode ser ampla, principalmente por se constituir de uma 
fonte rica e estável de  dados, como os documentos que se constituem 
ao longo do tempo, se caracterizando pela  rapidez, profundidade de 
informações e boa elaboração. 
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Enquanto tratamento da informação contida no documento, va-
mos utilizar a Análise de Conteúdo de Bardin (AC), que consiste na 
análise de procedimentos de informações em  três etapas, (1) “A pré-a-
nálise”; (2) “A exploração do material”; e, por fim, (3) “O tratamento  dos 
resultados e interpretação” (BARDIN, 2011, p.125). A leitura, análise e 
exploração do  texto aconteceram no primeiro semestre de 2020, por 
se tratar de um material, utilizado como aporte teórico de um projeto de 
mestrado, porém, trazendo em nossas análises relações entre carac-
terísticas da IP com as macrotendências político-pedagógicas de EA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No movimento de buscar informações relacionadas à EA e IP 
a partir das  macrotendências estabelecidas, buscaram-se aspectos 
trazidos por Layrargues e Lima (2014)  mencionados anteriormente, 
com o objetivo de representar a incorporação das questões  culturais, 
sociais e subjetivas que emergem da transformação da sociedade e 
natureza,  ressignificando o sentido de inovação, que também envolve 
um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face às práticas pe-
dagógicas tradicionais (FINO, 2008). 

Sabemos da multiplicidade de concepções e posições político-
-pedagógicas que a EA está inserida, e com isso, a similaridade com 
as macrotendências a partir do alinhamento conceitual e epistemoló-
gico que a constitui. Conhecer o significado dessas macrotendências 
vem sendo objeto de estudo, constituindo um primeiro passo para uma  
possível construção de diálogos e articulações com a IP. 

A EA Conservadora está pautada na ecologia básica, ou seja, 
na transmissão de  conhecimentos advindos da “Pauta verte”, como as 
unidades de conservação, ecoturismo, experiências agroecológicas, 
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que se expressam pela lógica do pensamento sistemático e tecnicista. 
Apesar de ser uma macrotendência forte e consolida historicamente, 
Layrargues e Lima (2014) advertem que essa vertente apresenta po-
tencial limitador de transformação e se distancia das dinâmicas sociais 
e das políticas de inovação. Braga, Genro e Leite (1997, p. 22), assim 
como Cunha (2004), evidenciam enquanto característica de IP, a ideia 
de ruptura paradigmática: “Práticas que contenham em si mesmas o 
gérmen da ruptura com as lógicas que orientam os paradigmas da mo-
dernidade”. Com isso, compreende-se que as abordagens realizadas 
num viés conservacionista são limitadas para proposições de alterna-
tivas transformadoras, pelo fato de não incorporarem as posições de 
classe e as diferentes responsabilidades dos atores sociais enredados 
na crise ambiental atual.  

Associando, meramente, novas alternativas educacionais para 
gerar mudanças aos fins pretendidos, ao salvacionismo tecnológico, 
proposições ao enfrentamento da crise socioambiental advindas da 
macrotendência conservacionista “reduzem a complexidade do fenô-
meno ambiental a uma mera questão de inovação tecnológica e por-
que, finalmente, acreditam que os princípios do mercado são capazes 
de promover a transição no sentido da sustentabilidade” (LAYRAR-
GUES; LIMA, 2014, p.30). A inovação tecnológica está associada a um 
cenário pragmático de dominância da lógica de mercado, da produção 
crescente dos resíduos sólidos, dos mecanismos de desenvolvimento 
limpo das questões ambientais, porém, no campo social, na área edu-
cacional, a inovação não envolve somente a inserção da tecnologia, 
ela vai além dos recursos tecnológicos, “é preciso assumir a inovação 
como pressuposto orientador da prática educativa” (PENSIN; NIKOLAI, 
2013, p. 35). 

A macrotendência pragmática é uma vertente bastante discutida 
no contexto industrial atual, trazendo no seu escopo conceitos fun-
damentais do “desenvolvimento sustentável”, “tecnologias limpas”, e 
da “problemática do lixo urbano-industrial”. Para tanto, Cunha (2016, 
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p. 92) nos diz que “muitas vezes a inovação é compreendida como a 
inclusão de aparatos digitais e tecnológicos nas instituições de ensino. 
Entretanto, essa é uma forma reducionista de abordar o tema”. Ao se 
falar em inovação, deve-se ter em mente uma nova forma de pensar o 
novo, uma nova lógica de inserir os elementos inovadores dentro de 
EA, como a gestão participativa, política, solidária e, também, iniciati-
vas de combate às desigualdades. 

O tema central de reflexão para a EA crítica é a educação numa 
perspectiva político social de totalidade, buscando o enfrentamento 
político das desigualdades e da injustiça socioambiental. Neste sen-
tido, a EA crítica de alguma forma contribui para IP, diante da ruptura 
paradigmática, contribuindo com a prática social, contra ações hege-
mônicas instauradas na sociedade, levando sempre em consideração 
a subjetividade das pessoas, o protagonismo, a participação dos sujei-
tos dentro de uma atividade, a cooperação, a diminuição das clássicas 
dualidades e também a reorganização da teoria e prática social. 

Sendo assim, a IP implica em novas práticas, do pensar e agir, 
da luta por uma educação que seja transformadora e emancipatória, 
apesar dos desafios e incertezas que vivenciamos na modernidade 
atual. Deste modo, a EA crítica torna-se inovadora, com a criação de 
conhecimentos e metodologias da realidade em que vivem pessoas 
as quais reconhecem a necessidade de transformar, para enfrentar os 
desafios sociais que são  vividos naquele seu contexto e por não com-
portar reduções, e sim, inclusão, diálogo, visões do mundo, valoriza-
ção de novas ideias e formas de ensinar, que vão além do conhecido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nossa discussão, constatamos que as macrotendências de 
EA se diferenciam pelos seus objetivos, a conservacionista na sensibi-
lização pela natureza, de uma forma comportamentalista e individua-
lista; a pragmática se preocupa com o consumo sustentável, mas sem 
trazer uma discussão ampla e social; e por último a crítica que objetiva 
mudanças político-pedagógicas, diante do sistema capitalista vigente.

Podemos considerar a IP como algo muito mais metodológico 
do que tecnológico, cabendo a todos os envolvidos nesse processo 
trilhar o melhor caminho para suas práticas inovadoras. Para a aplica-
ção de uma EA crítica e inovadora na sociedade, é preciso olhar para 
o processo e a realidade, analisando e problematizando seus motivos 
históricos e espaços democráticos, e por fim, a atuação de educado-
res ambientais em espaços públicos como conselhos, fóruns, comitês, 
agendas, entre outros, para, desse modo, interferir nas políticas públi-
cas e de educação (LOUREIRO, 2007). 

É fato que os problemas ambientais atuais vão além de uma clas-
sificação político pedagógica, e buscam a criação de uma sociedade 
libertadora, democrática e emancipatória, isso só será possível através 
de um enfoque na educação crítica em práticas de mobilização social, 
ambiental e inovadora na área. Diante do exposto, argumentamos que, 
na implementação de ações no campo de EA crítica, a IP possibilita uma 
reconfiguração de saberes a partir das macrotendências existentes. 
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O mundo encurta, o tempo se dilui. O ontem vira agora;
o amanhã já está feito. Tudo muito rá-

pido. Debater o que se diz, o
que se mostra e como se mostra na te-

levisão me parece algo cada
vez mais importante.

Paulo Freire

INTRODUÇÃO 

A abordagem das metodologias ativas, profundamente ligada 
às inovações pedagógicas, é um processo que estamos percorrendo 
há algum tempo, por um caminho de muitas reflexões e estudos, e 
vivenciando através de nossas experiências diárias em sala de aula. 
Ao desenvolvermos os métodos ativos, contribuímos para a formação 
de cidadãos autônomos, críticos, interdependentes, que participam do 
contexto educativo independentemente de suas potencialidades, difi-
culdades ou (des)vantagens. 

Segundo Ribeiro (2005), os alunos, ao vivenciarem estratégias 
pedagógicas desenvolvidas a partir desse método, adquirem mais 
confiança em suas decisões e na aplicação do conhecimento em si-
tuações práticas; melhoram o relacionamento com os colegas, apren-
dem a se expressar melhor oralmente e por escrito, adquirem gosto 
para resolver problemas e vivenciam situações que requerem tomar 
decisões por conta própria, reforçando a autonomia no pensar e no 
atuar. Ao desenvolvermos nossas práticas pedagógicas através das 
metodologias ativas, percebemos que estas surgiram como uma abor-
dagem educativa, disposta a reconhecer as transformações e a alçar 
o aluno à posição de protagonista de seu aprendizado. Desta forma, 
nós, professores, agimos como guias de um processo autônomo, di-
rigido pelo próprio aluno. “As metodologias ativas têm o potencial de 
despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teoriza-
ção e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou 
na própria perspectiva do professor.” (BERBEL, 2011, p. 28).
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Como Professoras Coordenadoras e Orientadoras Pedagógi-
cas de uma escola da rede municipal, atuando com os professores 
dos anos iniciais e finais da educação básica, sentimos a necessidade 
de elaborar um projeto que orientasse nosso grupo de professores a 
repensarem e a reavaliarem as suas próprias concepções de ensino 
nas atividades não presenciais, diante da necessidade de colocar o 
aluno, mais do que nunca, de forma ativa, na centralidade do processo 
educativo, devido à experiência que o mundo inteiro estava comparti-
lhando: a pandemia do COVID-19 e a necessidade de adequação ao 
isolamento social. E, além disso, levar os alunos da nossa escola a 
serem agentes ativos nesse projeto, promovendo ações solidárias e 
ajudando as pessoas ao seu redor, mesmo estando todos passando 
por profundo momento de crise. 

Nossa escola está inserida em uma comunidade, na qual os alu-
nos não possuem recursos financeiros e tecnológicos, cuja estrutura 
lhes permitisse uma certa qualidade  e constância nas aprendizagens 
durante as aulas não presenciais. Nessa lógica, o projeto “Atitudes que 
salvam vidas” foi idealizado com o objetivo de apresentar o protago-
nismo dos alunos da nossa escola, contribuindo, através das redes 
sociais ou de outros meios de  comunicação, com ideias inovadoras 
e mensagens de positivismo, a fim de tornarmos mais solidário um 
momento tão difícil e de muitas incertezas para todos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O Projeto foi desenvolvido, primeiramente, para contextualizar 
o momento atípico de pandemia que estamos vivenciando. As ideias 
partiram da equipe pedagógica que transmitiu para o corpo docente e, 
por consequência, os professores aderiram e inovaram, reinventaram 
suas propostas de trabalho, todos em prol de uma mesma causa, a 
prevenção da vida!  
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Diante do contexto do novo coronavírus, com a suspensão das 
aulas por tempo indefinido e com as aulas não presenciais, percebe-
mos que os métodos que privilegiam abordagens mais tradicionais es-
tavam proporcionando, neste novo cenário, um maior distanciamento 
entre o aluno e o conhecimento. As crianças e adolescentes em am-
biente domiciliar estão mais inclinados a distrações durante o estudo. 
Desta forma, buscou-se desenvolver um projeto que nos auxiliasse a 
conduzir os educandos às experiências realmente significativas. 

O projeto teve início no mês de maio deste ano e prolongou-se 
até o início de julho, devido aos inúmeros trabalhos realizados pelos 
estudantes que superaram todas as expectativas almejadas. 

Os educandos, orientados por seus professores, realizaram 
várias ações, ou seja, eles protagonizaram o projeto mostrando, de 
diversos meios, como fotos, vídeos, escritas de textos e poesias, uma 
forma de compartilhar os sentimentos que perpetuavam naquele mo-
mento de distanciamento social e também de demonstrar atitudes de 
solidariedade no seu meio de convívio. 

Utilizamos as tecnologias para o registro desse processo de 
aprendizagem de cada um e de todos os envolvidos, através da cria-
ção de vídeos socioeducativos, com o propósito de divulgar a toda a 
comunidade, por meio das redes sociais da escola, as atitudes que 
podem salvar vidas, realizadas por nossos alunos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cada docente engajou seus estudantes adequando a proposta 
do projeto às peculiaridades apresentadas individualmente. Todos pu-
deram contribuir com criações e inovações pedagógicas alicerçadas 
ao Projeto Político Pedagógico da escola, que visa a formação de ci-
dadãos autônomos, responsáveis, interativos e críticos, apoiados nos 
três pilares de Dom Bosco: a razão, a afeição e a amorosidade. 
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Os alunos realizaram as diversas atividades, juntamente com 
suas famílias, e retornavam para a escola os resultados obtidos do 
tema que foi proposto para sua turma, alguns de forma física (através 
da escrita de textos, poesias ou desenhos) ou de forma virtual (grupos 
de WhatsApp da escola). As produções dos estudantes eram incluídas 
nos vídeos editados e organizados pela Coordenação Pedagógica. 
Foram lançados cinco vídeos, que contaram com a participação de 
um elevado número de professores e alunos que expressaram seus 
sentimentos e contribuíram com dicas de saúde, higiene, alimenta-
ção, mensagens positivas, atitudes de solidariedade, entre outros. 

Os protagonistas desta história, os educandos, puderam com-
partilhar suas vivências, expor seus anseios, dividir situações prazero-
sas, enfim, foram dois meses de muita interação virtual, nos quais o 
que mais prevaleceu foi a sensibilidade de compartilhar solidariedade. 
Segundo Vygotsky (1991), o homem possui natureza social, visto que 
nasce em um ambiente carregado de valores culturais. Nesse sentido, 
a convivência social é fundamental para transformar o homem de ser 
biológico em ser humano social.  

Seguem alguns registros realizados pelos estudantes que propi-
ciaram uma maior interação social entre todos os envolvidos. 

Figuras 1, 2, 3, 4 e 5 – Registros dos estudantes realizando as atividades.
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Fonte: Autores (2020).

Os vídeos produzidos pelos alunos, professores e as famílias 
foram sendo postados na rede social da escola (Facebook) e todos 
puderam se ver como seres participantes ativos de algo novo e que, 
com certeza, ajudou muitas pessoas com relação à prevenção do co-
ronavírus, formas de distração em um momento em que não era pos-
sível o contato físico com outras pessoas, a não ser seus familiares. 
Mostraram-se protagonistas de uma linda história construída por eles 
próprios, em um momento diferente de vida.

A escola, mesmo inserida em um contexto totalmente diferente 
do que estávamos  acostumados, continua sendo um organismo vivo 
que precisa buscar a formação integral do educando no seu processo 
de ensino aprendizagem, que, dessa maneira, possa atuar em situa-
ções reais e tenha diferentes percepções da vida. Assim, as metodolo-
gias ativas chegaram ao encontro das demandas da nossa sociedade, 
em um momento propício para que os educandos desenvolvessem es-
sas potencialidades, já que o principal objetivo desta forma de ensinar 
é incentivar cada aluno a aprender com autonomia, sendo participativo 
e protagonista do seu processo de construção do conhecimento. 
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No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histó-
rico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, partici-
pativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e res-
ponsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. 
Requer o desenvolvimento de competências para aprender a 
aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 
atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das 
culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, 
ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar 
os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e apren-
der com as diferenças e as diversidades. (BRASIL, 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos ao final do projeto foram expressados em 
vídeos que nos possibilitaram perceber o êxito que essa experiência 
vivenciada proporcionou a todos envolvidos. Percebemos que conse-
guimos impactar a grande maioria dos envolvidos através de uma me-
todologia ativa em que foi possível unir teoria e prática. 

O diferencial neste projeto foi evidenciado em cada momento em 
que os alunos se solidarizaram uns com os outros e compartilharam 
vivências experimentadas em momentos nunca vividos anteriormente. 
Expressaram seus sentimentos, suas expectativas, suas experiências 
que foram extraordinárias e muito estimuladoras, tudo isso proporcio-
nou um grande crescimento pessoal e afetivo, pois demonstraram a 
imensa vontade de contribuir para o bem-estar de todos. 

O projeto “Atitudes que salvam vidas” protagonizou persona-
gens amadores, mas que demonstraram uma enorme performance 
solidária e cidadã, na qual todos os personagens foram de suma re-
levância para o bom desenvolvimento do mesmo. Os estudantes par-
ticipavam com suas criações e superaram suas incertezas e medos, 
dividindo experiências e atitudes de positividade e compaixão. 
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Concluímos, ao término desse projeto, que mesmo diante de si-
tuações extremamente difíceis, as quais fogem do nosso controle, ain-
da temos muitas possibilidades, inclusive a de reinventar, usar etapas 
de uma estratégia associada a outras já existentes. Além disso, foi um 
grande momento de aprender e aprender na troca de conhecimentos 
e saberes diversos de várias áreas e, ao tempo, manter o vínculo com 
o nosso aluno durante o período de afastamento do convívio social.
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Ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua

construção.
Paulo Freire

INTRODUÇÃO

Esse relato de experiência aborda sobre o estágio supervisio-
nado realizado em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental, na 
disciplina de história, em uma escola do estado do Rio Grande do 
Sul. O conteúdo abordado foi a Idade Média e o Feudalismo. Por ser 
um conteúdo denso, optou-se por utilizar as metodologias ativas para 
dinamizar a aula e colocar o aluno no centro do processo de ensino e 
aprendizagem. Para Bacich e Moran (2018), “as metodologias ativas 
dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento di-
reto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experi-
mentando, desenhando, criando, com orientação do professor”. Isso 
posto, a escolha por utilizar as metodologias ativas para trabalhar com 
os estudantes o conteúdo escolhido dinamizaria a atividade, deixan-
do-a mais prática e possibilitando aos alunos uma aprendizagem mais 
significativa, pelo fato de poder aprender de uma maneira mais ativa. 

Sabe-se que todos estão adentrando em uma era digital e os 
professores precisam acompanhar o desenvolvimento das tecnologias 
e das novas metodologias de ensino, pois cada vez mais as Tecnolo-
gias da Informação e comunicação (TIC) farão parte da educação e 
do dia a dia das pessoas. Para Bacich (2015), “no Ensino Híbrido, o 
estudante está no centro do processo e participa de experiências de 
aprendizagem onde tem oportunidade de debater, argumentar, desen-
volver o pensamento crítico e a resolução de problemas”. Assim, o 
Ensino Híbrido, por sua vez, tem esse objetivo e, como foco, colocar o 
aluno no centro do processo ensino-aprendizagem e o professor como 
mediador de todo o processo de ensino. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A atividade a ser relatada foi realizada com uma turma de estu-
dantes do sexto ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública 
do Rio Grande do Sul, em atividade realizada para um estágio super-
visionado do curso de Licenciatura  em História. O conteúdo, a ser 
explorado na aula, referia-se àa idade Média e o  Feudalismo. 

No primeiro dia, na aplicação do plano de aula elaborado para 
a docência – que foi a parte avaliativa do estágio - iniciou-se com uma 
atividade de investigação, foi aplicada uma avaliação diagnóstica para 
saber a respeito dos conhecimentos prévios e as experiências dos alu-
nos sobre o conteúdo que seria abordado. Para isso, foram desenvol-
vidas algumas questões instigadoras que tinham relação com o dia o 
dia dos alunos. Como resultado da atividade diagnóstica, percebeu-se 
que eles tinham alguma noção a respeito do tema, sobre hierarquia, 
classe, também fizeram uma relação entre ricos e pobres. 

Para a aplicação da atividade, a sala de aula foi organizada de 
uma forma diferente da tradicional, as carteiras foram deslocadas e 
dispostas em estações de trabalho, ao invés de enfileiradas. Essa alte-
ração da organização da sala de aula se deu devido à prática que seria 
proposta do modelo de Ensino Híbrido chamado de Rotações por Es-
tações. Esse modelo funciona de uma maneira em que “os estudantes 
são organizados em grupos, cada um dos quais realiza uma tarefa, de 
acordo com os objetivos do professor para a aula em questão” (BA-
CICH e MORAN, 2018). Também, na mesma organização, aplicou-se 
o modelo de Ensino Híbrido chamado de Sala de Aula Invertida. Essa 
abordagem permite que o que o “aluno estude previamente, e a aula 
torna-se o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas discussões 
e atividades práticas” (BACICH e MORAN, 2018). Esses modelos de 
Metodologias Ativas proporcionam que o professor seja o mediador do 
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processo e que os alunos participem ativamente das aulas, pois per-
mite que se sintam como protagonistas do seu próprio aprendizado.

Na Rotação por Estações, foram criadas 4 atividades diferentes, 
mas com o mesmo conteúdo da aula:  

1. Mapa mental: cada grupo de alunos deveria escrever tópicos e/
ou palavras chave sobre o que foi aprendido do conteúdo abor-
dado. 

2. Mural com desenhos: os alunos deveriam ilustrar o que foi en-
tendido e estudado nas aulas. Por exemplo, ilustrar uma fazenda 
feudal, ou como eles imaginam o senhor feudal. 

3. Resumo: um parágrafo, em que o grupo de alunos deveriam 
sintetizar o que cada um deles achou mais relevante acerca do 
conteúdo abordado. Dessa maneira, haveria uma discussão en-
tre eles sobre os pontos mais importantes do conteúdo 

4. História em quadrinhos: eles deveriam desenhar e criar um diá-
logo, uma situação que, provavelmente, aconteceria na época 
do feudalismo em 3 quadrinhos. 

Na sala de aula invertida, foi entregue com antecedência para os 
alunos, um material impresso o qual continha o texto a ser abordado 
na próxima aula. Esse texto daria uma introdução à temática da aula, 
auxiliando nos objetivos e metodologias propostas.  

Após a finalização da atividade de Rotação por Estação, foi 
solicitado pelo professor de História, titular da turma, a realização de 
uma avaliação para os estudantes. Para isso, utilizou-se a plataforma 
Kahoot! a fim de gamificar a aula, para que, durante a avaliação, fosse 
dada continuidade à mesma abordagem que  foi feita durante as aulas. 
Para Diaz (2020),  

Novas didáticas no processo de ensino aprendizagem, visando 
à  inovação e à melhoria das práticas educacionais, que incluem 
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também as  metodologias ativas, requerem também atualização 
nas formas de avaliar o aluno, sendo necessário pensar em um 
processo de avaliação que siga a mesma intenção de estímulo 
de habilidade dos alunos, reconhecendo o como ser ativo e re-
flexivo. (DIAZ, 2020, p. 56). 

Uma avaliação gamificada, além de ser um entretenimento, 
pode proporcionar uma aprendizagem significativa para os alunos e, 
também, uma maior interação entre os colegas, devido a sua ludicida-
de. O Kahoot é uma ferramenta tecnológica que possibilita a aprendi-
zagem baseada em jogos na sala de aula. Entre suas funções, está o 
quiz, podendo serem criadas questões de múltiplas escolhas ou de 
verdadeiro e falso. Foi escolhida essa modalidade porque tem como 
objetivo avaliar de forma rápida e divertida.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a atividade, havia alunos sem acesso à internet, por isso 
foi permitido que ficassem em duplas para realizar as práticas. Perce-
beu-se que eles não estavam tensos ou com medo antes da avaliação, 
na verdade, eles estavam ansiosos, porque nunca haviam realizado 
uma atividade avaliativa de tal forma. A partir do momento em que os 
alunos começaram a se sentir protagonistas em salade aula, o desem-
penho e a relação entre os colegas melhoram.  

As metodologias ativas podem ser usadas em todos os níveis 
de ensino, com estudantes de qualquer idade, tendo acesso à tecnolo-
gia ou não. Até uma pesquisa feita pelo aluno é considerada uma me-
todologia ativa. No caso dessa turma de 6º ano, foram realizadas três 
atividades: rotação por estação, sala de aula invertida e gamificação 
utilizando o Kahoot!. Ressalta-se que, nas duas primeiras atividades, 
não foi necessário o uso de internet ou algum aparelho eletrônico. Na 
última atividade é que foram utilizados aparelhos eletrônicos e internet, 
porque  estavam disponíveis. 
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Evidenciou-se que, com os mais simples materiais, se pode 
realizar uma tarefa incrível, basta estimular os alunos e promover  sua 
autonomia. Um aluno autônomo é aquele que consegue controlar seu 
próprio aprendizado e se responsabiliza pelas decisões em sala de 
aula, consegue avaliar o seu próprio desempenho, entre outros atribu-
tos (HUEW, 2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aliar as metodologias ativas na prática docente pode ser muito 
proveitoso. Revela-se que, para inovar em utilizar as metodologias ati-
vas sala de aula, não são necessárias ideias mirabolantes, é preciso 
apenas um professor com vontade de estimular os alunos e estudan-
tes autônomos e gananciosos por aprender. Aliar um propósito com a 
prática pedagógica só tem benefícios, tanto para o professor quanto 
para o aluno. 

As metodologias ativas têm a pretensão de desenvolver uma 
aprendizagem mais ativa, pelo simples fato de fazer o estudante pen-
sar e não apenas receber o conhecimento que lhe é transmitido. Ele 
irá usar as informações passadas pelo professor e desenvolver uma 
capacidade de pensar, articular e desenvolver habilidades através de 
uma prática ou de uma pesquisa.  

Realizar essas atividades práticas em uma escola pública, com 
poucos recursos e com a herança de um ensino tradicionalista, pro-
porcionou sentir que todos os alunos podem participar. Em algumas 
turmas, há aquele aluno mais complicado, que tem problemas de so-
cialização e comportamento; ou um aluno com TDAH o qual tem difi-
culdade de concentração. A realização de atividades ativas demonstra 
que atingimos a todos os alunos, mesmo com suas particularidades. 

Muitos professores preferem passar atividades longas, cansa-
tivas ou, até mesmo, reprimir os estudantes. Com as metodologias 
ativas, utilizando atividades práticas, esses alunos, chamados de “re-
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beldes”, podem se expressar, ter voz, participar ativamente e não se-
rem meros coadjuvantes em sala de aula. E se o problema da turma 
não fosse o aluno que conversa demais e sim a sua forma de trabalhar 
que está ultrapassada?  

Inovar em sala de aula é uma tarefa que tira o professor da zona 
de conforto, do comodismo. No entanto, a inovação das metodologias 
de ensino causará um benefício enorme, tanto para os alunos quanto 
para o professor, que, com certeza, verá os resultados e se sentirá 
motivado, dando força para continuar e não desistir de lutar por uma 
educação libertadora e para todos. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2020, as aulas da graduação estão ocorrendo re-
motamente em função da pandemia da COVID-19. A graduação de 
Ciências da Natureza - Licenciatura da Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA), Campus Uruguaiana, é um curso interdisciplinar para a 
formação de professores de física, química, biologia e ciências. (UNI-
PAMPA, 2013). Nesta perspectiva do curso, no componente curricular 
do V semestre de Análise Inorgânica, foi proposto um trabalho em gru-
po, sobre as famílias da tabela periódica.  

A proposta deste trabalho foi que os licenciandos realizassem o 
planejamento e a aplicação de uma aula para a turma baseada nos três 
momentos pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). 
A temática dos trabalhos apresentados referiu-se às famílias da ta-
bela periódica, com o intuito de aproximar a realidade docente dos 
licenciandos. Cada grupo ficou responsável de apresentar uma família, 
sendo a do Carbono, Grupo 14, que este trabalho vai relatar. 

Essa atividade, proposta pela disciplina, na formação inicial do 
licenciando, oportuniza sua socialização profissional, auxiliando na 
construção da prática docente, para uma nova condição de futuro pro-
fessor. Os cursos de licenciatura geralmente utilizam os estágios como 
espaço de ressignificação das práticas docentes, o que acontece mais 
para o final na formação acadêmica. (PIRATELO et. al, 2013). Nesse 
sentido, segundo a Resolução n° 2 (BRASIL, 2015, p. 11), que define 
as diretrizes curriculares nacionais para formação superior nos cursos 
de licenciatura, nos traz que deve ser garantida, ao longo do processo, 
efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecen-
do elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e 
habilidades necessários à docência. 

Diante disso, no contexto atual das aulas no ensino remoto, a 
utilização das redes sociais ganha espaço como um instrumento mo-
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tivador para a aprendizagem de conhecimentos químicos, à medida 
que propõe estímulo ao interesse do estudante. Os alunos já estão 
familiarizados com as redes sociais. Mesmo que não queiram misturar 
educação com lazer, eles já sabem utilizar essas ferramentas, por isso 
fica mais fácil explorar seus recursos. (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010). 

Este relato apresenta a experiência de uma atividade lúdica, rea-
lizada através da rede social Instagram em uma aula da graduação. 
Por ser um curso de licenciatura, que visa a formação de profissionais 
inovadores na área da educação, utilizou uma enquete da rede social 
como atividade de avaliação do conhecimento dos colegas sobre a  
família do Carbono da tabela periódica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O ensino remoto acaba por deixar docentes e discentes de li-
cenciatura mais distantes. Para realizar a apresentação de um traba-
lho, utilizamos a rede social Instagram como ferramenta pedagógica 
para avaliar o conhecimento dos colegas sobre a temática do trabalho. 

O Instagram é uma rede social muito popular entre os jovens, uti-
lizada principalmente para o compartilhamento de fotos e vídeos, onde 
a grande maioria dos alunos estão conectados. (PEREIRA; DA SILVA 
JUNIOR; DA SILVA, 2019). Desta forma, trazemos como estratégia di-
dática o uso dessa rede social, aliando o lazer com a aprendizagem. 
(DA LIMA SILVA; COSTA; DE FREITAS PINHEIRO, 2020). 

Na tela inicial do Instagram, encontram-se os stories comparti-
lhados pelos usuários da rede. Essa aplicabilidade conta com diversas 
funções e recursos interativos, sendo possível utilizar filtros, músicas, 
vídeos, perguntas, testes, desafios e enquetes. No contexto educacio-
nal, temos a possibilidade de criarmos perguntas de múltipla-escolha 
sobre um determinado tema e, até mesmo, realizar uma enquete. 
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Com o intuito de abordar o conteúdo sobre a família IVA da ta-
bela periódica, foi criado um perfil com o usuário “familiadocarbono”. 
A atividade consistiu em publicação de histórias com exercícios sobre 
o conteúdo. 

Em um encontro síncrono no Google Meet, com a turma de Aná-
lise Inorgânica, ministramos a aula conforme o plano de aula. Com o 
tema que nos foi proposto, exibimos vídeos e slides sobre o elemento 
químico do carbono e seu grupo e, para concluir, foi colocado aos co-
legas que respondessem perguntas sobre o conteúdo apresentado, a 
fim de sabermos se a aula foi compreendida. 

Figuras 1 - Imagens da enquete do Instagram.

Fonte: Autores (2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por ser um momento de ensino remoto e a maior parte dos cole-
gas possuir redes sociais, houve participação de quase toda a turma. 
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Foi uma atividade que os colegas se sentiram envolvidos e demonstra-
ram interesse. Houve a criação de uma conta de Instagram específica 
para esta atividade, a qual foi bem aceita dentro do meio acadêmico. 
A figura 2 ilustra as respostas dos 12 colegas na enquete.

Figura 2 - Imagem do instagram com as respostas dos colegas.

Fonte: Autor (2020).

Foram realizadas, no total, oito perguntas pela enquete do Ins-
tagram. Dos 22 colegas presentes na aula, apenas 12 conseguiram 
responder. Após todos responderem, realizamos uma discussão sobre 
as respostas, o que foi a reconstrução do conhecimento de forma cole-
tiva. A atividade se apresentou positiva dentro do ensino superior, nas 
aulas síncronas de ensino remoto. 

A educomunicação através das mídias digitais e da internet 
provoca aos docentes uma reconstrução da sua vivência pedagógica 
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(LOPES, 2019). Vivemos numa sociedade onde a comunicação através 
das redes sociais é mais rápida que a televisão. As redes sociais já 
estão inseridas em nosso cotidiano, através da “self” e curtidas, po-
demos também utilizá-la como ferramenta didática para proporcionar 
um conhecimento significativo no ambiente educacional. (PEREIRA; 
DA SILVA JUNIOR; DA SILVA, 2019). 

O ensino de química necessita de ferramentas não formais que 
estimulem os educandos a buscar o interesse e a curiosidade (PAC-
ZKOWSK; PASSOS, 2019). Podem ser redes sociais como Instagram, 
Facebook ou aplicativos como laboratório virtual, jogos desde que pla-
nejados e utilizados com o objetivo pedagógico de efetivar a constru-
ção do saber pelos educandos (DIONÍZIO et al., 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ser professor é um constante aprendizado. Dentro da universi-
dade se criam expectativas e se deseja o estágio. A regência de clas-
se. Este trabalho. proposto em sala de aula. oportunizou a experiência 
de ministrar uma aula na graduação para os colegas. 

O professor, ao propor esta atividade, aliou uma disciplina de um 
conteúdo específico com a didática, com a construção do plano de aula, 
regência e a avaliação do aprendizado. Como dependemos da internet, 
nem todos os colegas conseguem se comunicar, e podem haver proble-
mas técnicos inesperados. Nesta perspectiva, idealizamos utilizar o Ins-
tagram como recurso pedagógico, uma rede social popular nos dias de 
hoje, na qual há várias contas com o intuito de ensino. A educação deve 
aliar as mídias sociais, através de práticas pedagógicas inovadoras, que 
tenham o objetivo da construção e reconstrução do conhecimento. 
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Utilizar o Instagram como ferramenta pedagógica ressignificou 
o seu propósito de lazer. Como futuros professores, devemos praticar 
a mudança que queremos na educação, utilizando a criatividade para 
planejar as aulas. (DIONÍZIO et. al, 2019).
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INTRODUÇÃO 

Em educação, inovar vai muito além de apresentar algo novo. 
Inovar compreende ruptura, mudança, transformação, ir além do es-
perado. A inovação pedagógica deve alcançar o coletivo no qual se 
insere, partindo da e para a sua comunidade. Nas palavras de Singer 
(2015), “inovação é aquilo que as pessoas e comunidades criam com 
base em uma pesquisa, em conhecimento, com metodologia clara da 
realidade em que vivem para enfrentar os desafios sociais que são 
vividos naquele seu contexto”. A inovação pedagógica é entendida, 
portanto, como uma ruptura com a forma tradicional de ensinar e 
aprender, levando em consideração a importância da gestão partici-
pativa de todos os sujeitos envolvidos, configurando saberes sob uma 
perspectiva orgânica do processo de concepção, desenvolvimento e 
avaliação da experiência desenvolvida (CUNHA, 2008). Portanto, impor 
um novo modelo de ensino baseado no uso de tecnologias digitais, 
por exemplo, não está necessariamente vinculado à inovação peda-
gógica, especialmente quando se observa que a comunidade de in-
serção da proposta não participa ativamente da busca por novidades 
aos seus desafios.  

Acredita-se, assim como Carbonell (2002, p. 20), que “a simples 
modernização da escola nada tem a ver com inovação”, em espe-
cial quando as comunidades escolares estão inseridas em contextos 
sociais em que o acesso à tecnologia não faz parte do cotidiano da 
maioria. Nesse sentido, busca-se apresentar neste relato uma análise 
preliminar, pelo viés da inovação pedagógica, das orientações à rede 
pública estadual de educação do Rio Grande do Sul para o modelo hí-
brido de ensino (SEDUC - RS, 2020). Com essa finalidade, foi definida 
a seguinte questão de pesquisa “Como se mostram os elementos de 
inovação pedagógica nas orientações do Estado do Rio Grande do Sul 
para implementação do Ensino Híbrido na Educação Básica? 
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Salienta-se que o documento, objeto deste estudo, foi disponibili-
zado aos gestores escolares, contendo as diretrizes para a implementa-
ção do modelo híbrido de ensino nas escolas estaduais do Rio Grande 
Sul. Destaca-se que tal modelo, proposto em meio a pandemia da CO-
VID-19, tem por objetivo ser um novo modelo inclusive para o momento 
pós-pandemia, fazendo-se urgente a discussão deste novo cenário, que 
está em implementação e sendo apresentado como inovador. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Por meio de uma abordagem interpretativa e descritiva, reali-
zou-se uma análise documental sobre o conteúdo do texto de “Orien-
tações à Rede Pública Estadual de  Educação do Rio Grande do Sul 
para o modelo híbrido de ensino” (SEDUC-RS,  2020).  

A pesquisa documental é um procedimento que se utiliza de 
métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de do-
cumentos dos mais variados tipos. “A característica da pesquisa do-
cumental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, 
escritos ou não, constituindo o que se denomina  de fontes primárias” 
(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 174). Dentre os exemplos de fontes 
primárias contemporâneas citados pelas autoras, encontram-se docu-
mentos de arquivos públicos, confirmando a intenção desta pesquisa 
de considerar para análise o documento orientador (SEDUC-RS, 2020). 

Estruturou-se a pesquisa documental em três etapas, i) a pré-
-análise; ii) aorganização do material; e iii) o tratamento do dados. Na 
etapa de pré-análise, foi definido o objeto da pesquisa documental em 
curso, ou seja, apresentar uma análise preliminar, pelo viés da inova-
ção pedagógica, do documento “Orientações à rede pública estadual 
de educação do Rio Grande do Sul para o modelo híbrido de ensi-
no  (SEDUC -RS, 2020)”. 
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Na fase destinada à organização do material, foram definidas 
categorias que permitiram estruturar o caminho de análise para regis-
tro das constatações sobre o material. Nessa etapa, foram realizadas 
escritas parciais com a finalidade de reunir informações relevantes e 
de identificar os pontos do texto em que essas informações poderiam 
ser facilmente encontradas. Também, foram realizadas releituras de re-
ferencial teórico da Inovação Pedagógica para orientar a perspectiva 
de análise do documento. 

Na terceira fase de análise, foram estruturados recortes do tex-
to a fim de constituir as cinco categorias definidas durante a fase de 
organização do material. O documento foi subdividido nas seguintes 
categorias de análise: i) gestão pedagógica; ii) currículo; iii) ambiente; 
iv) metodologia; e v) avaliação. O recorte apresentado neste resumo 
refere-se à categoria metodologia, especificamente. Em relação à ca-
tegoria metodologia, inserem-se nesse contexto as subdimensões de 
análise (a) técnicas, métodos e estratégias de ensinagem; (b) partici-
pação dos estudantes;(c) envolvimento da comunidade escolar; e (d) 
tipos e formas de recursos didáticos.  

Desse modo, estruturaram-se em resultados e discussão algu-
mas averiguações tomadas ao contrastar o documento com elemen-
tos teóricos da concepção de inovação pedagógica encontrada em 
Cunha (2008). 

Assim, nesse propósito, pretende-se trazer à discussão as inten-
ções, ou seja, permanências e mudanças propostas pelo governo do 
Estado do Rio Grande do Sul em relação às imposições e protocolos 
impostos à Educação, devido ao cenário atual de pandemia COVID-19. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao considerar os resultados encontrados para a categoria me-
todologia, destacam-se, na sequência, observações acerca das sub-
dimensões de análise, (a) técnicas, métodos e estratégias de ensina-
gem; (b) participação dos estudantes;(c) envolvimento da comunidade 
escolar; e (d) tipos e formas de recursos didáticos.  

Em relação às técnicas, métodos e estratégias de ensinagem, sa-
lienta-se que no documento orientador, a modalidade híbrida de ensino 
é apontada como “ [...] um programa de educação formal no qual um 
aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com 
algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo 
e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física 
supervisionada, fora de sua residência.” (SEDUC-RS, 2020, p. 8). A esse 
respeito, considerar híbrido apenas o fato de existir partes online e pre-
sencial no programa, não dá conta da real dimensão do Ensino Híbrido, 
que de forma muito mais complexa, aponta para a complementaridade 
que deve existir entre o online e o presencial, com a finalidade de firmar 
caminhos personalizados para o sucesso das aprendizagens. Conforme 
Barcelos e Batista (2019), “define-se Ensino Híbrido como uma modali-
dade de ensino formal na qual ocorrem atividades presenciais e online, 
de forma integrada e personalizada, com o objetivo de melhorar a cons-
trução de conhecimentos sobre o tema em estudo”.  

Destaca-se, ainda, do texto orientador, a proposição sobre a 
adoção do Ensino Híbrido: “Enquanto persistirem as restrições sani-
tárias devemos garantir o atendimento escolar essencial através de 
atividades mediadas ou não por tecnologias de informação e comuni-
cação, o que justifica a adoção do modelo híbrido de ensino.” (SEDU-
C-RS, 2020, p. 10). Nesse aspecto, ressalta-se o equívoco  da limitação 
apresentada no texto, pois a justificativa para implementar o Ensino Hí-
brido está no fato de o modelo considerar essencial a personalização 
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do ensino, de forma a reforçar que a aprendizagem é o seu objetivo 
central. Ao sinalizar para a complementaridade do online e presencial 
no EH, deve-se considerar as diferentes formas de constituir percursos 
de aprendizagem, por meio da ideia de que não há uma forma única 
de ensinar e de aprender, além de reiterar a aprendizagem como um 
processo contínuo e pessoal.  

Contudo, o documento salienta na continuidade (SEDUC, 2020, 
p. 10): “No modelo híbrido, o acesso à tecnologia digital é uma possi-
bilidade, mas não é o único meio pelo qual serão mantidas as aprendi-
zagens, pois cada escola deve fazer as adaptações necessárias para o 
atendimento a todos os estudantes, segundo a sua realidade”. Nesse 
aspecto, o documento sinaliza a intenção de considerar as especifi-
cidades de cada realidade escolar, permitindo as adaptações. Essa 
sinalização confirma elementos de uma ruptura paradigmática, que 
permite situar os métodos pedagógicos para além das propostas que 
são implantadas de forma verticalizada e, nesse sentido, apresentam 
elementos de inovação pedagógica, conforme propõe Cunha (2006).  

Ressalta-se, no entanto, que embora sinalizem para a possibi-
lidade de adaptações, no âmbito da participação dos estudantes, as 
orientações não consideraram a atuação desses sujeitos nas decisões 
a respeito das aprendizagens essenciais. Se aprendizagens essenciais 
são admitidas com o objetivo de minimizar retrocessos de aprendiza-
gens e a perda do vínculo com a escola, como afirma o documento, 
causa inquietação saber que as aprendizagens essenciais “foram se-
lecionadas a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do 
Referencial Curricular Gaúcho do Ensino Fundamental (RCG/EF), por 
meio de análise das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) e 
do Departamento Pedagógico da Secretaria e deverão orientar o pla-
nejamento de atividades” (SEDUC-RS, 2020, p. 13); pois, nesse âmbito 
as decisões foram exclusivamente verticalizadas. Por meio dessa deci-
são, não reconheceram a possibilidade de diálogo entre o que de fato 
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são aprendizagens essenciais para esses estudantes e que poderiam 
ser exploradas a partir dos documentos mencionados anteriormente. 
Ou seja, nessa decisão, a consolidação do diálogo seria fator inques-
tionável de ruptura paradigmática, no entanto, não ocorreu.  

No que diz respeito ao envolvimento da comunidade escolar, 
cabe salientar que essa comunidade compreende professores e pro-
fissionais que atuam na escola, alunos matriculados que frequentam 
as aulas regularmente e pais e/ou responsáveis. Todavia, ao buscar 
no documento alguma relação entre a metodologia e a comunidade 
escolar, evidencia-se novamente que não constam elementos de de-
cisões compartilhadas, ou seja de diálogo com a comunidade. O que 
pode ser encontrado ao longo do documento é a perspectiva informa-
tiva, em que a comunidade é o espaço ao qual precisam chegar as 
informações que foram definidas em outras instâncias. Mais uma vez, 
identificam-se elementos de relações verticalizadas - há fortes indícios 
de que as relações entre as orientações e a comunidade escolar se-
jam essencialmente assimétricas. Esses indícios são encontrados nos 
excertos indicados a seguir:

Criar um canal de comunicação para divulgar o planejamento e 
as ações realizadas para toda a comunidade escolar (SEDUC-
-RS, 2020, p. 14); 

Cada escola deve divulgar amplamente à comunidade escolar os 
horários e dinâmicas de atendimento (SEDUC-RS, 2020, p.14); 

Deve ser elaborado de forma descritiva, contendo todas as in-
formações necessárias para orientar e esclarecer a comunidade 
escolar referente ao cumprimento dos aspectos legais e das 
aprendizagens essenciais possíveis para o ano de 2020, con-
templando, inclusive, as orientações deste documento (SEDU-
C-RS, 2020, p. 15); 

A gestão escolar deverá criar um canal de comunicação para 
divulgar o planejamento e as ações realizadas para toda a co-
munidade escolar, levando em consideração os seguintes crité-
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rios: simplicidade, assertividade e ampla divulgação (SEDUC-
-RS, 2020, p. 17); 

Quando o documento sinaliza para um possível diálogo com a 
comunidade, a relação não diz respeito a compartilhar decisões, mas 
a verificar formas de implementar, alcançar maior aceitação e eficiência 
da metodologia:

Indicar canais de comunicação que atendam à realidade da 
comunidade escolar, estabelecendo um diálogo amplo e aber-
to com todos os partícipes, para que o processo de ensino e 
aprendizagem dos educandos tenha espaço na rotina familiar 
(SEDUC-RS, 2020, p. 18)

Com base no diagnóstico, os professores e as professoras de-
verão organizar a oferta de atividades síncronas e assíncronas, 
atendendo a realidade da comunidade escolar na qual estejam 
inseridos. Por exemplo, em escolas onde a maioria dos estu-
dantes dispõe de dispositivo próprio com acesso à internet, a 
oferta de atividades síncronas poderá ser maior; em escolas 
onde as famílias dispõem de dispositivos compartilhados, as 
atividades assíncronas devem ser programadas com períodos 
mais longos para que os estudantes as realizem (SEDUC-RS, 
2020, p. 28). 

No que se refere a tipos e formas de recursos didáticos, o texto 
orientador faz menção à expressão recurso em vinte vezes no docu-
mento. Em uma delas, apresenta-se um questionário anexo, em que 
intenciona buscar informações sobre o conhecimento dos professores 
acerca de alguns recursos didáticos fundamentais para que propos-
tas de ensino online sejam concretizadas. O questionário é objetivo e 
identifica em três níveis as respostas dos investigados: (1) desconheço 
o recurso; (2) em processo de apropriação; e (3) apropriado; recursos 
essencialmente técnicos. O questionário também permite identificar 
o nível de acesso à internet, assim como quais os dispositivos mais 
utilizados pelos professores para esse acesso e execução de suas 
atividades digitais. 
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Em outros âmbitos do documento, em dezessete vezes em que 
a expressão aparece nas formas: recurso, recurso didático ou recurso 
pedagógico, referem-se essencialmente às salas de recursos. 

De forma mais geral, ou seja, nas outras duas vezes, os recur-
sos didáticos são apontados no âmbito de um plano de ação peda-
gógica para atendimento aos estudantes, elaborado pela escola e, em 
seguida, no planejamento do professor, conforme os excertos: 

Cada escola deverá elaborar um Plano de Ação Pedagógica 
para o atendimento dos estudantes, em conformidade com os 
protocolos de segurança sanitárias, obrigatórios para todos. O 
plano serve para registrar todas as etapas e ações necessárias 
para reorganizar os tempos, espaços, objetivos, recursos e es-
tratégias inicialmente pensados para o ano letivo 2020” (SEDU-
C-RS, 2020, p.15). 

Neste sentido, faz-se necessário que todos os professores e 
professoras planejem as atividades, de modo a ajustar os tem-
pos de aprendizagem, considerando as comunicações síncro-
nas e assíncronas, assim como o ambiente e recursos necessá-
rios para cada atividade, a partir das habilidades estabelecidas 
nas Matrizes de Referência para o Modelo Híbrido de Ensino, 
disponíveis no Catálogo de Matrizes, salvas as especificidades 
das modalidades de ensino da Educação Escolar Indígena e 
Educação de Jovens e Adultos (EJA)” (SEDUC-RS, 2020, p. 27).

Diante disso, percebe-se que a responsabilidade pela identifica-
ção e aplicação dos diferentes tipos de recursos está colocada sobre 
as escolas e professores. Cabe mencionar que muitos professores e 
estudantes não se encontram em condições econômicas favoráveis 
para assumirem gastos com contratações de pacotes de internet e 
compras de equipamentos, principalmente em virtude do cenário atual 
de pandemia, marcado por alta taxa de desemprego. Nesse sentido, 
cabe ao Estado assumir contrapartidas as quais garantam que os dife-
rentes recursos possam ser acessíveis aos estudantes e professores, 
pois do contrário aceleram ainda mais o processo de desigualdade e 
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desvalorização docente. Enquanto houver essa limitação de acesso a 
recursos didáticos, muito longe se estará de implantar uma proposta 
com viés de inovação pedagógica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo de ensino híbrido proposto é embasado em um mo-
delo utilizado por empresas, como consta no próprio documento. Nes-
se sentido, apresenta uma perspectiva tecnicista que não está alinha-
da às propostas de inovação pedagógica apresentadas neste resumo, 
pois não há nesse processo, “gestão participativa, por meio da qual os 
sujeitos do processo inovador são protagonistas da experiência, desde 
a concepção até a análise dos resultados” (SOUSA SANTOS, 1988, 
2000; LUCARELLI, 2009). Ao analisar o documento disponibilizado 
pela SEDUC - RS, verificou-se que não há sequer uma seção teórica 
que caracterize e fundamente o Ensino Híbrido. 

A análise e reflexão crítica desses documentos, principalmente 
sob o viés da inovação, faz-se imprescindível na luta por uma escola e 
educação de qualidade, com perspectivas de transformação social, em 
busca de uma ruptura com um sistema reprodutor de desigualdades.  
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INTRODUÇÃO 

A proposta de Freire inspira esse relato de pesquisa no contexto 
do Projeto Universidade em Contextos Emergentes, que procurou am-
pliar a reflexão sobre os desafios contemporâneos que as Instituições 
de Ensino Superior vêm enfrentando. Ao discutir o papel do trabalha-
dor social no processo de mudança, Freire defende que “é seu papel 
ad-mirar, mirar de dentro, cindir para voltar a mirar o todo ad-mirado; 
um ir até o todo e olhar até suas partes que só se dividem pela ne-
cessidade que tem o espírito de abstrair para alcançar o concreto.” 
(FREIRE, 1977, p. 38).

Este tem sido nosso intento. A pesquisa tem um papel funda-
mental no registro da experiência. Esta, por sua vez, é multifacetada; 
traz nas suas veias as marcas de quem a propõe e desenvolve. Não há 
conhecimento neutro, uma vez que há um constante olhar que dirige a 
mirada, baseado em crenças e conhecimentos.

A emergência de investigar como as universidades vêm respon-
dendo aos desafios contemporâneos que incluem fortemente a mas-
sificação e a inclusão vem estimulando a realização de estudos sobre 
as alternativas e contextos produzidos para tal objetivo. 

Temos entendido os contextos emergentes como aqueles que 
decorrem de interpelações que a sociedade faz à universidade, muitas 
vezes exógenas à sua tradição. Ou seja, são iniciativas que não nas-
ceram no próprio ambiente acadêmico; vêm de demandas externas, 
quer das políticas globais, das mudanças tecnológicas, do mundo do 
trabalho bem como das políticas de democratização do acesso e per-
manência de novos públicos. As crises da universidade decorrem das 
dificuldades que esta instituição consolidada em uma cultura merito-
crática tem tido para dar respostas às exigências de um novo tempo. 



303s u m á r i o

Sousa Santos lembra que a globalização contra-hegemôni-
ca da universidade como bem público é um projeto político exigente 
que, “para ter credibilidade precisa ultrapassar o preconceito de que 
a universidade só pode ser reformada pelos universitários. Para isso o 
projeto tem de ser sustentado por forças sociais disponíveis e interes-
sadas em protagonizá-lo” (SOUSA SANTOS, 2010, p. 59). 

As ideias do autor tem dado uma contribuição importante para 
repensar o papel da universidade frente aos contextos emergentes. 
Lembra a importância que esses contextos precisam dar para o que 
chama de “ecologia dos saberes, que são conjuntos de práticas que 
promovem uma convivência ativa entre saberes, no pressuposto de 
que todos eles, incluindo o saber científico, se podem enriquecer num 
diálogo permanente” (SOUSA SANTOS, 2010, p. 77). 

É possível perceber, portanto, que o conceito de contextos emer-
gentes é polissêmico e envolve uma significativa condição interpretativa.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nossa busca foi no sentido de identificar, na Universidade, 
algumas experiências que se enquadrassem no conceito adotado 
de contextos emergentes e que se relacionassem com as práticas 
pedagógicas, quer curriculares, quer da aula universitária, construindo 
uma inovação. Entre elas, consideramos importante tomar a experiência 
do Curso de Veterinária, Turma Especial do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária, que vem sendo proposto e desenvolvido 
na Universidade Federal de Pelotas. 

Sua condição de exceção no contexto regular da oferta nos cha-
mou atenção como uma potencial experiência rupturante no contexto 
das práticas pedagógicas tradicionais da Universidade. 
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Para realizar o Estudo de Caso, lançamos mão da Análise 
Documental, Entrevistas e Grupo Focal. A perspectiva qualitativa 
inspirou a metodologia que teve os dados analisados à luz da Análise 
de Conteúdo. Foi entrevistado por duas ocasiões o Coordenador do 
Curso e ouvidos, com a mesma técnica três professores. Uma entrevista 
coletiva foi realizada com os dois coordenadores pedagógicos 
vinculados ao MST que acompanham os estudantes e, realizado um 
grupo focal com os alunos. A coleta de dados, na parte qualitativa, 
foi enriquecida com a entrevista semiestruturada com estudantes da 
segunda e da terceira turma do Curso. Também foi analisada uma 
amostra dos Trabalhos de Conclusão de Cursos dos educandos, com 
vistas a perceber sínteses e avaliações que os mesmos produziram. 

DIALOGANDO COM A EXPERIÊNCIA 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRO-
NERA -, de acordo com dados oficiais, foi criado na perspectiva de 
consolidar uma política pública de educação do campo, instituído no 
âmbito do Ministério de Desenvolvimento  Agrário (MDA) e executa-
do pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
Nasceu em 1998, pelo Decreto nº 7.352/2010, que regulamentou a na-
tureza e oferta de cursos. Decorreu de reivindicações dos movimentos 
sociais e sindicais do campo. 

Atua há 17 anos, assegurando o direito à educação escolariza-
da para jovens e adultos do campo, que se alia aos direitos à terra, ao 
território, à produção e à vida. Procura favorecer melhores condições 
de vida no campo, pressupondo que a educação é elemento chave 
desse processo. 



305s u m á r i o

O CASO DO PRONERA UFPEL: CURSO 
DE MEDICINA VETERINÁRIA

A primeira turma do curso especial de Medicina Veterinária na 
UFPel se estruturou em 2007. Porém, as aulas só começaram em 2011 
devido à suspensão do curso por liminar do Ministério Público Federal 
de Pelotas. O processo foi revertido após decisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) em 2010.  

Relata o Coordenador do Curso que, na época, ao implantar 
a turma especial de Medicina Veterinária, no contexto do PRONERA, 
na UFPel, houve reações contrárias de tal monta que redundou numa 
ação judicial.  

Entre os argumentos a favor da proposta estava o grupo que 
se antepunha à visão conservadora e, também, aqueles que viam na 
proposta, uma condição pragmática, de carrear significativos recursos 
financeiros que beneficiariam toda a comunidade acadêmica do Cur-
so. O fato de haver rubricas especiais de financiamentonão passaram 
despercebidas dos apoiadores.  

O acordo foi firmado entre a UFPel e o Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (Incra) através do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (PRONERA). O convênio foi assinado 
em 2007, mas o Ministério Público entrou com uma ação civil contra 
a realização. Após parecer favorável do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) ao INCRA no final de 2010, as aulas iniciaram no primeiro semes-
tre de 2011. 

O processo seletivo especial foi levado a efeito e chegou a pri-
meira turma de estudantes. De acordo com a descrição do Coorde-
nador do Curso, esse grupo era composto de pessoas com ligação 
com o Movimento Sem Terra, que militou na conquista do avanço da 
Reforma Agrária e, portanto, tinha posições claras com relação ao seu 
papel e ao contexto que os esperava.  
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Para a aprovação do Curso, algumas concessões com a visão 
conservadora foram negociadas. Por exemplo, no campo do currículo. 
embora faça parte do Decreto que instituiu o PRONERA a proposta do 
regime pedagógico de alternância (tempo escola, tempo comunidade) 
o Colegiado de Curso da veterinária da UFPel decidiu que o currícu-
lo dos novos estudantes deveria ser exatamente o mesmo do regular 
para “garantir a qualidade”. 

Embora não surpreenda essa posição dos docentes universitá-
rios, há algo de esquizofrênico nessa visão. Toma a igualdade como 
antítese da diferença e crê que ela trará qualidade. É muita ingenuida-
de e insensibilidade pedagógica não levar em conta a experiência e 
expectativa desses alunos que se mostrava muito diferente dos jovens 
que ingressavam no sistema regular. Trata-se de um “desperdício da 
experiência”, como chama atenção Boaventura de Sousa Santos e vai 
contra qualquer teoria pedagógica que tenha lucidez.  

Mas o fato é que o Curso faz parte do Colegiado da Faculdade 
de Veterinária e de acordo com sua explicitação, “ segue os mesmos 
padrões de disciplinas e carga horária. Além da formação técnica pa-
drão, são oferecidos grupo de estudos, atividades de leitura e métodos 
pedagógicos específicos aos assentados. 

Dada que a reprovação cancela suas matriculas, o empenho 
nos estudos e na valorização da oportunidade de estar numa Uni-
versidade Pública é condicionante para o bom desempenho nas 
atividades acadêmicas.  

Ainda que haja docentes que até hoje se neguem a ministrar 
aulas para a turma PRONERA, aqueles que o fizeram, quer por com-
promisso com a causa, quer por exigência de completar carga horária, 
foram se entusiasmando com a perspectiva de ter estudantes interes-
sados e respeitosos. A forma de agir dos educandos foi abrindo cami-
nho para uma maior aceitação dos docentes que, ao fazerem compa-
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rações com os alunos regulares, percebem diferenças significativas. 
Mas não mais negativas, como eram os discursos iniciais; agora são 
positivas e afirmam que esse grupo se torna referência acadêmica. 

Infelizmente, essa condição, ainda não permitiu uma reflexão mais 
sistemática e fundamentada sobre as decisões curriculares iniciais. Os 
princípios da pedagogia da alternância são escassamente lembrados; 
quer pela rigidez do currículo quer pela distância dos alunos de suas 
moradias de origem. Então eles fazem algumas imersões em assen-
tamentos que se situam nas redondezas, mas longe de caracterizar a 
relação prática-teoria-prática que sustenta a proposta inicial. 

Uma segunda turma conclui o Curso e a terceira e a quarta estão 
em andamento. Apesar do Programa manter a mesma sistemática que 
inclui os processos de seleção, o coordenador do Curso afirmou que 
percebe diferenças de público, a cada turma. 

Sousa Santos (2010) tem chamado a atenção de que todo o co-
nhecimento é autobiográfico e, portanto, ensinar envolve conhecer e 
potencializar as condições culturais, cognitivas e emocionais dos apren-
dizes. É potencializar seus conhecimentos prévios e ancorar neles as 
novas aprendizagens. Aliás, corroboram com esta posição muitos auto-
res cognitivistas como Ausubel (2000) e Piaget (1970) e também os que 
valorizam as condições culturais e motivacionais dos aprendizes, entre 
os quais estão Morin (2002), Schulmann (2005) e Freire (1977). 

A decisão do Colegiado de manter o currículo tradicional em 
detrimento da Alternância expõe uma condição usual na educação 
superior em que os docentes pouco se envolvem com temas da pe-
dagogia universitária e tomam decisões a partir de perspectivas que 
reproduzem visões históricas, muitas vezes, reducionistas. 

Esta posição abriu mão da Alternância que leva em conta o tem-
po acadêmico, mais centrado na teoria, e o tempo de prática, em que 
os estudantes têm permanência no campo para favorecer a articulação 
entre estas duas perspectivas do conhecimento.  
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Os estudantes do Pronera serão futuros profissionais identifi-
cados com as demandas dos Assentamentos e assim se expressam. 
“Vou trabalhar com o INCRA, com as prefeituras, com o Movimento. 
Na Universidade há um direcionamento para outro mercado de traba-
lho, para o engajamento em empresas. Isso foge da nossa realidade”, 
mencionou um dos nossos interlocutores. (ESTUDANTE, 2020.) 

Aproximando-nos da discussão sobre a relação teoria-prática 
na experiência de formação que vivenciam, logo se explicitou a im-
portância que atribuíam a um Projeto de Extensão coordenado por 
professores do Curso em parceria com professores e estudantes da 
Universidade de la República, em Montevidéu 

Este é um Projeto muito importante porque atuamos junto aos 
nossos Assentamentos, a nossa realidade, mesmo reconhecendo as 
diferenças na produção entre sul, nordeste e centro-oeste. Aqui no 
Sul a tecnologia é mais avançada. Mas foi de extrema importância os 
conhecimentos que produzimos. (ESTUDANTE, 2020.) 

A ênfase que os estudantes, em seus depoimentos, deram a 
esse Projeto chamou a nossa atenção. Fomos compreendendo que 
ele se constituiu numa alternativa compensatória ao currículo tradicio-
nal a que foram submetidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ouvir os estudantes de Veterinária que integram a terceira turma 
do Curso no contexto do Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (PRONERA) foi uma experiência singular, pelas suas caracte-
rísticas e condições de permanência na Universidade, capacidade de 
resiliência e compromisso político com a formação. 
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Para dialogar com os depoimentos dos estudantes organiza-
mos algumas dimensões que orientaram as questões da entrevista 
e a organização dos dados obtidos. São elas: o recrutamento, as ex-
pectativas e as condições de permanência; a escolarização prévia; a 
vida que ficou para trás; estratégias de sobrevivência; o currículo; a 
extensão e a relação teoria-prática; a dimensão coletiva do estudo: 
o lugar de formação e o MST; as relações com docentes e colegas; 
quebrando preconceitos; dificuldades/realizações e perspectivas para 
o Programa; importância da pesquisa sobre o PRONERA. 

Esse é um recorte da pesquisa em que damos voz aos estudan-
tes para que expressem suas experiências num contexto de comple-
xidades políticas e acadêmicas. Os achados estão sendo cotejados 
com os depoimentos dos docentes e com a base teórica, em especial 
sustentada em Freire, Souza Santos e Tommazzino. 

Fomos atrás de uma inovação curricular, pensando da Pedago-
gia da Alternância. A frustração, nesse sentido, entretanto, nos fez des-
cobrir a inovação em forma de resistência, a capacidade de resiliência 
dos estudantes do PRONERA que, amparados pelo Movimento e por 
um grupo de docentes do Curso de Veterinária os quais os apoima e 
os acompanham, levam adiante a importante experiência de democra-
tização da universidade brasileira.  
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INTRODUÇÃO 

Para a organização do espaço/tempo escolar, o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) torna-se um instrumento necessário, pois é o objeto 
de estudos para professores, pesquisadores e instituições educacio-
nais nacionais e busca ir além de simples planos de ensino e organiza-
ções de atividades (VEIGA, 1998). Esse projeto orienta o trabalho das 
escolas, ao conduzir ações para o futuro com base na história cons-
truída e na realidade atual, sendo considerado um planejamento que 
idealiza ações a curto, médio e longo prazos (LONGHI; BENTO, 2006). 

Nesse sentido, toda a comunidade escolar precisa participar da 
construção e execução do PPP da escola, para que ele seja efetivado e 
que as concepções que lá estão explicitadas transformem-se em práti-
cas diárias no fazer pedagógico. Assim, cabe àqueles que se integram 
à equipe de uma escola conhecer e compreender esse documento, 
sendo seu estudo imprescindível aos licenciandos que lá chegam para 
complementar sua formação. 

O estágio supervisionado provèm para os estudantes da licen-
ciatura um ambiente de diversos conhecimentos acerca da profissão 
docente, bem como auxilia na construção da identidade docente (SIL-
VA; GASPAR, 2018). Essa prática é regulamentada pelo Ministério da 
Educação (BRASIL, 2002), contemplando a busca pela disciplinari-
dade e a integração de conteúdos específicos para o desempenho 
da docência na educação básica (GOMES ROTTA; FRANÇA, 2018). 
Assim, segundo Pimenta e Lima (2006), o estágio deve elencar tanto 
a teoria quanto a prática, na qual a pesquisa torna-se uma ferramenta 
contribuinte para a formação do aluno como docente, colocando o 
licenciando como um investigador das ações pedagógicas exercidas 
no contexto escolar, para que, assim, o estagiário possa ampliar suas 
percepções entre as instruções existentes e os novos dados obtidos 
durante a sua experiência quando inserido na realidade escolar. 
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O ensino, segundo Freire (1996), exige pesquisa e para a pesquisa 
é necessário o ensino, assim, a educação com pensamentos filosóficos, 
políticos, sociais e pedagógicos utilizados para compreender, analisar 
e realizar processos educacionais contemporâneos e emancipadores 
revolucionam as práticas pedagógicas (AKKARI; MESQUIDA, 2020), de 
modo que a importância na perspectiva das práticas pedagógicas, de 
acordo com a realidade do aluno, tem impacto no conteúdo ensina-
do, nos valores humanos e no processo cognitivo. (CONCEIÇÃO et al., 
2019). Portanto, tal inovação nas escolas destaca o diálogo, a interação 
e a problematização (SOLINO; GEHLEN, 2014). Sendo assim, é notório 
que o estágio é um espaço para que essas reflexões sobre as práticas 
sejam vivenciadas na realidade do cenário educacional brasileiro, de 
forma que seja efetivo no exercício profissional. 

Desse modo, perante a grande importância que a preparação 
dos professores exerce no desenvolvimento de saberes acerca da 
educação, o estágio bem como o estudo do PPP da escola são es-
senciais para se tomar conhecimento do patamar em que se encontra 
a Educação Básica atual, a fim de encontrar indícios e/ou propor inova-
ções pedagógicas, que indiquem a intenção de gerar transformações 
e garantir os processos de aprendizagem dentro do espaço escolar, 
construídas a partir de processos coletivos e atendendo as demandas 
sociais da comunidade. (MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017). 

A vista disso, este trabalho foi desenvolvido como uma proposta 
do componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino 
Fundamental, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Uni-
versidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, durante o primei-
ro semestre letivo de 2020, dentro das Atividades de Ensino Remoto 
Emergenciais, objetivando analisar o PPP de uma Escola Municipal de 
Ensino Fundamental de São Gabriel - RS, na qual serão desenvolvidas 
as atividades de estágio supervisionado, buscando indícios de ino-
vação pedagógica presentes em sua redação e no seu processo de 
construção e implementação. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi feita uma análise, 
que se caracteriza como uma pesquisa exploratória e documental com 
análise qualitativa de dados (GIL, 2008; GERHARDT; SILVEIRA, 2009), 
na qual foram utilizados entrevista semiestruturada (TRIVIÑOS, 1987), 
leitura e análise do documento utilizando um roteiro estruturado pelo 
GRUPI (Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação 
Acadêmico-Profissional de Profissionais da Educação), cedido pela 
docente responsável pelo componente curricular que integra o referido 
grupo de pesquisas. 

Desse modo, a metodologia deste projeto iniciou-se com a lei-
tura do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, ferramenta pri-
mordial para o conhecimento do passado, da organização e direcio-
namento do presente e futuro da mesma. Assim, foi possível observar 
e dialogar sobre os dados presentes no documento e, posteriormente, 
coletar as informações mais significativas para o desenvolvimento de 
uma análise. Os dados analisados tratavam sobre os componentes 
da grade curricular e a realidade social, cultural e econômica em que 
a escola se encontra atualmente. No segundo momento, foi realizada 
a entrevista semiestruturada com a coordenadora pedagógica da es-
cola através da plataforma Google Meet, a fim de coletar informações 
adicionais sobre o PPP e sua estruturação. Posteriormente, organiza-
mos os dados obtidos na entrevista e na análise documental, seguindo 
parâmetros metodológicos baseados nos três critérios sugeridos por 
Saraiva et al. (2019), sendo eles: mencionados, pouco mencionados e 
não mencionados, a fim de verificar a sua estruturação e os indícios de 
inovação pedagógica que o mesmo apresenta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da aplicação do roteiro de análise, bem como da rea-
lização da entrevista, estruturamos os dados a partir dos descritores 
verificados utilizando os critérios, mencionado, pouco mencionado e 
não mencionado, apresentados na figura 1. 

Figura 1 - Organização dos dados coletados.

Organização dos dados coletados

Item  01 Identificação da escola Mencionado

Item  02 Histórico do contexto escolar Mencionado

Item  03 Estruturação do PPP Pouco mencionado

Item  04 Marco Referencial geral Mencionado

Item  05 Constituição da comunidade escolar Mencionado

Item  06 Dimensão pedagógica Mencionado

Item  07 Dimensão do currículo Mencionado

Item  08 Dimensão do ambiente Mencionado

Item  09 Dimensão da metodologia Mencionado

Item  10 Dimensão da inter-relações estabelecidas pe-
los segmentos da comunidade escolar local

Pouco mencionado

Fonte: Autores, 2020.

Consideramos o item 1 como mencionado, pois continha os 
dados acerca da identificação da escola de maneira bem completa; 
item 2 mencionado, contendo um histórico sobre o contexto escolar; 
item 3 pouco mencionado, de modo que o PPP não apresentou em 
sua introdução a forma como seria estruturado; item 4 foi mencionado, 
como marco de referência geral; item 5 mencionado, apresentando a 
constituição da comunidade escolar, no qual se notoua caracteriza-
ção de uma comunidade diversificada no quesito socioeconômico e 
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cultural, com escolaridade média; item 6 mencionado, apontando a 
orientação pedagógica da escola; item 7 foi mencionado, esboçando 
uma apresentação do currículo praticado na escola; item 8 está como 
mencionado, pois o PPP apresenta uma caracterização detalhada do 
ambiente escolar; item 9 está presente sendo relatadas, através de 
dados, as práticas metodológicas executadas na escola; o item 10 
foi pouco mencionado, apresentando a dimensão das inter-relações 
estabelecidas pelos segmentos da comunidade escolar local, o qual 
estava presente no PPP, no entanto de forma vaga, não sendo aborda-
do suficientemente no documento. 

Por meio desse processo de análise documental e das respos-
tas da supervisora da escola à entrevista realizada, ficou evidente que 
o PPP vigente foi elaborado com a participação colaborativa de todos 
os membros da comunidade escolar, sendo um processo coletivo e, 
portanto, apresentando indícios de inovação pedagógica desde seu 
processo de elaboração. (BRASIL, 2015). 

No que se refere aos itens avaliados como “mencionado”, de-
monstra-se que a abordagem presente no documento sobre a iden-
tificação da escola (item 01), histórico do contexto escolar (item 02), 
marco referencial geral (item 04), constituição da comunidade escolar 
(item 05), dimensão pedagógica (item 06), dimensão do currículo (item 
07), dimensão do ambiente (item 08) e a dimensão da metodologia 
(item 09) são satisfatórias. Desse modo, torna-se evidente que a Estru-
turação do PPP (item 03) e Dimensão das inter-relações estabelecidas 
pelos segmentos da comunidade escolar local (item 10), apresentados 
como pouco mencionados, causam um déficit no documento, sendo 
que o item 03 prejudica a fluidez da leitura do PPP, não estando pre-
sente um sumário, bem como a falta de estruturação na introdução 
não norteia o leitor para os assuntos que serão abordados e discutidos 
no documento. No que se refere ao item 10, como mencionado nos 
resultados, apresenta-se nebulosamente definido, não estabelecendo 
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quais políticas públicas a serem utilizadas, o que pode levar a uma 
implementação insuficiente. Quando questionada na entrevista, a su-
pervisora apenas respondeu que há políticas em exercício, porém sem 
especificar quais ou de que maneira, não ficando claro quais outros 
segmentos trabalham em parceria com a instituição de ensino. 

Tendo isto estabelecido, sugerimos que o PPP poderia ser en-
riquecido pela adição dos seguintes tópicos: 1) Sumário, o qual atual-
mente encontra-se em branco; 2) Estruturação do documento ao final 
da introdução, com objetivos e guiando o leitor ao que será referido no 
mesmo; 3) Especificação das políticas públicas a serem implementadas 
de modo que beneficiem a comunidade escolar e local como um todo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio tem como principal objetivo contemplar a formação aca-
dêmica, assim, oportunizando conhecimentos gerais sobre os assuntos 
que permeiam o ambiente escolar e sua análise. No referido trabalho foi 
analisado o PPP de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de 
São Gabriel - RS, na qual serão desenvolvidas as atividades de estágio 
supervisionado, buscando indícios de inovação pedagógica presentes 
em sua redação e no seu processo de construção e implementação. 

Com a leitura e análise do PPP da escola, é notório que o ambien-
te é democrático, no qual alunos e professores buscam compreender e 
vivenciar processos de ensino para garantir a aprendizagem, visando 
a educação de qualidade, desenvolvimento cognitivo dos alunos, bem 
como as interações entre os mesmos. Todavia, percebe-se que há de 
certa forma uma falta de estruturação inicial do PPP e das inter-relações 
estabelecidas pelos segmentos da comunidade escolar local. Deste 
modo, sugere-se, para que os processos de inovações pedagógicas 
sejam contínuos e concretos, que o diálogo e a participação da comuni-
dade junto à escola sejam melhor explicitados no texto do documento. 
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INTRODUÇÃO 

A escola é um ambiente onde se encontram indivíduos de dife-
rentes segmentos sociais e a todos esses deve ser fornecido um ensino 
de qualidade, como  garante o Art. 205 da Constituição Federal de 1988.

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da socieda-
de, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
(BRASIL, 1988, p. 123). 

Quanto ao processo de ensino, se torna necessário conhecer 
bem esse ambiente de trabalho educacional e suas concepções para 
com a comunidade escolar. Uma alternativa eficaz para conhecer o am-
biente escolar é o estudo do Projeto Político Pedagógico (PPP) da esco-
la, que, como aponta VEIGA (1998), é um documento que vem sendo 
muito estudado por professores e pesquisadores da área da educação 
de todos os níveis, com o intuito de conhecer melhor as demandas e o 
trabalho pedagógico que é realizado pela escola, assim contribuindo 
para a melhoria de qualidade do ensino. Esse projeto traz um emba-
samento teórico metodológico, construído pela comunidade escolar de 
acordo com suas demandas, logo, se faz de  extrema importância o 
conhecimento deste pelos profissionais que venham a se integrar à uni-
dade escolar, já que novas concepções vêm se tornando cada vez mais 
frequentes dentro do PPP, como é o caso da inovação pedagógica.

Esta pesquisa foi realizada de forma remota, devido à Pandemia 
causada pela COVID-19, através do uso de ferramentas digitais, dentro do 
componente curricular de Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fun-
damental, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universi-
dade Federal do Pampa, Campus São Gabriel, com objetivo de conhecer 
as peculiaridades da realidade escolar, o trabalho pedagógico realizado 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental onde será realizado o está-
gio, e analisar seu PPP em busca de indícios de inovações educacionais. 
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Buscar indícios de inovação pedagógica é uma das pautas prin-
cipais desta pesquisa, que, de acordo com Cardoso (1992), é um as-
sunto de bastante destaque ao nível da educação, já que é considerado 
como uma transformação nas práticas pedagógicas dos professores 
baseado na contextualização sociocultural vivida pela sociedade no 
presente. Em outras palavras, Helena Singer, em uma entrevista para 
o Movimento de Inovação na Educação, define que “inovação é aquilo 
que as pessoas e comunidades criam com base em uma pesquisa, em 
conhecimento, com metodologia clara da realidade em que vivem para 
enfrentar os desafios sociais que são vividos naquele seu contexto” 
(SINGER, 2018, s.p.).

O estágio proporciona experiências e treinamento ao estudan-
te para um futuro exercício da profissão, inserindo-o diretamente no 
ambiente escolar e proporcionando atividades voltadas à docência, 
contemplando todos os princípios básicos da busca pela identidade 
docente e auxiliando o futuro educador em sua trajetória. De Mello 
(2007) disserta que é nessa fase que muitas mudanças acontecem 
nos conhecimentos adquiridos na Instituições de Ensino Superior pe-
los licenciandos na futura profissão, já que no estágio esses possuem 
a oportunidade de construir saberes próprios nas vivencias adquiridas 
dentro da escola e, com isso, construindo uma identidade profissional 
como educador, principalmente aliando esse processo formativo com 
a pesquisa educacional. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para desenvolver essa pesquisa, utilizamos de reflexão teórica, 
com abordagem qualitativa, de cunho interpretativo, no qual foi reali-
zado análise documental (GIL, 2008; GERHARDT; SILVEIRA, 2009) e 
entrevista semiestruturada (TRIVIÑOS, 1987) a respeito do Projeto Po-
lítico Pedagógico da escola com o intuito de observar a articulação do 
viés de inovação pedagógica no documento, que segundo Sá-Silva e 
colaboradores: 

Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair 
dele informações, ele o faz investigando, examinando, usando 
técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue eta-
pas e procedimentos; organiza informações a serem categori-
zadas e posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou 
seja, na realidade, as ações dos investigadores – cujos objetos 
são documentos – estão impregnadas de aspectos metodológi-
cos, técnicos e analíticos. (SÁ-SILVA et al., 2009, p. 4). 

Dessa forma, realizou-se a entrevista e a análise seguindo um 
roteiro disponibilizado pela professora orientadora que é integrante do 
GRUPI (Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação 
Acadêmico-Profissional de Profissionais da Educação), indo desde 
uma etapa de levantamento até a construção de reflexões, através da 
análise acerca dos itens que iremos discutir posteriormente seguindo a 
seguinte ordem: 1) Dados de Identificação da escola; 2) Breve histórico 
e caracterização atual da escola; 3) Estruturação do PPP; 4) Marco 
referencial geral; 5) Constituição da comunidade escolar; 6) Gestão 
Pedagógica; 7) Currículo; 8) Ambiente; 9) Metodologia e 10) Inter-rela-
ções estabelecidas pelos segmentos da comunidade escolar e local.  

A entrevista realizada com a coordenadora pedagógica da es-
cola, identificada aqui pelo nome fictício de “Lisboa” para preservação 
de sua identidade, foi feita com objetivo de coletar mais informações 
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sobre a construção e aplicação das concepções trazidas pelo docu-
mento, assim como para permitir uma maior compreensão da identi-
dade da escola e de sua comunidade, tendo em vista que a escola 
vem construindo desde o ano de 2019 um novo PPP, estando ainda em 
vigência o documento analisado, que data de 2013. Devido a esse fato, 
a entrevista nos forneceu material para poder discorrer sobre ambos, 
com algumas comparações. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Seguindo o roteiro de análise do PPP, empregou-se os termos 
“presente” para os dados que constam de maneira completa no docu-
mento; para os dados fornecidos incompletos, empregou-se o termo 
“parcialmente presente”; e “ausente” para os dados que  não constam. 

Os elementos 1 e 2 se encontram “parcialmente presentes” no 
documento, visto que as informações a respeito das questões cultu-
rais não são abordadas, assim como os dados socioeconômicos da 
escola e o número de profissionais e alunos junto às demais informa-
ções analisadas nessa etapa. O elemento 3 está “presente”, uma vez 
que, no ano que o documento foi elaborado, alguns critérios ainda não 
eram mencionados. O elemento 4 é “presente”, na medida em que 
vamos lendo o documento, ficam claras as concepções de homem, 
sociedade e educação, além de pontuar os princípios de democracia 
e valores humanos aliados à aprendizagem. O elemento 5 é “ausente”, 
não informando como é a constituição da comunidade escolar. 

Os elementos 6 e 7 são “parcialmente presentes”, pois não 
consta em 6 as normas de convivência dos segmentos da comuni-
dade escolar, assim como em 7 não é informado se há identificação e 
prevenção de evasão e retenção escolar, assim como a organização 
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curricular tempo-espaço é listada de uma forma vaga. O elemento 8 é 
“presente”, no entanto, o 9 é “parcialmente presente” no documento, 
na medida que não explicita as metodologias de ensino-aprendizagem 
utilizadas na  escola. O elemento 10 é “parcialmente presente”, visto 
que não expressa a relação com a Secretaria Municipal de Educação, 
e os projetos e programas realizados na escola são citados de uma 
forma interpretativa no documento.  

O documento em vigência, que foi analisado, é do ano de 2013, 
contudo, na entrevista que foi realizada com a supervisora Lisboa, a 
qual está num cargo de confiança, assumido a partir do ano de 2016, 
foram levantados aspectos do documento elaborado no ano de 2019, 
pois ela estava participando da construção deste novo, que ainda não 
foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e, por isso, não 
tivemos acesso a ele. Segundo Lisboa, a construção do novo PPP foi 
coletiva, na qual os professores foram divididos em grupos com os 
alunos e realizaram-se questionários que foram respondidos por toda 
a comunidade escolar, inclusive, eles foram aos bairros que a escola 
atende para a realização desta atividade. Quanto a algumas informa-
ções que o documento analisado não continha, a supervisora relatou, 
como justificativa, o fato de a escola atender 11 bairros do município, 
inclusive uma parcela da zona rural, a maioria sendo de baixa renda.  

Lisboa ainda frisa que a construção desse novo PPP foi realizada 
após uma reunião na qual foram trabalhados os dados coletados junto ao 
CPM, alunos, professores e funcionários, ou seja, todos os segmentos da 
escola participaram dessa construção, caracterizando-se como democrá-
tica e coletiva. Durante o tempo de vigência do PPP de 2013, não foram 
realizadas alterações. Os princípios de inclusão e acessibilidade foram 
norteadores para estruturação deste novo PPP, já que a escola atende em 
torno de 42 alunos inclusos, sendo voltado para a realidade específica da 
escola, que, até então, no documento vigente, essas concepções já eram 
abordadas, mas de forma geral, às escolas do município. 
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Uma das maiores mudanças citadas por Lisboa, é que “agora as 
decisões não são mais tomadas de forma isolada, mas sim, como parte 
do conselho escolar, que até então, não era atuante, diferente do CPM 
que atuava isolado”, sendo encontrado um impasse nesta fala, pois no 
documento vigente o conselho escolar aparece como participativo na 
construção do PPP e na tomada de decisões da comunidade escolar. 

Quando questionada sobre seu conhecimento sobre a existência 
de estratégias metodológicas e avaliativas no processo de ensino apren-
dizagem que valorizassem as identidades, os saberes comunitários e 
os conhecimentos dos estudantes no PPP, Lisboa alega que existem 
algumas mudanças nas formas de avaliação, antes sendo apenas tes-
tes e provas, agora com metodologias ativas, salas de aula invertidas, 
estratégias diferenciadas voltadas para a comunidade em que a escola 
está inserida. Existe também a colaboração e o apreço dos professores 
por esta nova forma de ensino-aprendizagem, “as mudanças foram len-
tas, mas a resposta dos alunos vem sendo positiva, assim como a dos 
professores, mesmo sendo um desafio”, acrescenta Lisboa.  

Em relação à tecnologia da informação na escola, é um assunto 
complexo, pois a baixa renda dos alunos não permite uma acessibili-
dade constante, principalmente no ensino remoto. Observa-se que a 
maioria dos alunos retira material físico da própria escola pelo fato de 
não possuir recursos tecnológicos e instrumentos mais modernos a 
pronto acesso. O contato dos alunos com as tecnologias é previsto na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que pontua: 

[...] compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informa-
ção e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e éti-
ca nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhe-
cimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 9).

Porém, a execução é falha devido às dificuldades encontradas 
na comunidade em que a escola está inserida. Os documentos que fun-
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damentaram a elaboração do PPP que ainda não entrou em vigência 
foram a BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho (RCG). Já no PPP que 
está atualmente vigente, de 2013, tanto a BNCC quanto o RCG ainda 
não haviam sido construídos e aprovados, de forma que estes, então, 
não foram usados para a elaboração deste Projeto Político Pedagógico. 

Quando questionada sobre o que era inovação pedagógica, Lis-
boa relatou que:

Creio que inovação pedagógica seja, tanto professores quanto 
alunos acompanharem a evolução desta educação, principal-
mente em relação às mudanças. Não só mudanças de metodo-
logias, mas o acompanhamento da vivência do estudante em 
sociedade, e mudarem os métodos, quanto avaliação e estra-
tégias em relação a isso, pois o estudante que temos hoje não 
é o mesmo de quando o professor foi estudante, e pra isso é 
preciso investir muito na formação dos professores, porque o 
professor está habituado a um determinado tipo de educação, 
e ela está em evolução muito rápido [...]

Dessa forma, ela considera que o PPP construído em 2019 é 
uma inovação pedagógica, já que, quando comparado ao em vigên-
cia, ele abrange questões sobre a comunidade específica onde a es-
cola se encontra inserida, assim como participação ativa com gestão 
democrática e, que se de conhecimento dos profissionais ali atuantes, 
poderá servir para mudanças significativas no ensino aprendizagem. 

Diante do apresentado, percebemos que mesmo o PPP sendo 
bem estruturado e elaborado de forma coletiva e participativa, com in-
dícios de inovação pedagógica, se ele não for aplicado nas práticas e 
gestão da escola, as transformações não acontecerão, pois como pon-
tua Fino (2008), essas inovações implicam em mudanças que envolvem 
um claro posicionamento crítico às metodologias tradicionais aplicadas 
a prática pedagógica, assim como mudanças qualitativas nas mesmas, 
logo sendo necessário dar legitimidade em relação à adaptação às ino-
vações pedagógicas para melhorar a qualidade do ensino.  



328s u m á r i o

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, objetivamos analisar o Projeto Político Pedagógi-
co de uma Escola Municipal de São Gabriel-RS, na qual desenvolvere-
mos nossas práticas de estágio supervisionado, em busca de uma refle-
xão quanto a suas práticas de ensinagem e gestão no viés da inovação 
pedagógica. Consideramos que foram encontrados alguns indícios de 
inovação pedagógica no documento em vigência, no que tange a currí-
culo, avaliação e gestão pedagógica, porém, a maioria dos professores 
não possui conhecimento do documento, segundo a supervisora, logo 
continuam a utilizar as tradicionais metodologias de ensino.  

Contudo, a participação foi mais ativa na construção do novo 
documento, de 2019, já que, por mais que o PPP de 2013 traga em 
suas escritas um trabalho coletivo, de acordo com Lisboa, não foi tão 
colaborativo assim. O PPP antigo, ainda em vigência, nem sequer é 
requerido pelos educadores, mesmo sendo um documento norteador 
para as práticas da escola em suas finalidades específicas. Interessan-
te ressaltar que Lisboa relatou que o PPP de 2019 contou com reuniões 
em salas de aula, com os alunos, para investigar o que eles achavam 
e queriam da escola, inclusive grupos de estudantes trouxeram ideias 
de melhorias em diversos segmentos, assim como houve a realização 
de pesquisas junto à comunidade, imprimindo uma forte coletividade 
e caráter inovador ao documento em construção. 

Tendo em vista que esta pesquisa foi realizada de forma remota, 
devido à Pandemia causada pela COVID-19, esta análise tomou pro-
porções ainda maiores, por se tornar a ferramenta de primeiro contato 
para os estagiários conhecerem a comunidade escolar na qual irão 
atuar, assim como suas finalidades quanto ao processo dos diferen-
tes segmentos da escola. Com reflexões profundas sobre todo o dis-
corrido ao longo da análise, se considera a inovação pedagógica o 
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caminho para se traçar uma educação mais significativa e inclusiva 
trazendo professor, aluno e toda comunidade escolar em prol de um 
mesmo objetivo, a garantia da aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo17 apresenta uma investigação acerca dos 
projetos político pedagógicos de cursos (PPPC) presenciais na for-
mação de professores da Universidade Federal do Pampa (UNIPAM-
PA). Nesse sentido, a pesquisa buscou informações para responder 
à problemática: Como os projetos político-pedagógicos dos cursos 
presenciais de formação de professores, da Universidade Federal do 
Pampa contemplam a inovação pedagógica com foco no currículo? 

Desse modo, o trabalho teve como objetivo geral: investigar as 
perspectivas de inovação pedagógica nos projetos político-pedagógi-
cos de cursos presenciais de formação de professores na UNIPAMPA, 
no que se refere ao currículo. Sendo assim, os seguintes objetivos 
específicos integraram a pesquisa: (a) verificar perspectivas que fun-
damentam o currículo nos projetos político-pedagógicos de curso de 
formação de professores; (b) identificar princípios educativos no viés 
da inovação pedagógica que permeiam os cursos nos aspectos curri-
culares e (c) refletir a importância da inovação pedagógica na forma-
ção de professores, para a qualificação do processo de ensino-apren-
dizagem das licenciaturas.  

Optou-se em usar a expressão político-pedagógico a partir das 
ideias de Veiga (2002, p. 13), que considera o projeto “político no sen-
tido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 
sociedade [...] pedagógico, no sentido de definir as ações  educativas 
e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propó-
sitos e sua intencionalidade”.  

A acadêmica pesquisadora participa do Grupo de Pesquisa em 
Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profis-

17 Esta pesquisa é resultado de um Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em 
Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa.
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sionais da Educação (GRUPI)18, no Campus UNIPAMPA Uruguaiana. O 
trabalho do GRUPI visa colaborar com estudos e reflexões voltados para 
a inovação pedagógica, tanto nos processos de (re)construção de pro-
jetos políticos-pedagógicos de escolas de educação básica, quanto de 
cursos de formação de professores da Universidade Federal do Pampa. 

Dessa forma, foi utilizada como base inicial da pesquisa, a con-
cepção de inovação pedagógica do GRUPI, caracterizada como sendo 
um “conjunto de intervenções pedagógicas, criadas por decisões coleti-
vas e participativas, com intencionalidade deliberada para gerar mudan-
ças nas estratégias de construção ou organização de conhecimentos 
que se alinhem às transformações histórico-sociais necessárias aos fins 
pretendidos.” (MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017, p. 1794). 

Diante ao exposto, a escolha da temática alicerça-se nas pes-
quisas e estudos do GRUPI, do qual a pesquisadora faz parte desde 
2018. Além disso, o fato da pesquisadora ser acadêmica de um curso 
para formação de professores na área de Ciências da Natureza des-
pertou o interesse pelo tema.  

Assim sendo, com a análise dos projetos político-pedagógicos 
dos cursos de formação de professores da UNIPAMPA, esta pesquisa 
irá cooperar com as reflexões acerca da inovação pedagógica na edu-
cação superior, no que tange a aspectos curriculares. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este trabalho foi estabelecido em uma abordagem qualitativa e 
de estudo documental, caracterizando os dezoito projetos político-pe-
dagógicos de curso na formação de professores da UNIPAMPA, como 
fonte para coleta de dados. 

18 O GRUPI está certificado pela Instituição, com endereço na Plataforma CNPq:  dgp.cnpq.
br/dgp/espelhogrupo/5930141100172062.
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Como instrumento investigativo para a análise dos dados cole-
tados, foi realizado um recorte, com foco na dimensão curricular, do 
“Roteiro de levantamento de informações e análise de Projeto Pedagó-
gico de Curso: elementos de inovação pedagógica”, produzido  pelo 
GRUPI em 2018. O roteiro apresenta levantamento da identificação e 
caracterização de cada curso de licenciatura, e elementos que expli-
citam a proximidade de sentidos da criatividade e da inovação nas 
dimensões curriculares encontradas nos PPPCs. 

Para a análise dos achados da presente pesquisa, foi utilizada 
a análise de conteúdo, que do ponto de vista de Bardin (2016), pode 
ser organizada em três fases: a pré-análise, a exploração do material 
e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação, sendo a análi-
se subsidiada por um referencial teórico centrado em estudos sobre 
projeto político pedagógico, currículo e inovação pedagógica na edu-
cação superior, a partir de autores como Lopes, Macedo, Veiga, Fino, 
Carbonell, Masetto, Singer, entre outros.  

Assim, seguindo as fases da análise de conteúdo, os caminhos 
investigativos da pesquisa nos dezoito PPPCs foram trilhados da se-
guinte forma: 

1 - Após a seleção dos projetos político-pedagógicos de curso 
das licenciaturas presenciais no endereço https://sites.unipampa.edu.
br/prograd/cursos-de graduacao/, realizou-se a preparação deste ma-
terial em forma de um grande mapeamento com informações levanta-
das (conforme o recorte do roteiro supracitado); 

2 - A partir do mapeamento realizado, definiram-se as categorias 
de análise: 

• Concepções de inovação pedagógica; 

• Princípios educativos que embasam a inovação; 

• Aproximações de inovação na dimensão curricular. 
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Dessa maneira, a matriz de análise foi construída de acordo com 
as categorias. 

3 - Logo depois, levando em consideração esta primeira análise, 
estabeleceu-se a fase de interpretação e análise crítica/reflexiva dos 
resultados, destacando os aspectos relacionados ao currículo que fa-
vorecem ou inibem inovações pedagógicas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto aos aspectos relacionados ao currículo que favorecem 
inovações pedagógicas, destacam-se, fortemente, os princípios da in-
terdisciplinaridade e contextualização em aproximadamente 95% dos 
PPPCs, discutidos como perspectivas indissociáveis, tanto para a inte-
gração dos conteúdos como para a promoção de sentido aos conhe-
cimentos. Nesse aspecto, a licenciatura em Ciências Exatas (Campus 
Caçapava  do Sul) chama atenção para a urgência da formação inter-
disciplinar, no sentido de uma “formação na coexistência - licencia-
turas integradas e licenciaturas interdisciplinares - e não substitutiva. 
A coexistência produzirá a tensão necessária para fazer emergir as 
condições para uma interdisciplinaridade.” (UNIPAMPA, 2018, p. 112). 

A arquitetura curricular do curso de Ciências Humanas (campus 
São Borja) também se constitui dentro de uma perspectiva interdis-
ciplinar, que transita na constituição de todo o seu ementário, o qual 
foi pensado para que desde o primeiro semestre, o aluno possa se 
familiarizar e realizar conexões entre as quatro áreas do conhecimento: 
História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 

A articulação entre as dimensões teóricas e práticas foi outro 
fundamento bastante relevante, evidenciado nos dezoito PPPCs. De 
forma geral, os currículos relacionam este aspecto principalmente às 
práticas pedagógicas e aos estágios curriculares, componentes que 
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estabelecem o diálogo entre Educação Básica e Universidade, na in-
tenção de promover o exercício da participação, da aprendizagem, da 
problematização e do experienciar, compreendendo a escola como 
espaço de formação.  

Nessa direção, o PPPC da licenciatura em História (campus Ja-
guarão) prepondera que o processo de formação de docentes deve, 
necessariamente, “oportunizar ao graduando a maior gama possível de 
situações similares às que deverá experienciar na docência e promover a 
reflexão constante sobre as situações vividas.” (UNIPAMPA, 2018, p. 82). 

Dez dos dezoito PPPCs revelam uma formação humanista, ge-
neralista, crítica e reflexiva, com foco na aprendizagem e preocupada 
com o desenvolvimento emancipatório dos alunos. 

Frente ao exposto, a licenciatura em Letras - Espanhol e Litera-
tura Hispânica (Campus Jaguarão) propõe a formação de um futuro 
docente preparado para atuar na  áreas específicas de sua formação, 
mas também como um “profissional generalista, humanista capaz de 
articular diferentes saberes atinentes às demandas da sociedade con-
temporânea; com compromisso político/ético/estético em relação ao 
seu fazer pedagógico e à sua atuação enquanto formador de sujeitos.” 
(UNIPAMPA, 2017, p. 37). 

Dessa maneira, Mello e Salomão de Freitas (2017) corroboram 
com tais premissas, explicitando que a inovação pedagógica:  

[...] na perspectiva emancipatória, poderá consolidar projetos 
político-pedagógicos e práticas educativas interdisciplinares, 
coletivas, crítico-reflexivas, contextualizadas, com pesquisa e 
participação democrática, que favoreçam o diálogo entre pes-
soas e saberes, a cooperação, a negociação de ideias e o direi-
to das pessoas ao exercício da práxis e a tomada de decisões 
e intervenções na realidade (MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 
2017, p. 1800-1801). 
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Visando à flexibilização, todos os currículos propõem compo-
nentes curriculares complementares de graduação (CCCG) e a oferta 
de atividades complementares de graduação (ACG), possibilitando 
uma formação-acadêmico-profissional mais autônoma, pois o discen-
te tem total liberdade para definir os CCCGs e as ACGs que irá realizar. 
Entretanto, dezessete currículos orientam que as atividades comple-
mentares de graduação, englobadas nos grupos de Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, preconizem uma carga horária mínima obrigatória 
a ser cumprida em cada grupo, fato que pode favorecer a comparti-
mentação do saber. 

Por outro lado, o currículo da licenciatura em Letras - Espanhol e 
Literatura Hispânica (Campus Jaguarão) sugere uma perspectiva ino-
vadora quando discorre que: 

As orientações para as Atividades Complementares de Gradua-
ção exemplificam cada grupo, mas, propositalmente, não tra-
zem especificações quanto à carga horária de cada item, nem 
apresentam tipos de comprovação. Isso ocorre porque as Ativi-
dades Complementares de Graduação estão sendo solicitadas 
a estudantes do turno noturno, em proposta pedagógica de um 
curso que prima pela flexibilização curricular. Ademais, a forma-
ção acadêmica ocorre de modo integrado, pois uma  atividade 
de caráter extensionista, como um evento acadêmico, propicia 
experiências e aprendizados quanto ao ensino, à pesquisa, 
à gestão e à cultura. O excesso de segmentação das ACGs, 
acompanhado de um detalhamento, indicia um imaginário de 
qualificação extraclasse segmentada e quantificável (UNIPAM-
PA, 2017, p. 59).

A valorização da diversidade e diferenças é outro princípio que 
aparece de forma recorrente entre os currículos analisados, por meio 
de temáticas relativas aos estudos de sexualidade, identidade, igual-
dade, diferenças, relações étnico-raciais e direitos humanos, proble-
matizadas transversalmente em diversos componentes curriculares. 
Nesse sentido, o currículo da licenciatura em Letras Português e Lite-
raturas de Língua Portuguesa (Campus Bagé) tenciona que o proces-
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so de formação docente deve também contribuir para uma reflexão 
multicultural, intercultural e transcultural, abordando concepções de 
identidade, alteridade e etnicidade em diversos contextos. 

Nessa direção, Cunha (2013, p. 612) pontua que “o professor 
se faz professor em uma instituição cultural e humana, depositária de 
valores e expectativas de uma determinada sociedade, compreendida 
em um tempo histórico.” 

No que se refere aos contextos locais, seis currículos demons-
tram uma grande preocupação em conhecer as realidades sociais/
ambientais em que os cursos estão inseridos. Um dos princípios da li-
cenciatura em Ciências Humanas (Campus São Borja) é, justamente, o 
de uma aprendizagem em interação com a realidade e com os demais 
indivíduos, em que o processo de aprendizagem acontece “ [...] tanto 
do ponto de vista da própria realidade do estudante – com relação à 
diferenciação de percurso e progressão pela qual deve passar, quanto 
da realidade do seu contexto e do seu entorno, à qual ele deve retor-
nar” (UNIPAMPA, 2019, p. 38/39). Singer (2018) considera a pesquisa 
sobre o próprio contexto como sendo um dos pilares para a inovação 
pedagógica na educação, baseado sobre o coletivo da comunidade 
onde o grupo está. 

Na contramão desses aspectos que favorecem as inovações 
pedagógicas, revelam-se os aspectos inibidores, capazes de reprimir 
a inovação pedagógica na perspectiva emancipatória. Nesse sentido, 
as questões referentes à acessibilidade pedagógica e atitudinal, que 
representam um importante papel entre as ações discentes, só apa-
recem em 16% dos currículos. Sendo assim, ao considerar os aspec-
tos da acessibilidade pedagógica e atitudinal, é interessante salientar, 
como exemplo, a organização do currículo da licenciatura em Pedago-
gia (Campus Jaguarão), em que a proposta curricular perpassa pela 
ideia da inclusão em suas dimensões sociais, culturais e em relação 
aos aspectos mais restritos da aprendizagem. 
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Dezoito currículos demonstram um silenciamento em relação 
aos aspectos ligados a promoção de atividades culturais e esportivas, 
ações valorosas que podem exercer significativa influência no fomento 
das interações entre comunidade acadêmica interna e externa. 

A desatualização do PPPC e, consequentemente, do currículo 
foi outro aspecto inibidor da inovação pedagógica em 5 (cinco) docu-
mentos. Diante disso, é importante ressaltar as concepções de Veiga 
(2002), ao reconhecer que o projeto político-pedagógico deve estar em 
constante ressignificação, pois além de atender as demandas emer-
gentes no contexto educacional, precisa ser um documento vivenciado 
por todos os segmentos de uma instituição de ensino. 

Nessa direção, a inexistência da promoção de espaços de par-
ticipação efetiva dos diferentes segmentos da instituição foi uma ca-
racterística unânime entre os currículos analisados, sendo a Avaliação 
Institucional e/ou de Curso o único aspecto mencionado pelos PPPCs, 
referente à reunião dos representantes de cada segmento. 

Com base no exposto, é de fundamental importância que os cur-
sos de licenciatura reflitam contínua e coletivamente quanto às possi-
bilidades de mudanças, transformações e reformulações curriculares, 
para o enriquecimento da construção de inovações pedagógicas que 
possam contribuir no processo de formação docente. Portanto, vale res-
saltar as ideias de Veiga (2002, p. 33) quando diz que “a construção do 
projeto político  pedagógico requer continuidade das ações, descentra-
lização, democratização do processo de tomada de decisões e insta-
lação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação às perspectivas que fundamentam os currículos 
analisados, percebe-se nos documentos atualizados uma disposição 
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curricular bastante clara, visando a flexibilização estrutural/organizacio-
nal das atividades educacionais e promovendo interações pedagógi-
cas entre os componentes curriculares. 

Diante da problemática que sustentou a pesquisa, de como os 
projetos político pedagógicos das licenciaturas presenciais da Uni-
versidade Federal do Pampa contemplam a inovação pedagógica na 
dimensão curricular, observa-se que há uma expressiva  fundamenta-
ção nos princípios que embasam as ações educativas, em especial, 
na interdisciplinaridade, na contextualização, na relação entre teoria e 
prática, na flexibilização curricular, na arquitetura curricular organiza-
da por núcleos e eixos e na valorização das diferenças. Entretanto, é 
importante salientar que a inovação pedagógica acontece ao mesmo 
tempo que tais princípios são construídos na esteira da ruptura, da 
coletividade e da verdadeira participação de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica.  

Ao finalizar esta pesquisa, destaca-se que doze (66,7%) cur-
rículos são potencialmente permeados por elementos de inovação 
pedagógica, no entanto, em seis (33,3%) currículos, esses aspectos 
ainda aparecem de forma rasa e muito incipiente, principalmente no 
que se refere à promoção de espaços de participação dos diferentes 
segmentos da instituição e em relação à acessibilidade pedagógica e 
atitudinal. Nesse sentido, indica-se a reestruturação iminente e contí-
nua desses currículos, com vistas ao fazer coletivo e à valorização dos 
contextos locais. 

Além disso, nota-se nos PPPCs a prevalência de uma estrutura 
muito mais indicativa que participativa, e o modelo de democracia que 
se estabelece tem um formato representativo, ainda distante da demo-
cracia na perspectiva da inovação emancipatória, aquela que envolve 
a participação de todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar e acadêmica, no compromisso de tecer os caminhos que a 
instituição de ensino irá percorrer (VEIGA, 2003). 
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Por fim, entende-se que esta pesquisa poderá contribuir para a 
qualificação do processo de ensino-aprendizagem das licenciaturas, 
uma vez que apresenta a inovação pedagógica no sentido da recons-
trução, da ruptura e da emancipação. 
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INTRODUÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) teve seu início na década de 
80, quando as lutas por igualdade e justiça social se intensificaram, mas 
foi somente em 1988 que foi instituído na Constituição Federativa de nos-
so país (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN 9.394/96) estabeleceu, em 1996, que toda escola da Educação 
Básica precisa elaborar e implantar o PPP (BRASIL, 1996). Anteriormente 
a isso, as escolas tinham um papel passivo, no qual as tomadas de deci-
sões eram feitas pelo governo, em suas diferentes instâncias.  

Essa legislação mudou vários aspectos na educação brasileira, 
proporcionou que a escola trabalhasse de forma autônoma, fazendo 
seus planejamentos e suas escolhas de acordo com o que considera 
mais eficiente para a realidade escolar em que está situada. 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que estabelece 
a identidade da escola e reflete as propostas que ela utilizará para al-
cançar os seus objetivos, visando melhorar as práticas pedagógicas, 
com foco no aluno, na aprendizagem e em todos os fatores que os 
cercam. Nas palavras de Gadotti:  

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para 
o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável 
para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e bus-
car uma nova estabilidade em função da promessa que cada 
projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto 
educativo pode ser tomado como promessa frente a determina-
das rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI, 
1994, p. 579). 

Nesse sentido, o PPP tem a responsabilidade não somente 
de ser um norteador nas ações educativas, mas também possui res-
ponsabilidades sociais e políticas, com a formação do cidadão como 
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sujeito autônomo, crítico e reflexivo, com habilidades e atitudes pro-
missoras, com capacidade para analisar sua realidade e transformá-la 
através da educação. 

Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal do Pampa, 
Campus São Gabriel, no primeiro semestre letivo de 2020, como ativi-
dade de ensino remoto do Componente Curricular de Pesquisa e Prá-
tica Pedagógica no Ensino Fundamental, do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, com a finalidade de inserir os alunos na realidade 
escolar em que realizarão o estágio supervisionado e fazer o planeja-
mento de suas ações com base no PPP da escola, objeto da análise. 
Assim, objetivamos nesse trabalho analisar o PPP de uma escola públi-
ca da Rede Municipal de ensino de São Gabriel/RS, buscando indícios 
de inovação pedagógica. 

Cabe aqui ressaltar que entendemos inovações pedagógicas 
como “conjuntos de intervenções pedagógicas, criadas coletivamente, 
com a intencionalidade de gerar mudanças nas estratégias de cons-
trução ou na organização dos conhecimentos atendendo as transfor-
mações histórico-sociais” (MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017, p. 
1794) Nesse sentido, compreendemos a análise documental realizada 
como uma intervenção que intenciona gerar reflexões e propor melho-
rias nos processos educacionais da escola que receberá as práticas 
de estágio, contribuindo assim com a comunidade escolar, através da 
parceria Escola-Universidade, na perspectiva da formação acadêmi-
co-profissional, compartilhando responsabilidades na tarefa de prepa-
rar novos profissionais da educação. (DINIZ-PEREIRA, 2008).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada em nível exploratório (GIL, 2008), 
com abordagem qualitativa, realizada a partir de análise documental 
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(GERHARDT; SILVEIRA, 2009) do Projeto Político Pedagógico de uma 
escola da rede pública municipal de São Gabriel/RS.  

A análise foi realizada utilizando um roteiro construído 
coletivamente pelo Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica 
na Formação Acadêmico Profissional de Profissionais da Educação 
(GRUPI), cedido pela professora orientadora, que é pesquisadora no 
referido grupo de pesquisas. Ele serviu como um guia de análise para 
observação da estrutura documental, sua construção e implementação 
sob um viés da inovação pedagógica, investigando estes aspectos 
a partir das cinco dimensões elencadas pelo Grupo de Trabalho 
do Ministério da Educação (MEC), responsável pela Iniciativa para 
Inovação e Criatividade na Educação Básica (BRASIL, 2015): gestão, 
currículo, metodologia, ambiente e inter-relações. 

Observamos, na análise, os seguintes elementos: 1 - dados de 
identificação da instituição, 2 - breve histórico e caracterização atual da 
escola, 3 - estruturação do PPP, 4 - marco referencial geral, 5 - consti-
tuição da comunidade escolar, 6 – dimensão da gestão pedagógica, 
7 – dimensão do currículo, 8 – dimensão do ambiente, 9 – dimensão 
da metodologia, 10 – dimensão das inter-relações estabelecidas pelos 
segmentos da comunidade escolar e local. Os dados coletados foram 
organizados baseando-se nos parâmetros metodológicos utilizados 
por Saraiva et al. (2019), sendo eles: mencionados, pouco menciona-
dos e não mencionados, de acordo com sua presença completa, vaga/
incompleta, ou não listado no documento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O elemento 1 é “pouco mencionado,” visto que o documento 
não descreve a comunidade escolar. São “mencionados” os elemen-
tos 2, 3 e 4, mas o marco referencial, que é o conjunto de valores e 
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princípios que a escola acredita é denominado como Organização do 
Currículo. A unidade 5 “não é mencionada”. O elemento 6 é “mencio-
nado”, compreendendo o diretor pedagógico, vice-diretor, coordena-
ção pedagógica, serviço de atendimento educacional, corpo docente e 
os órgãos colegiados: Conselho Escolar e o Círculo de Pais e Mestres. 
O elemento 7 “não é mencionado”. O 8 é “mencionado”, contempla 
bem os espaços presentes na escola e que tipo de ambiente educativo 
ela apresenta. O elemento 9 no documento traz uma visão bem com-
pleta sobre a metodologia, numa perspectiva de investigação sobre 
os processos sociocognitivos de produção de conhecimento por que 
passa cada aluno, explica quais são as ações nos diferentes níveis 
e modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação  
Especial. O item 10 também é “mencionado”, pois contempla os prin-
cípios de convivência, as normas que objetivam promover a harmonia 
e o equilíbrio entre direitos e deveres individuais e coletivos, para uma 
boa convivência educativa e social.

A dimensão Currículo não aparece no documento, já a de Am-
biente contempla o que é estabelecido pelo GT do MEC, sendo huma-
nizado, com propostas que estimulam o diálogo e valorizam as dife-
renças (BRASIL, 2015). No que se refere à Metodologia, o documento 
apresenta uma metodologia ativa e inclusiva, colocando o aluno como 
sujeito de sua aprendizagem, sendo indício de inovação educacional 
(BRASIL, 2015). A dimensão das Inter-relações estabelecidas pelos 
segmentos da comunidade escolar e local se mostrou eficiente, visto 
que existe uma interação entre a escola e a comunidade, a qualparti-
cipa ativamente nas ações e tomadas de decisões, colocando a co-
letividade como processo central e garantindo processos inovadores 
(BRASIL, 2015). 

Ao analisar o documento com base no roteiro, chegamos a vá-
rios elementos que mostram indícios de inovação pedagógica, porém 
a dimensão do Currículo não foi contemplada, mesmo sendo tão ne-
cessária para a escolha e organização dos conteúdos, assim como na 
orientação da trajetória de aprendizagem e competências que o aluno 
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deverá desenvolver. Essa falha não garante uma educação inovadora 
de forma completa, pois a unidade Currículo considera quais práticas 
são mais significativas, levando em conta as necessidades que os alu-
nos apresentam. Sem essa abordagem, assegurada e orientada pelo 
PPP, as estratégias de ensino, as ações pedagógicas e as metodolo-
gias avaliativas podem ficar desconexas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho, de análise e reflexão do PPP de uma Escola 
pública da Rede Municipal de Ensino de São Gabriel/RS, teve como 
objetivo buscar neste documento indícios, atitudes e percepções de 
inovações pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem, atra-
vés de um olhar crítico e avaliativo. 

Ao realizar a análise, consideramos que o PPP abrange a maioria 
dos elementos, atendendo aos critérios de avaliação do GT do MEC, 
porém não são todas as dimensões que se fazem presentes, pois a 
do Currículo não foi contemplada na redação do documento. Tam-
bém, percebemos a falta de caracterização da comunidade escolar, 
articulações com a cultura e seu contexto social, concepções que se 
fazem necessárias para avaliar se a metodologia utilizada contempla a 
realidade em que a escola está inserida. Segundo Bauman (2005), as 
instituições, as escolas são comunidades de vida e de destino, cujos 
membros vivem juntos e numa ligação absoluta, devendo, dessa for-
ma, serem contempladas todas as características da comunidade no 
documento norteador da escola, pois deve ser considerado que as 
identidades se moldam a partir de diferentes espaços sociais, familia-
res e culturais, que influenciam os comportamentos e relações sociais 
e, por consequência, o aprendizado. 
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Através dessa análise, foi possível conhecer e compreender como 
é estruturado o PPP e qual sua importância como instrumento norteador 
e orientador no processo educativo, vislumbrando suas potencialidades 
inovadoras e apontando seus pontos de fragilidade, para poder colabo-
rar nos processos de avaliação e reestruturação do mesmo. 
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INTRODUÇÃO 

Ao falarmos sobre inovação pedagógica, devemos ter em mente 
que,dentro da educação, práticas de inovação sempre vão se demons-
trar como diferenciadas e significativas, além de serem extremamente 
necessárias para causarem uma mudança nas estruturas do ensino 
tradicional. De acordo com Cardoso (1992, p. 90-91), a inovação pe-
dagógica é “considerada um elemento impulsionador e criador de uma 
nova prática educativa, que se deseja mais ajustada às necessidades 
socioculturais das sociedades contemporâneas”. 

Neste trabalho, relatamos uma atividade que foi realizada em 
uma escola localizada no interior do município de Uruguaiana, no Rio 
Grande do Sul. Como bem podemos perceber, essas localidades aca-
bam por ter práticas sociais conservadoras e que acabam afastando a 
discussão sobre diversidade. Neste contexto, defendemos que o sim-
ples fato de levarmos atividades que discutam questões de gênero, 
por si já é uma prática inovadora, pois ajuda a mobilizar sujeitos inse-
ridos em uma determinada estrutura de exclusão. 

Primeiramente, precisamos trazer aqui o que é gênero. Segundo 
Oliveira e Carvalho (2017, p. 62) “Gênero” pode ser entendido como 
uma categoria conceitual produzida por discursos científicos, caracte-
rizada, portanto, como uma construção cultural situada em um deter-
minado contexto histórico-social. Nesse sentido, podemos dizer que 
o gênero, bem como as definições de “masculino” e “feminino” são 
construções sociais e não aspectos naturais do ser humano. 

Sobre como a escola lida com o gênero, Silva (2019, p. 429) cita 
que a escola, como instituição social, perpetua modelos e reverbera 
práticas discursivas que instituem desigualdades. Essa reprodução é 
especialmente perigosa quando compreendemos a escola como ins-
tituição responsável por propagar e difundir os conhecimentos cientí-
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ficos acumulados pela humanidade. Temos assim que, em relação a 
diferentes formas de vivências de gênero e sexualidade, a escola, que 
devia ser um local de formação e garantia de direitos, acaba agindo 
como uma instituição reguladora. 

A importância de falar sobre esse tema está no fato de que preci-
samos, de maneira urgente, promover uma reflexão sobre como os dife-
rentes sujeitos estão inseridos nos diferentes espaços sociais. No caso 
de travestis e transexuais, em relação à escola, conhecemos um histórico 
enorme de evasão, seja pela violência, a qual essas pessoas são subme-
tidas diariamente, ou pela falta de políticas e de ação por parte da escola, 
que acaba negligenciando essas vivências. Esses fatores acarretam em 
sua exclusão do ambiente escolar. De acordo com Hanna e Cunha (2017), 
o índice de evasão chega a 82%, o que, consequentemente, impossibilita 
esses sujeitos de conseguirem qualificação profissional. 

A atividade teve como objetivo promover a discussão sobre a 
identidade de gênero e a igualdade, a partir de vídeos que trouxessem 
diversas experiências de pessoas em diversas formas de expressão de 
gênero, além de outros com definições de diversos termos que utiliza-
mos, quando entramos neste assunto. Também, contamos como obje-
tivo, familiarizar alunos e alunas com esses conhecimentos, de forma a 
trazer a eles a consciência da diversidade e a importância do respeito e 
da garantia dos direitos desses grupos nos mais diversos espaços so-
ciais. Discutir e trazer esses temas para o espaço escolar pode ser algo 
transformador, no que diz respeito à garantia de que os mais diversos 
corpos e sujeitos estejam inseridos no espaço escolar, e contribuindo 
para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente escrita se caracteriza como um relato de experiência 
que foi construído a partir de uma atividade realizada em uma escola 
municipal a qual  atende as etapas V e VI da Educação Infantil e to-
dos os anos do Ensino fundamental. A mesma se localiza no interior 
do Município de Uruguaiana/RS, atendendo alunos e alunas de várias 
localidades distantes da zona urbana, sendo, portanto, um importante 
ponto de socialização dessas crianças e adolescentes que vivem nes-
ta realidade rural. Como uma escola de turno integral, oferece as refei-
ções para esses/as discentes e  também conta com espaços para a 
gestão escolar, a secretaria, as salas de aula, sala de vídeo, biblioteca, 
laboratório, uma horta (cultivada pelos/as próprios/as alunos/as), uma 
quadra coberta e um salão em anexo. 

Além dos/as estudantes, também há a comunidade, localizada 
no distrito de João Arregui, que sempre está, de alguma forma, envol-
vida com a escola, sendo esse um local muito importante por promover 
o contato da comunidade com a ciência e a cultura. Consideramos, 
assim, que o espaço escolar deve ser usado para promover as mais 
diversas atividades e reflexões, pois, muitas vezes, acaba sendo o 
ponto de contato dessas pessoas com as questões sociais, culturais e 
científicas. Isso faz com que a inserção da universidade, por meio das 
professoras e dos alunos, envolvidos no programa de residência pe-
dagógica, seja de extrema importância para tornar esse espaço mais 
democrático e reflexivo. 

Considerando esses aspectos, a atividade desenvolvida foi in-
titulada como “Identidade de Gênero: uma discussão pela igualdade” 
e visou discutir o gênero e sua relação com diferentes vivências, para 
além do discurso biológico de corpo a partir da reprodução, e sim do 
corpo como um espaço de expressão de diferentes identidades de gê-
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nero e personalidades. Caracterizou-se  como uma roda de conversa, 
que foi guiada a partir da exibição e discussão de vídeos que traziam 
vivências de pessoas trans e não binárias, tendo sido realizada no dia 
20 de novembro de 2019, no Laboratório de Ciências Naturais da es-
cola. Foram utilizados como recursos: uma televisão (que se localiza 
no laboratório), computador (notebook) e a internet, para que os vídeos 
fossem exibidos, a partir da plataforma Youtube. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Falar sobre gênero na escola não tem se demonstrado uma ta-
refa fácil de fazer, muitos/as docentes apontam dificuldades em não 
saber exatamente o que falar e como falar, ao tratar dessas temáticas. 
Também apontam questões envolvendo a não aprovação dos pais e 
da comunidade, a falta de políticas dentro das escolas e na sociedade 
no geral, para a promoção de especialização e formação nesta área, e 
em outras como sexualidade, raça, entre outras. 

Mas, ainda que não seja fácil, discutir essas questões no am-
biente escolar demonstra-se algo de extrema importância, pois traz 
para dentro deste ambiente a dimensão de que estes corpos estão lá 
e merecem, assim como todas as outras pessoas, seus direitos res-
peitados e sua formação garantida. Isso também corrobora com o fato 
de considerarmos a escola como um local onde se podem transformar 
realidades, pensamentos, e assim, se pode transformar a sociedade 
como um todo. Silva (2019, p. 427) cita que as temáticas de gênero 
e sexualidade na escola estão envoltas em vários entrelaçamentos. 
“[…] O debate sobre sexualidade era restrito a questões biológicas e 
de saúde, hoje percebemos a necessidade de se incluírem questões 
voltadas para a diversidade”. 
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A partir da organização da roda de conversa, foram passados 
vídeos com algumas definições e experiências de travestis, transe-
xuais e pessoas não binárias, que relatavam suas vivências e traziam 
a conceituação de diversos termos. Ao fim de cada vídeo, a turma era 
convidada a dialogar sobre o que acabou de ver, gerando, assim, a 
discussão a partir de cada vídeo, com alunas/os trazendo suas vivên-
cias, o que consideravam sobre o sujeito que apareceu e como esses 
relatos foram importantes para suas próprias reflexões. No momento, 
alguns/umas alunos/as não quiseram participar, porém ao longo da 
discussão, até mesmo algumas meninas, que acabavam participando 
mais, cobraram um posicionamento desses/as colegas. 

Isso nos demonstra que até mesmo uma simples discussão so-
bre gênero e sexualidade acaba por mobilizar os/as discentes por meio 
do diálogo, expressando o que puderam observar em comum com 
suas próprias vivências e as vivências relatadas, e o que observaram 
de diferente em relação a essas vivências. Segundo Barreiro e Mar-
tins (2016, p. 97), é importante que aconteça a discussão de gênero 
na escola, a fim de promover “formas de compreensão que permitam 
abranger as profissões, as funções sociais, o direito ao corpo e o exer-
cício pleno da cidadania como parte do processo da subjetividade”. 

A primeira sessão de vídeos passados faz parte da série “Di-
cionário de Gêneros”, disponíveis na plataforma do Youtube, e se ca-
racterizam por vídeos curtos que trazem definições de pessoas trans 
de suas próprias vivências, em contraste com o que é encontrado no 
dicionário. Foram escolhidos três vídeos dessa sessão: um referente à 
definição de Travestis, um sobre homens trans, e um sobre mulheres 
trans. Os alunos prestaram bastante atenção nos vídeos e demons-
traram interesse, no geral, porém, quando uma das pessoas que apa-
receram se apresentou como travesti, alguns alunos riram, tendo sua 
atenção chamada imediatamente. 
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Foi lhes perguntado o que exatamente era engraçado, ao passo 
em que muitos disseram que nada, e outros admitiram seu estranha-
mento frente ao termo “travesti”. Em seguida, foi explicado que esse 
termo representa apenas mais uma vivência de gênero, sob protesto 
de algumas alunas que não gostaram do aparente desrespeito de seus 
colegas com o momento de aula e com o conteúdo passado. Acalma-
dos os ânimos, o vídeo prosseguiu sem grandes interrupções. 

Esse fato nos demonstra que a palavra “travesti” e as expres-
sões de travestilidades ainda geram desconforto nas pessoas que se 
deparam com esses sujeitos. Isso nos diz sobre a forte situação de 
exclusão e marginalidade à qual esses sujeitos estão expostos, a mer-
cê também da violência e da pobreza. Isso pode estar relacionado ao 
fato de que, durante muito tempo em nosso país, a palavra “travesti” 
foi associada “ao imaginário do desregramento sexual e ao universo 
da prostituição” (LEITE JÚNIOR, 2008, p. 209).

O próximo vídeo assistido e discutido era intitulado como “Gê-
nero TTs – Travestis e Transexuais”, no qual ocorre uma entrevista, e 
a entrevistada nos dá uma dimensão mais profunda sobre o que sig-
nifica ser uma travesti ou uma transexual a partir da própria vivência, 
e de vivências que a mesma observou. Trazendo para a discussão a 
temática de como essas pessoas lidam com seus corpos, neste mo-
mento foi resgatado o conceito de corpo, que havia sido discutido em 
algumas aulas anteriores, sendo os alunos questionados sobre a re-
lação entre transexualidade e construção do corpo. Neste momento, 
uma aluna  reflete: “agora eu entendi o porquê falam em ‘construir’ um 
corpo, porque, essas pessoas mesmo, modificam o próprio corpo, de 
acordo com o desejo e a identidade delas, muito legal”. 

Sobre o corpo enquanto construção social, podemos dizer que: 

Não é o momento do nascimento e da nomeação de um corpo 
como macho ou como fêmea que faz deste um sujeito mas-
culino ou feminino. A construção do gênero e da sexualidade 
dá-se ao longo de toda a vida, continuamente, infindavelmente. 
(LOURO, 2008, p. 18).
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No momento a seguir, o vídeo assistido e discutido foi “Eu sem-
pre soube que era trans? Feat. Bernoch” no qual é observada uma 
conversa entre dois homens transexuais: um que se sente bem apenas 
com a hormonização e rejeita os próprios órgãos genitais; e o outro 
que iniciou a hormonização, porém não sentiu mais a necessidade 
de se hormonizar nem passar pelos procedimentos cirúrgicos transe-
xualizadores. O objetivo do vídeo é demonstrar que a presença ou a 
ausência da necessidade de passar por todo o processo de transição 
não apaga a identidade de gênero desta pessoa. Ao fim do vídeo, 
foi questionado aos discentes presentes qual dos dois meninos era o 
menino trans, quando responderam que era o segundo (o que não se 
hormonizava), e apenas uma aluna indicou que ambos eram homens 
trans, o que chocou alguns/umas alunos/as por ele não parecer. 

Sobre o conceito de passabilidade, Barros e Ramos Junior (2017, 
p. 2) entendem que, ao adquirir as características secundárias do gênero 
pretendido, as pessoas trans e travestis tornam-se “passáveis”, ou seja, 
são lidas  socialmente como homens e mulheres não trans. Sobre iden-
tidades trans, os autores falam que, embora a “passabilidade” advinda 
do uso de hormônios não seja uma prerrogativa para autodeterminação 
dos sujeitos em suas identidades, é preciso ponderar que nem todos os 
sujeitos trans serão “passáveis”, isto parece estar ligado a estereótipos 
de padrões hegemônicos de masculinidade e feminilidade. 

Os últimos dois vídeos da discussão eram referentes às identi-
dades tidas como Não binárias. O primeiro vídeo se intitulava “Gênero 
Não-binário – Guia Rápido #7 – Canal das Bee” e falava, de uma ma-
neira rápida, sobre a definição destes gêneros, que não se apresentam 
nem como masculinos nem como femininos apenas. Sobre expressão 
de gênero, para Scote e Garcia (2020, p. 4), a teoria queer [...] contribui 
para a compreensão de que não só as populações trans constroem 
suas identidades performaticamente [...], mas também que todas as 
categorias humanas de existência. O próximo vídeo, intitulado como 
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“Sexualidade dos Não Binários” trata sobre como nos referimos às 
sexualidades que essas pessoas não binárias expressam, visto que 
elas não devem ser tratadas nem como homem nem como mulher. 
Este vídeo foi trazido como uma curiosidade que poderia ser agrega-
da à discussão proposta para a aula. Ao serem questionados sobre 
esta questão, relacionada às pessoas não binárias, os/as alunos/as 
expressaram que era a primeira vez que eles/as ouviam falar dessas 
diversas expressões de gênero. Muitos/as até mesmo falaram que já 
haviam ouvido falar de travestis, transexuais, porém não de pessoas 
não binárias, o que demonstra a importância de falarmos sobre as di-
versas identidades, trazendo a discussão para o contexto de igualdade 
e respeito, e não de exclusão e preconceito. 

Para finalizar, foi questionado o que eles/as acharam da aula, 
do momento de discussão, ao que uma aluna prontamente respon-
deu: “achei algumas coisas bem confusas de entender, mas no geral 
foi bem legal e divertida”. Outros alunos também classificaram como 
uma aula “interessante”, “descontraída”, expressando assim que foi 
positiva para todos/as, por trazer vídeos e discussões interessantes. 
Nas palavras de outra educanda:

A gente aprendeu muita coisa diferente nessa aula, conhecer es-
sas pessoas e saber os porquês elas são assim fazem a gente 
entender que o mundo é diverso, e a gente precisa respeitar, aco-
lher e defender todo mundo, somos diferentes e isso é muito legal.

Isso nos demonstra que devemos falar sobre as diferenças, “a 
fim de  explicitar e combater os mecanismos excludentes e discrimina-
tórios que se fazem presentes, muitas vezes de forma sutil, no interior 
do espaço escolar”. (MADUREIRA, 2007, p. 400). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atividade realizada contou com o objetivo de promover uma 
discussão sobre identidade de gênero, como forma de mobilizar para a 
igualdade e para o respeito. Tiramos como principal consideração o fato 
de que falar sobre diversidade pode promover uma mudança no ambiente 
escolar, fazendo com que diferentes sujeitos, com diferentes vivências, 
estejam inseridos neste espaço, tornando-o mais plural e democrático. 

Buscamos, com a escrita deste relato, que o leitor ou a leitora sin-
tam-se inspirados/as e busquem trabalhar as questões de gênero dentro 
de sua escola e no seu dia a dia. Por fim, trazemos que muitas expectati-
vas que tínhamos em relação ao trabalho foram concluídas, promovendo 
o respeito entre os/as educandos/as e seus pares. Sabemos que trabalhar 
para a inovação pode, muitas vezes, não ser uma tarefa fácil, mas, aos 
poucos, vamos trilhando este caminho e transformando realidades.
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INTRODUÇÃO  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento amparado 
por lei que apresenta a proposta educacional da instituição de ensino, 
expressando a identidade escolar, sendo uma referência importante 
na garantia do direito a uma educação escolar diferenciada, devendo, 
assim, ser construída de forma coletiva e autônoma (BRASIL, 2013).  

Compreendendo propostas elaboradas por todas as subdivi-
sões da comunidade escolar, o PPP é formado por bases que sus-
tentam a justiça social, a igualdade e a solidariedade humana, sen-
do uma ferramenta de anseios dos sujeitos que compõem a escola 
(OLIVEIRA, 2009). 

Segundo Libâneo (2004, p. 22), “o PPP é um documento que 
detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser de-
senvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e 
legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comu-
nidade escolar”. Assim, o Projeto Político Pedagógico vai além de um 
conjunto de planos de ensino e de atividades. Veiga afirma que 

[...] o projeto pedagógico, ao se constituir em processo parti-
cipativo de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de 
organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições, buscando eliminar as relações competitivas, 
corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 
pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo relações ho-
rizontais no interior da escola. (VEIGA, 2004, p. 38).  

Na Universidade Federal do Pampa, campus São Gabriel, o 
componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica no Ensino Fun-
damental, em virtude da Pandemia causada pela COVID-19, se tornou 
uma prática remota, que busca inserir os licenciandos na realidade 
das instituições de Educação Básica de Ensino Fundamental, para ini-
ciação dos estágios supervisionados, nos quais os licenciandos irão 
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aprender a elaborar projetos e metodologias a serem aplicados em 
sala de aula, partindo de um estudo sobre o contexto escolar, que 
compreende uma análise do PPP da escola a qualreceberá os acadê-
micos para desenvolverem suas práticas. A partir disso, objetivamos 
nesse trabalho realizar uma análise reflexiva do PPP da escola-campo, 
buscando indícios de inovação pedagógica.  

Cabe salientar que entendemos inovações pedagógicas a par-
tir do conceito apresentado por Mello e Salomão de Freitas (2017, 
p.1794), que as denominam como “conjuntos de intervenções peda-
gógicas, criadas coletivamente, com a intencionalidade de gerar mu-
danças nas estratégias de construção ou na organização dos conhe-
cimentos atendendo as transformações histórico-sociais”, assumindo 
aqui o processo de análise documental do PPP como uma intervenção 
que visa apontar caminhos para a melhoria de processos inovadores 
no educandário. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente trabalho, de nível exploratório (GIL, 2008), teve 
abordagem qualitativa, se caracterizando como um estudo de caso 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009), realizado a partir de análise documen-
tal do PPP cedido pela escola-campo do município de São Gabriel. 
Salientamos que a pesquisada atende a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental e é mantida pelo poder público municipal. 

Para realização da análise documental, utilizamos um roteiro 
cedido pela professora orientadora, que é pesquisadora no Grupo de 
Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profis-
sional de Profissionais da Educação (GRUPI), sendo este instrumento 
de construção coletiva deste grupo de pesquisadores Ele apresenta 
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questões referentes a estrutura, construção e implementação do PPP 
sob ò viés da inovação pedagógica, investigando estes aspectos a 
partir das cinco dimensões elencadas pelo Grupo de Trabalho do Mi-
nistério da Educação, responsável pela Iniciativa para Inovação e Cria-
tividade na Educação Básica (BRASIL, 2015): gestão, currículo, me-
todologia, ambiente e inter-relações. A análise do PPP leva em conta 
os seguintes elementos constituintes: 1 - Dados de identificação da 
escola, 2 – Breve histórico e caracterização atual da escola, 3- Estru-
turação do PPP, 4- Marco referencial geral, 5- Constituição da comu-
nidade escolar, 6- Dimensão da Gestão Pedagógica, 7- Dimensão do 
Currículo, 8- Dimensão do Ambiente, 9- Dimensão da Metodologia, e 
10- Dimensão das Inter-relações estabelecidas pelos segmentos da 
comunidade escolar e local.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Partindo dos princípios que constam no roteiro de análise do 
PPP, cedido pela professora orientadora, no presente trabalho utiliza-
mos os termos: “mencionado” para aqueles elementos que constam 
de forma completa no documento; “pouco mencionado” para os ele-
mentos que foram descritos de forma vaga ou incompleta, e “não men-
cionado” para aqueles que não foram abordados no documento alvo 
de estudo, conforme utilizado por Saraiva e colaboradores (2019).  

Considerando o explicitado acima, podemos inferir que o elemento 
1 foi pouco mencionado, já que o PPP não faz menção às questões cultu-
rais do local onde a escola encontra-se inserida. Os elementos 2 e 3 são 
mencionados, atendendo os critérios de avaliação do documento-guia. 

O elemento 4 mostra uma boa abordagem de grande parte 
dos critérios compreendidos para a avaliação, contudo, deixa de fora 
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alguns aspectos importantes, encaixando-se na categoria de pouco 
mencionado, por não fazer menções à participação da família na edu-
cação. Quanto ao marco 5, é mencionado no documento e contempla 
bem as exigências de análise. 

Do que consta no elemento 6, especifica-se abertamente as 
funções atribuídas à gestão pedagógica, no entanto, não estão regis-
tradas a participação de cada componente na elaboração do projeto, 
pois os únicos que constam como colaboradores são a coordenação 
pedagógica, o pedagogo, a vice-diretora e a diretora, sendo que o 
esperado é que a comunidade, o círculo de pais e o conselho escolar 
também participem da produção do documento, assim como outros 
critérios de avaliação não foram encontrados, colocando o elemento 
na posição de pouco mencionado. 

No que diz respeito ao elemento 7, parece um pouco vago. 
Apesar de abordar alguns dos temas foco de avaliação, deixa de fora 
outros pontos importantes, como os saberes da comunidade local, 
portanto também entra na categoria dos pouco mencionados. 

Sobre o elemento 8, cabe apontar a ausência de informações 
sobre acessibilidade arquitetônica, nada se fala sobre o quanto os am-
bientes são adaptados para o acesso a todos, o que o encaixa como 
pouco mencionado.  

Ao que se refere ao item 9, temos uma boa abordagem dos tópicos 
nos quais o documento concerne, que dá uma ampla visão sobre como a 
escola estrutura sua metodologia de ensino e avaliação, abordando todos 
os temas necessários para uma compreensão avançada sobre métodos, 
avaliações e resultados, encaixando-se entre os mencionados. 

Sobre o item 10, dentro do Projeto Político Pedagógico da esco-
la existe uma seção específica na qual o foco são as relações, contudo, 
na referida seção constam apenas considerações sobre normas de 
convivência e deveres dos alunos, o que não nos apresenta uma base 
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muito palpável para considerações. Levando-se em conta as análises 
anteriores e apontamentos feitos aqui, podemos notar um certo distan-
ciamento da comunidade local com os assuntos internos da escola, 
portanto considera-se a presente seção como pouco mencionado.  

Guiados pelo instrumento fornecido de análise e os critérios uti-
lizados pelo GT do MEC, para buscar elementos de inovação consi-
derando as cinco dimensões - gestão, currículo, ambiente, métodos e 
articulação com outros agentes- (BRASIL, 2015), e ao fim da completa 
análise documental e reflexão crítica sobre o documento, delineamos 
uma análise mais focada e delimitada dos pontos e critérios das cinco 
dimensões citadas.  

Observados os pontos já referidos acima, percebe-se que a te-
cla “participação da comunidade” foi batida por diversas vezes, e em 
nenhuma delas de forma satisfatória. Nota-se a pouca participação de 
membros na elaboração do documento e, olhando-se por esse ângulo, 
pode-se concluir que os processos que configuram inovação pedagó-
gica enfocando na gestão não podem ser assegurados.  

No que refere-se à dimensão “currículo” não temos menções e 
apontamentos em direção aos saberes da comunidade, desconside-
rando os conhecimentos  gerais e culturais da região onde a escola 
encontra-se inserida, deixando a desejar neste ponto.  

Das disposições do MEC, ao que confere o “ambiente”, consi-
dera-se que, para ser inovador, deve-se manifestar intenção humaniza-
dora, que possibilite o diálogo e valorize as diferenças (BRASIL, 2015), 
porém, no PPP, nada é citado sobre acessibilidade...como falar sobre 
diferenças e não se referir à acessibilidade?  

No que diz respeito à metodologia, o PPP da escola nos traz 
ideias de aprendizagem ativa, significativa e interdisciplinar, trazendo o 
conhecimento como um processo de construção contínua, colocando 
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o aluno como sujeito de seu aprendizado (BRASIL, 2015), contudo não 
se veem menções de como isso deva ser feito e nem nos apresenta, 
de forma clara ,como se deve proceder para chegar nos resultados 
que a escola espera. 

Quando nos voltamos à dimensão das inter-relações estabe-
lecidas pelos segmentos da comunidade escolar e local, podemos 
notar uma falta de interação entre a comunidade e a escola. O Cír-
culo de Pais e Mestres atua com problemas menores, mas não se vê 
diretamente envolvido na elaboração do PPP, sendo que, por direito, 
deveriam estar envolvidos. A cultura local também é pouco citada no 
documento e, segundo os documentos do MEC e da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), deveria ser levada em consideração para 
uma aprendizagem significativa.  

Ao ler o referido documento, de forma crítica, guiados pelo ins-
trumento de análise, vários dos elementos presentes dentro do PPP 
trazem os indícios propostos de inovação pedagógica. Porém, ao rea-
lizar uma análise mais profunda e levando em consideração experiên-
cias vivenciadas, conclui-se que o referido documento não esboça, de 
forma condizente e clara, a realidade da escola, de forma a nos levar 
a crer que o mesmo é uma mera concepção burocrática a qual visa 
atender uma exigência governamental e não demonstra, aos docentes 
e discentes, a realidade vivenciada no dia a dia da escola.  

A comunidade, que por certo deveria ser parte ativa dessa con-
cepção, desconhece seu conteúdo, derrubando a teoria de um docu-
mento democrático e construído para refletir uma realidade, mas que 
apenas esboça algo exigido por lei e que está ainda um pouco distante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa objetivou analisar, com enfoque reflexivo, 
o PPP de uma Escola Municipal de São Gabriel, na qual realizaremos 
as práticas de estágio supervisionado, buscando indícios de inovação 
pedagógica nas páginas do documento. Em algumas linhas e vieses 
específicos, esses indícios podem ser notados, como a abertura para 
metodologias ativas e a posição do aluno como sujeito do seu conhe-
cimento, contudo, aparentemente não é isso que se efetiva no dia a 
dia. Nota-se, abertamente, uma exclusão da participação da comuni-
dade nas tomadas de decisões referentes ao documento, que o espa-
ço democrático é fechado a essa parte da demanda e que o coletivo 
não se encontra efetivo no cotidiano escolar.  

É notável, também, a pouca valorização da cultura local, já que 
poucas foram as vezes que a mesma foi mencionada e, como consta 
na BNCC, a cultura e os saberes locais devem ser levados em consi-
deração para uma aprendizagem ativa e significativa.  

Outro ponto significativo e aparentemente em déficit dentro do 
analisado é a questão da acessibilidade. Difícil falar sobre ambientes 
inovadores sem manifestar a intenção educativa humanizadora, que 
potencialize o diálogo e valorize as diferenças, sendo que, no docu-
mento analisado, não foi citada nenhuma estrutura de acesso a alunos 
inclusos, o que inviabiliza a ideia de respeito às diferenças. 

Assim, espera-se que essa pesquisa possa contribuir para uma 
adequação do documento, que se encontra em fase de reconstrução. 
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INTRODUÇÃO 

Essa escrita tem por objetivo refletir como o WhatsApp se tornou 
uma ferramenta capaz de promover a afetividade e o pertencimento, 
para alunos do nono ano do Ensino Fundamental, mesmo em uma si-
tuação adversa como a do distanciamento social. Justifica-se a escrita 
a partir do entendimento de que a escola, além de espaço para promo-
ver conhecimento, é um espaço de diálogos para desenvolver integral-
mente os estudantes, tanto nos aspectos cognitivos, quanto sociais e 
pessoais. Para que o desenvolvimento aconteça, o estudante precisa 
sentir-se pertencente, uma vez que os sujeitos são “fontes originais 
de vivências, de saberes e de sensibilidades” (BRANDÃO, 2005, p. 92). 

A pandemia reduziu as vivências a uma tela de celular ou de 
computador, ou, ainda, a uma folha impressa retirada na escola. As au-
las deixaram de serem interacionistas e passaram a ter um novo senti-
do, distanciando o saber do pertencer. Esse distanciamento não pode 
deixar abater o fundamento da ação docente, que está assim descrito:

[...] consiste considerar as pessoas em sua integralidade, de 
modo que a formação em sua plenitude seja o objetivo princi-
pal dos processos educativos. Implica em educar no sentido da 
solidariedade, da colaboração, da tolerância, da integração, da 
valorização da diversidade biológica e cultural (SALOMÃO DE 
FREITAS, 2020, p. 27). 

Indo ao encontro de uma educação na sua integralidade e, ao 
mesmo tempo, dessa nova situação, a escola precisou se adequar, de 
maneira a dar continuidade à sua função, enquanto educandário. Nesse 
sentido, buscou, juntamente com seus docentes, a melhor forma de dar 
prosseguimento ao processo de ensinar e de aprender. Para tanto, foi 
necessária uma investigação, juntamente com as famílias, para saber qual 
seria a ferramenta favorável a esse processo. A investigação, via telefone, 
foi imprescindível, por ser uma escola de periferia da rede municipal de en-
sino de Uruguaiana e, como tal, sua comunidade possui poucos recursos 
financeiros, que foram ainda mais abalados pela pandemia. 
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Refletindo sobre essa situação e concordando com a concep-
ção de inovação pedagógica: 

De maneira geral, a inovação pode ser compreendida como um 
conjunto de mudanças que afetam pontos centrais e constituti-
vos da organização do ensino e da aprendizagem, provocadas 
pelo próprio movimento da sociedade ou por reflexões sobre 
questões acerca do propósito da Educação. (MASETTO, 2004, 
p. 197).  

Neste ano atípico, as mudanças foram provocadas pela neces-
sidade imposta por meio do distanciamento social, provocando a es-
cola para, deliberadamente, (re)pensar suas ações. 

Assim, a ferramenta escolhida, e que a grande maioria das famí-
lias dispunha para os estudos dos seus filhos, foi o WhatsApp. Ferramen-
ta essa que se tornou o elo de ligação entre educandos e educadores. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Escolhida, junto com as famílias, a ferramenta que seria usada 
para o envio de atividades não presenciais, a escola se reuniu, de for-
ma virtual, com seus docentes para pensar estratégias pelas quais os 
mesmos pudessem planejar suas aulas. Dentro do planejamento, foram 
pensados quais objetos de conhecimento poderiam ser abordados, 
qual o intervalo de tempo entre o envio de uma atividade não presencial 
e outra, e quantas atividades cada docente poderia/deveria enviar.

A quantidade de atividade foi um aspecto bem discutido, uma 
vez que teria que ser pensado quantos celulares as famílias dispu-
nham para seus filhos estudarem, considerando que em cada uma há, 
pelo menos, dois estudantes na escola (e vários casos em que há um 
número maior por família). A pandemia já estava causando desem-
pregos, estresse, tristeza, enfim, muitas perdas, e as atividades não 
presenciais não poderiam aumentar os conflitos já existentes. 
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Assim, o decidido foi que não haveriam atividades com novos 
objetos de conhecimentos e que deveriam ser exploradas as habilida-
des constantes na Base Nacional Curricular Comum para cada nível de 
ensino. Além disso, cada área de conhecimento deveria fazer um plane-
jamento com duas atividades a serem realizadas a partir de textos, ima-
gens e explicações escritas. As mesmas seriam enviadas a cada 15 dias 
e as devolutivas deveriam vir por meio de imagens das atividades feitas. 
Cada texto, imagem ou explicação deveria ser descrita detalhadamente, 
uma vez que não haveria interação entre professores e alunos. 

Para cada turma foi criado um grupo no WhatsApp com os pais 
ou responsáveis, os docentes da turma, a direção e a coordenação 
pedagógica. Os pais ou responsáveis seriam os encarregados de pas-
sar aos estudantes as atividades enviadas. As devolutivas poderiam 
acontecer no grupo ou no privado para cada professora.  

A cada 15 dias, às 8h da manhã, a supervisora avisava que as 
atividades estariam sendo postadas seguindo um cronograma combi-
nado: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Língua Es-
trangeira (nesse caso, Inglês), Artes, Ensino Religioso, Educação Física 
e Ciências Humanas (Geografia e História). Ao final das postagens, a 
supervisora anunciava o final do envio e reforçava o aguardo do retorno. 

Assim como nos planejamentos de aulas presencias, os profes-
sores estavam otimistas, pensando que as devolutivas aconteceriam 
de acordo com o combinado. Entretanto, assim como nas aulas pre-
senciais, nem todos os estudantes corresponderam às expectativas. É 
preciso entender que:

A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de 
estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação 
e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando 
a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo 
de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços 
geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo destas relações do 
homem com o mundo e do homem com os homens, desafiado 
e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite 
a imobilidade, a não ser em ternos de relativa preponderância, 
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nem das sociedades nem das culturas. E, na medida em que 
cria, recria e decide, vão se conformando as épocas históricas. 
É também criando, recriando e decidindo que o homem deve 
participar destas épocas. (FREIRE, 1978, p. 43). 

O distanciamento da escola estava afastando os estudantes das 
relações com ela e, desse modo, negligenciando sua necessidade de ob-
ter o conhecimento vindo por meio das atividades. Eles estavam perden-
do o pertencimento com o conhecimento e a afetividade com a escola. 

Entendendo a necessidade de interação para se humanizar e 
para pertencer, o WhatsApp foi, mais uma vez uma ferramenta utilizada 
para quebrar o isolamento causado pelo distanciamento. 

Além do grupo com os pais ou responsáveis, foi criado um so-
mente com os alunos e seus professores. Nesse grupo, as brincadei-
ras e imagens divertidas seriam permitidas, na tentativa de aproximar 
uns dos outros e  de fazê-los ter um sentimento de pertencimento e afe-
tividade à escola e ao processo de ensino-aprendizagem. As regras do 
grupo são as mesmas regras na sala de aula. Fizemos acordos para 
que não acontecessem piadas homofóbicas, racistas ou misóginas e 
qualquer insulto entre eles. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O mundo através da tecnologia está diversificando os modelos 
tradicionais em sala de aula. O ensino a distância foi implementado 
emergencialmente e a tecnologia está tendo, como função, possibilitar 
o acesso aos educandos, inferindo lhes compromisso com os objetos 
de conhecimento (ARRUDA, 2020). 

O grupo de WhatsApp, formado somente por alunos e professo-
res, provocou-os para um compromisso, despertando um sentimento 
de pertencimento em relação ao próprio grupo, fortalecido pelas ações 
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coletivas. Sorrentino (2001, p.218) escreve a importância de “sentir-se 
pertencente, sentir que a coisa pertence a você”.

[...] pertencer fortalece os laços do ser e, fortalecidos os seres se 
embriagam de alegria (...). A capacidade que os sujeitos têm de 
sentirem se felizes, mesmo na adversidade, reforça o sentimento 
de pertencimento, que por sua vez confere uma (co)responsabi-
lidade pelo meio ao qual pertencem, podendo inebriá-los pelas 
reflexões, levando-os a uma mudança de comportamento e de 
atitudes em relação a esse meio.(TAHA, 2018, p.66). 

A interação no grupo fez com que se aproximassem mais, que se 
envolvessem uns com ou outros, que se importassem com a situação 
de isolamento do colega, comum olhar além do seu próprio isolamento.  

A partir do diálogo, das brincadeiras, os professores mandavam 
mensagem e figurinhas motivando para que as atividades fossem fei-
tas por alguns alunos, até então afastados. A Educação “promove o 
desenvolvimento de pertencimento e, ao mesmo tempo torna-se um 
vetor estruturante dos saberes críticos e reflexivos, que formam uma 
sociedade responsável.” (TAHA, 2018, p. 31). 

Wallon (1968) estuda o funcionamento humano em vários as-
pectos e, em um deles, fala sobre a afetividade na escola, sobre for-
mas de o professor ajudar os estudantes e diz que vai muito além 
de propor atividades, corrigir e avaliar, pois a influência da afetividade 
nos processos de ensino-aprendizagem são de extrema relevância. 
Mahoney e Almeida (2007) reiteram a concepção teórica Walloniana 
e afirmam que a afetividade “refere-se à capacidade, à disposição do 
ser humano de ser afetado pelo mundo externo e interno por meio de 
sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis’’ (MAH-
ONEY; ALMEIDA, 2007, p. 17). 

Considerando a afetividade no processo de aprendizagem, 
acompanhar os estudantes pelo WhatsApp, seja no privado ou no gru-
po da turma, foi um passo motivador para os alunos. Antes da criação 
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do grupo, estavam desanimados, alguns não estavam mais enviando 
as atividades e, após uma mensagem acolhedora da professora, en-
viada para cada um deles, houve retorno imediato dos mesmos. A 
turma iniciou conversas e discussões nos grupos, mediadas pela edu-
cadora e, mesmo em tempos difíceis, estão compartilhando diversão 
e conhecimento. Essas trocas podem ser percebidas nas imagens 1, 
2, 3 e 4, feitas pelos prints das conversas pelo grupo e/ou de uma das 
professoras com os estudantes, individualmente. 

Imagem 1 – Contato da profª.

Fonte: Autoras (2020).
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Imagem 2 – Resposta de uma aluna.

Fonte: Autoras (2020).

Imagem 3 – Conversa no grupo Imagem.

Fonte: Autoras (2020).
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Imagem 4 – Conversa no Grupo

Fonte: Autoras (2020).

A atuação de todos foi intensa e influenciadora nos processos de 
aprendizagem, pois, trata-se de relações humanas. E, como disse Freire 
(1997, p. 25): ‘’Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensi-
na ao aprender’’. Todos nesse processo inovador foram aprendentes. A 
inovação referida é uma inovação pedagógica, não apenas tecnológica, 
uma vez que a inovação pedagógica “requer rupturas teóricas e meto-
dológicas que vão muito além da mera introdução de inovações tecno-
lógicas no ensino” (LINO; SCNELL; SARTORI, 2018, p. 160). 

Nesse caso, o aplicativo cumpriu com sua tarefa de aproximar 
os estudantes das professoras, sendo uma ótima e inovadora ferra-
menta para auxiliar as aulas não presenciais. As atividades propostas 
começaram a ter devolutivas, uma vez que promoveu a comunicação e 
interação, não somente entre professora/aluno, mas também entre os 
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próprios estudantes. A ideia é que, além de poderem se divertir, envian-
do gifs, piadas, imagens e vídeos, pudessem se comprometer com 
seus estudos e a escola, resgatando o pertencimento e a afetividade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No começo da pandemia, o retorno dos estudantes com a rea-
lização das atividades não foi satisfatório e, após o uso do WhatsApp, 
como ferramenta para promover o pertencimento e a afetividade, hou-
ve mais engajamento por parte dos estudantes, já que a comunicação 
deixou de ser unilateral, acontecendo  a participação e interação entre 
estudantes e educadores. 

Os estudantes diariamente dão devolutivas, fazem questiona-
mentos e se sentem parte da turma. Preocupam-se com o envolvimen-
to dos colegas, chamando-os para a conversa, incluindo os que são 
mais reservados. 

Ter consciência do conjunto desses métodos possibilita à edu-
cadora e ao educador reflexões mais críticas sobre sua prática peda-
gógica. Também, devemos considerar que as experiências humanas 
produzem sentimentos e emoções as quais necessitam de interação 
social para que o processo de aprendizagem seja efetivo. 
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INTRODUÇÃO 

O Estágio Supervisionado é o primeiro contato que o aluno-pro-
fessor tem com seu futuro campo de atuação. Por meio da observação, 
da participação e da regência, o licenciando poderá refletir sobre e vis-
lumbrar futuras ações pedagógicas. Assim, sua formação tornar-se-á 
mais significativa quando essas experiências forem socializadas em 
sala de aula com seus colegas, produzindo discussões, possibilitando 
uma reflexão crítica, construindo a sua identidade e lançando, dessa 
forma, “um novo olhar sobre o ensino, a aprendizagem e a função 
do educador” (PASSERINI, 2007, p. 32). O Estágio Supervisionado II, 
disciplina do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, da Uni-
versidade Federal do Pampa – Campus Uruguaiana, é realizado em 
escolas públicas, nos anos finais do Ensino Fundamental, no compo-
nente curricular de Ciências. 

O estágio foi realizado por um acadêmico do curso de Licencia-
tura em Ciências da Natureza, em uma escola estadual, no oitavo ano 
do Ensino Fundamental. O conteúdo abordado foi sistema digestório. 
Tendo em vista a dificuldade dos alunos em aprenderem conceitos 
científicos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) têm discutido e apontado alternati-
vas metodológicas para a melhora da qualidade do ensino (BRASIL, 
1998; BRASIL, 2017). O desenvolvimento de atividades que envolvam 
os alunos é de suma importância para a formação de cidadãos pro-
tagonistas na construção do saber. Devem-se utilizar métodos ativos 
como: observações, experimentação e jogos. Buscando, assim, a in-
terdisciplinaridade possível. 

O trabalho relata a aplicação de uma atividade “Completando a 
pirâmide alimentar”, um jogo criado para ser aplicado no estágio. Bus-
cam-se práticas pedagógicas inovadoras, que incentivem e despertem 
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o interesse do aluno na construção e reconstrução do conhecimento, 
nesta perspectiva a utilização da atividade lúdica tem apresentado di-
versas propostas benéficas para o ensino (SILVA, LOJA; PIRES, 2020). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Verificou-se a necessidade da inserção da temática nutrição e 
alimentação saudável desde o início dos anos escolares. Muitos dos 
alunos não possuíam o hábito de se alimentar de frutas e verduras. Ou-
tros relataram que em sua casa não têm o hábito de praticar atividades 
físicas. A realização de atividades simples, mas que motivam os edu-
candos a reverem seus costumes, propicia em sala de aula momentos 
de reconstrução do conhecimento dos alunos junto ao professor (SAL-
DANHA et al., 2019). 

O conteúdo do sistema digestório é bastante contextualizado e 
problematizado com o cotidiano dos alunos, então, para aprofundar os 
conhecimentos do tema abordado, usou-se a Pirâmide Alimentar. Atra-
vés da aplicação de um jogo sobre os hábitos alimentares dos alunos, 
buscou-se uma reflexão sobre a alimentação saudável. 

Para a confecção do jogo, foram utilizados os seguintes mate-
riais: cartolinas coloridas, papel EVA colorido, réguas, caneta hidrocor, 
tesouras sem ponta, cola, jornais e revistas para recorte de imagens 
de alimentos, e cópias impressas da pirâmide alimentar (figura 1). As 
regras do jogo se apresentam como um roteiro que foi exposto para 
os alunos no quadro. 
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Figura 1- Pirâmide Alimentar.

Fonte: Philippi et al. (2013).

O jogo foi construído pelos alunos, através das seguintes regras: 

1. A turma será dividida em duplas; 

2. Cada uma das duplas receberá uma cartolina e canetas hidrocor;  

3. Na cartolina, os alunos deverão desenhar a pirâmide alimen-
tar (conforme figura 1); 
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4. Com as revistas e jornais, eles irão recortar imagens de ali-
mentos os quais consomem em seu cotidiano; 

5. As imagens deverão ser coladas no papel EVA, cada dupla 
recebe duas cores, para identificar as cartas pela cor do jogador e para 
construir as cartas do jogo; 

6. Após a confecção do jogo pelos alunos, as cartas devem ser 
espalhadas, na mesa, com as imagens viradas para baixo; 

7. A dupla irá tirar na sorte (par ou ímpar) para decidir quem será 
o primeiro a jogar; 

8. O primeiro jogador deve escolher uma carta, desvirar e 
identificar o lugar dela na pirâmide; 

9. Pontuação: Se estiver correta a imagem da carta na pirâmide, 
o jogador/aluno ganha 1 ponto; e se estiver incorreta, , o jogador/alu-
no passa a vez para o outro jogador. (esta regra vale para a primeira 
rodada, quando ainda não existem cartas na pirâmide); 

10. No transcorrer da partida, se houverem cartas posiciona-
das corretamente na pirâmide e seu adversário posicionar uma carta 
no campo errado, você poderá retirar uma carta a sua escolha, que 
esteja posicionada corretamente pelo seu adversário. 

11. O vencedor será aquele que completar a pirâmide 
corretamente com as suas cartas; mas, por questão de tempo, adapta-
se para o jogador que mais cartas colocar na pirâmide. 

A atividade foi dividida em duas etapas. A primeira,  em que os 
alunos confeccionaram seu jogo, com duração de um período de 50 
minutos; e a segunda etapa consistiu na aplicação do jogo, com dura-
ção de dois períodos de 50 minutos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na etapa de produção do jogo, os alunos assumiram uma pos-
tura mais ativa e o professor apresentou-se como mediador/facilitador 
do processo de ensino e  aprendizagem, auxiliando e elucidando dú-
vidas. Vale destacar que, durante a atividade, os alunos se mostraram 
bastante comunicativos, participativos e se ajudaram bastante, o que 
faz crer que a atividade foi bem aceita pela turma. Quando utilizamos 
do lúdico em sala de aula como atividade de incentivo à alimentação 
saudável podemos ter resultados positivos, pois os alunos avaliam a 
sua própria alimentação de modo divertido e prazeroso (DE CARVA-
LHO COSTA et al., 2016).  

A aplicação do jogo foi o momento de revisão e reconstrução do 
conhecimento adquirido nas aulas anteriores. O uso do lúdico como 
recurso pedagógico em sala de aula, para fins de reforço do conteúdo, 
acaba também desenvolvendo outras habilidades e competências dos 
alunos, como autonomia, criatividade, comunicação, sociabilidade e 
responsabilidade (NEVES DE SOUZA; CHUPIL, 2019).  

A temática da atividade pirâmide alimentar, buscando a reflexão 
crítica dos alunos sobre a alimentação saudável e os seus hábitos, opor-
tunizou discussões entre os jogadores. Segundo Mendes et al. (2019): 
visto que atualmente é sabido que as enfermidades relacionadas a uma 
má alimentação acometem os indivíduos de todas idades, faz-se ne-
cessário adotar atitudes saudáveis, partindo de uma boa  alimentação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando o acadêmico de licenciatura chega na etapa do estágio, 
permite-se experimentar diversas possibilidades de tornar o processo 
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de ensino e aprendizagem menos maçante para os alunos. É neste 
momento que o licenciando deve-se ser criativo e propor atividades 
diferentes das habituais e a utilização de práticas pedagógicas inova-
doras através de recursos didáticos como o jogo.  

A confecção do jogo pelos alunos, através do roteiro que o pro-
fessor escreveu no quadro, apresentou-se como motivadora do co-
nhecimento em sala de aula, pois almejam-se inovações nas práticas 
pedagógicas objetivando a construção do saber (DA SILVA, 2019). Um 
momento que foi de extrema importância para os alunos, em que par-
ticiparam em todas as etapas da atividade, da construção à aplicação, 
promovendo o protagonismo do educando dentro do seu processo de 
ensino e aprendizagem.

O lúdico com objetivo e planejamento educacional pode ser be-
néfico para uma aprendizagem significativa, aliada ao ensino teórico 
e prático. Percebe-se que houve maior participação, engajamento e 
interesse por parte dos alunos. O confeccionar a própria atividade fez 
com que eles se sentissem pertencentes e ativos no processo de cons-
trução do saber. E os mesmos realizaram uma reflexão crítica sobre os 
seus próprios hábitos alimentares, verificando que devem repensar no 
seu cotidiano para buscar uma alimentação mais saudável. 

Quando o docente planeja a utilização de recursos didáticos, 
contribui em vários aspectos importantes para a formação de sujeitos 
críticos e reflexivos, por meio do pensamento sistêmico, uso correto 
das regras, empatia, solidariedade, relações interpessoais, entre ou-
tros. Destaca-se, então, que fomentar e utilizar jogos para fins educa-
cionais pode contribuir significativamente para o processo de ensino e 
aprendizagem, mesmo que a atividade tenha sido para complementar 
as aulas expositivas dialogadas, visando a aplicação do conhecimento 
adquirido pelos educandos. 
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INTRODUÇÃO 

No raiar do ano letivo de 2020, a pandemia do coronavírus che-
gava ao Brasil, com os primeiros casos ainda em março. A alternativa, 
defendida por especialistas da área de saúde, como: infectologistas 
e virologistas, é o distanciamento social, como medida de contenção 
das infecções. Logo, as aulas presenciais em todo o país foram sus-
pensas, fechando escolas e universidades. 

No primeiro momento, acreditávamos que seria por pouco tempo, 
mas, com o decorrer dos dias, percebemos que não seria como havía-
mos pensado e, então, iniciamos a traçar estratégias de oferta e acesso 
às aulas pelos/as alunos/as em quarentena. Foi, e ainda é, um período 
de muitas incertezas e de aprendizado, uma vez que, o uso da internet e 
das tecnologias trazidas por ela emergiu como obrigatoriedade. 

De acordo com a Lei Federal n° 14.040/2020, o funcionamento 
do sistema educacional brasileiro, em caráter excepcional, priorizará 
aulas remotas enquanto durar o estado de calamidade pública reco-
nhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Um 
dos pilares da referida legislação é garantir a igualdade de condições 
para acesso e permanência nas instituições de ensino. 

Esse relato é de uma vivência que foi desenvolvida com três(3) 
turmas do 7º (sétimo) ano do ensino fundamental de uma escola da 
rede estadual localizada em uma área central da cidade de Uruguaia-
na/RS. Foi  realizada em parte presencial e outra, de forma remota.

Presencialmente, a mobilização (VASCONCELLOS, 2019) dos 
educandos foi feita através da entrega de um roteiro que pudesse con-
duzir a escrita. E, remotamente, as demais orientações e o desenvolvi-
mento da prática até a conclusão ou não da mesma. O público-alvo é 
composto por alunos e alunas da faixa etária de 12 (doze) a 14 (qua-
torze) anos. 
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A experiência integrou o planejamento pedagógico do compo-
nente curricular de Língua Portuguesa. Propusemos a construção de 
um livro autobiográfico com o objetivo de conhecer o contexto das 
turmas e proporcionar uma autorreflexão a cada discente. A socióloga 
e pesquisadora Helena Singer defende que todas as iniciativas, que 
tenham como perspectiva inovar pedagogicamente, sejam baseadas 
em três pilares fundamentais: a construção do coletivo, a pesquisa e a 
inovação social no contexto educacional. Vale destacar que em todas 
as fases, a participação dos sujeitos que integram o cotidiano escolar 
é imprescindível.(SINGER, 2015). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A Lei nº 14.040/2020, no que se refere ao ensino fundamental, 
dispensa a obrigatoriedade do mínimo de dias letivos desde que se 
cumpra a carga horária mínima anual. Sem renunciar à qualidade, aos 
direitos e objetivos dos processos de ensino-aprendizagem. Mesmo 
que, para isso, sejam utilizados recursos de tecnologia de informação 
e comunicação a fim de integralizar a carga horária. 

No Rio Grande do Sul, na segunda quinzena do mês de março, 
o governo estadual suspendeu as aulas presenciais e orientou para o 
envio de atividades através de aplicativos de mensagens ou da entrega 
presencial aos que  não têm acesso às atividades por meio da internet. 
Em referência ao § 5º, do inciso II, do artigo 2º da Lei n° 14.040/2020, 
deverá ser assegurado acesso aos meios necessários para execução 
das atividades, tanto para docentes quanto discentes. 

Esta pesquisa consiste em um estudo documental desenvolvi-
do sob abordagem qualitativa, em que são objetos de investigação 
a Lei Federal nº 14.040/2020 e os livros autobiográficos construídos 
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pelos discentes. Analisamos os textos com base na análise de conteú-
do, proposta por Bardin (1977), em seus três momentos: pré-análise, 
exploração do material e interpretação inferencial e descritiva. Etapas 
essas descritas por Mello (2010, p. 31): 

[...] análise de conteúdo, como proposta por Bardin, por não 
ser um método rígido, mas, sim, constituído por um conjunto de 
possibilidades nem sempre claramente balizadas para a res-
significação do sentido de um conteúdo. Com isso, suas três 
etapas podem conter significações também implícitas e sub-
jetivas: a) pré-análise: incluindo leitura global das informações 
para ter um primeiro contato com o conteúdo que elas vinculam; 
b) exploração do material, identificando as unidades de regis-
tro, a partir das categorias e dos indicadores; c) interpretação 
inferencial e descritiva, com base em discussão teórico-crítica. 
(MELLO, 2010, p. 31).

As leituras e também as análises foram feitas nos meses de 
setembro e outubro de 2020, na cidade de Uruguaiana. Optamos por 
identificar as turmas pelas letras A, B e C. 

Logo nas primeiras semanas do ano letivo, nas dependências 
da escola, distribuímos um roteiro impresso para nortear a escrita de 
uma autobiografia, quando os discentes foram informados que pode-
riam utilizar diversos recursos para o feitio do livro, como: fotos, dese-
nhos, recortes, entre outros. O trabalho teve início em março de 2020, 
pré-pandemia, e estendeu-se por três (3) meses, ficando concluído em 
junho. No total, participaram do trabalho 76 (setenta e seis) educan-
dos/as do turno da tarde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora, estudando no mesmo ano escolar e, relativamente, 
com idades próximas, as turmas apresentam características hetero-
gêneas entre si e também entre seus integrantes. Isso fica evidente no 
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desenvolvimento, conclusão ou não da atividade proposta. Traremos 
algumas tabelas e imagens para melhor ilustrar os sujeitos envolvidos 
nesse trabalho.

Tabela 1 - Turma A.

Turma A Nº de alunos/as

Concluiu a atividade 20

Não concluiu a atividade 5

Fonte: Autoras (2020).

Conforme mostra a tabela-1, na turma A, obtivemos um percen-
tual expressivo de 80% (oitenta por cento), o melhor aproveitamento en-
tre as 3 (três) turmas. Pelos registros em fotos que fizemos, é perceptível 
o acompanhamento de um adulto, componente do núcleo familiar ou 
não. O zelo na elaboração e o traçado de alguns desenhos e grafias 
são visíveis em muitos dos registros enviados. Abaixo, alguns exemplos: 

Imagem 1 - Desenho Manual Imagem.

Fonte: Autoras (2020).
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Imagem 2 -  Pintura à lápis

Fonte: Autoras (2020).

Imagem 3 - Ilustração

Fonte: Autoras (2020).



396s u m á r i o

Imagem 4 - Grafia decorada

Fonte: Autoras (2020).

Reafirma-se, assim, a relevância do coletivo, defendida por He-
lena Singer, nos processos de ensino-aprendizagem, e de quanto as 
escolas e seus espaços/tempos são constituídos, intrinsecamente, por 
todos os sujeitos que se entrelaçam, através de cada aluno/a. Já que, 
em tempos de ensino remoto, os educandos estão distanciados de 
seus educadores e o núcleo familiar é onde a aprendizagem está acon-
tecendo, acompanhada de perto. Pois, por maiores que sejam os es-
forços por parte dos docentes e os avanços tecnológicos disponíveis, 
a presença, o estar ao lado literalmente, nesse momento, está sendo 
exercida pelos familiares. 

As outras duas turmas apresentaram um rendimento menos 
proveitoso, evidenciado pelo número de discentes que concluiu a ta-
refa. Elaboramos outras duas tabelas para melhor ilustrar as informa-
ções que coletamos. Frisamos que nossa ideia não é classificar, mas 
sim compreender a realidade dos/as alunos/as e refletir sobre nossa 
práxis pedagógica e as possíveis consequências que a pandemia do 
coronavírus causou no meio educativo. 
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Tabela 2 - Turma B.

Turma B Nº de alunos/as

Concluiu a atividade 16

Não concluiu a atividade 10

Fonte: Autoras (2020).

Tabela 3 - Turma C.

Turma C Nº de alunos/as

Concluiu a atividade 8

Não concluiu a atividade 17

Fonte: Autoras (2020).

Mesmo em quarentena, foi possível esboçar um perfil das tur-
mas e identificar quais delas merecem um cuidado especial para que, 
ao longo desse ano atípico, pudessem receber um tratamento dife-
renciado a fim de alavancarem suas construções de conhecimentos e 
realizações de atividades. A crise vivida se alastra em todas as dimen-
sões das relações humanas, sejam elas pessoais ou profissionais; e 
tem sido, até o  momento, o maior desafio enfrentado pela sociedade 
mundial nas últimas décadas. 

Segundo Helena Singer: “Inovação é aquilo que as pessoas e 
comunidades criam com base em uma pesquisa, em conhecimento, 
com metodologia clara da realidade em que vivem para enfrentar os de-
safios sociais que são vividos naquele seu contexto” (SINGER, 2018). E, 
mundialmente, o contexto agora imposto é o do distanciamento social, 
sendo urgente se adaptar à nova rotina e reinventar hábitos sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa vivência teve como objetivo conhecer os contextos socio-
culturais dos/as educandos/as e proporcionar-lhes uma autoanálise; 
com a finalidade de fazer uma sondagem das diversas realidades com 
que interagimos, mesmo que remotamente, diariamente, e proporcio-
nar um momento prazeroso dos estudantes junto a seus familiares. 
Tentamos nos aproximar da dificuldade de cada um, instigando a 
construção do saber através da escrita e reescrita de textos em língua 
portuguesa. Buscamos incentivá-los a concluir o texto, com questiona-
mentos e exemplos. 

Foi e tem sido um momento único e que leva a refletir sobre o 
quanto a prática docente pode revelar aspectos ocultos ao currículo tra-
dicional, pois uma atividade organizada na perspectiva de inovar peda-
gogicamente é capaz de nos conduzir para: “uma das bonitezas de nos-
sa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, 
é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo.” (FREIRE, 
2005, p. 28). E, conhecendo características da coletividade que circunda 
nossa prática, juntos, vamos todos intervindo uns nos outros, transfor-
mando e redirecionando a realidade social que experienciamos. 

Durante as análises e interpretações dos dados, alguns questio-
namentos emergiram: teríamos obtido melhores aproveitamentos com 
as aulas presenciais, lado a lado dos/as alunos/as? Teríamos repensa-
do nossa prática pedagógica e a importância dela na vida de cada su-
jeito, sem que fôssemos “obrigados/as” a parar com a rotina frenética 
de compromissos profissionais e pessoais, interrompida abruptamen-
te pela pandemia da COVID-19? 

Acreditamos que continua sendo um desafio implementar a inova-
ção pedagógica na prática docente, mesmo após a pandemia, seja pela 
carga horária maçante da grande maioria dos/as professores/as; seja 
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pela falta de apoio a práticas emancipatórias e reflexivas, usual no atual 
governo federal e estadual; e, também, pela resistência em repensar a 
prática, o que acomete docentes exauridos pelas exigências mercado-
lógicas que os sistemas educacionais vêm sofrendo há muito tempo. 
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INTRODUÇÃO 

O Estágio Supervisionado II é o contato do discente de Ciências 
da Natureza – Licenciatura com a prática docente no Ensino Funda-
mental II. O estágio se caracteriza pela prática da regência de classe, é 
o momento de aplicação dos conhecimentos de modo crítico reflexivo 
e contextualizado. É um período de desenvolvimento do graduando 
visando ser um futuro professor, distinguindo os aprendizados entre 
teóricos, específicos e práticos, com a finalidade de que o teórico seja 
um guia ao momento prático (SANTOS, 2017). 

O componente curricular de ciências do oitavo ano, de acor-
do com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), está inserido na 
unidade temática Vida e Evolução, tendo como objetivos de conheci-
mento os mecanismos reprodutivos, e a sexualidade objetiva, através 
das habilidades, o estudo do sistema genital humano (BRASIL, 2017). 
O sistema genital estuda os órgãos, hormônios, desenvolvimento do 
corpo humano, como as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), 
métodos contraceptivos, menstruação, gravidez, fases da gestação, 
adolescência, ampliando o conhecimento científico, indo além, por 
discussões e problematizações sobre a transformação do corpo, sen-
timentos e dúvidas dos alunos (FRANCO; MARINHO; DA SILVA, 2020). 

As atividades lúdicas desenvolvem a sociabilidade, estimulam 
a capacidade de articulação em grupo favorecendo a aprendizagem 
de maneira livre e informal fortalecendo o espírito de grupo (MULLER, 
1995). O jogo didático é a ferramenta facilitadora do ensino-aprendiza-
gem, motivando o interesse do educando (CUNHA, 2012). Utilizar o lúdi-
co dentro do ambiente escolar visa uma aprendizagem com sentimentos 
de felicidade e com mais vontade de saber (SILVA; ALMEIDA, 2016). 

Este trabalho relata a construção do jogo didático “Jogo do Ver-
dadeiro ou Falso” e a aplicação de uma atividade lúdica utilizando tal 
ferramenta . Esta atividade foi realizada por uma estagiária do curso de 
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Ciências da Natureza – Licenciatura, onde buscou-se incentivar e cola-
borar no processo de revisão da aprendizagem das aulas de ciências 
de uma turma de oitavo ano do Ensino Fundamental.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A atividade ocorreu na aula de ciências de uma turma de oitavo 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Ensino Fun-
damental I e II e Médio, situada no centro do município de Uruguaia-
na – Rio Grande do Sul. Com a intenção de auxiliar no processo de 
aprendizagem dos alunos , foi desenvolvido o jogo didático “Jogo do 
Verdadeiro ou Falso” como ferramenta pedagógica lúdica.

Optou-se por utilizar materiais de fácil acesso para confecção 
do jogo: papelão, caneta hidrocor, palitos de churrasco, cola, tesoura, 
régua e fita adesiva. A produção do jogo pode ser realizada por um 
ou mais estudantes, depende do número de alunos que participa da 
atividade. Foram confeccionadas 15 placas, sendo escrito em um lado 
delas V que corresponde a verdadeiro e, do outro lado, F que equivale 
a falso. Foram elaboradas 40 frases sobre o conteúdo do sistema ge-
nital, em que 15 eram verdadeiras e 25, falsas. 

As regras do jogo foram elaboradas para serem simples e ob-
jetivas, funcionando da seguinte maneira: dividir a turma em duplas, 
podendo formar algum trio caso tenha número ímpar de alunos; e cada 
dupla recebe uma placa, junto com o seu material de estudo, que pode 
ser utilizado para pesquisa. O professor será o mediador do jogo, que 
terá uma lista de frases sobre o conteúdo. O mediador irá ler a frase 
para a turma, que terá um tempo para responder, levantando a placa 
com a alternativa que achar correta: V ou F. O professor ainda questio-
nará os alunos para saber por que escolheram falso, se for o caso. E o 
mesmo acontece quando for verdadeira e alguma dupla indicou falsa, 
assim tirando dúvidas sobre o conteúdo. 



403s u m á r i o

A utilização de atividades lúdicas em sala de aula é uma das 
estratégias possíveis para que ocorra a construção e reconstrução do 
conhecimento significativo pelos alunos (DA CUNHA, 2012). Os jogos 
como ferramentas didáticas para auxiliar no processo de ensino-apren-
dizagem contribuem para que o aluno reconstrua o seu conhecimento 
de forma mais simples e prazerosa através de uma didática interes-
sante e divertida com objetivo pedagógico. (DA SILVA; JUNIOR, 2020). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na aplicação do jogo, observou-se que foi positivo o interesse e 
o estímulo que os alunos demonstraram. A atividade motivou o querer 
aprender, apresentando sujeitos envolvidos na atividade. Alguns alu-
nos apresentaram-se protagonistas na reconstrução do saber, através 
de suas argumentações e preocupando-se em ensinar os colegas, 
compartilhando seus conhecimentos e explicando para a turma. Quan-
to mais os alunos jogavam, mais conseguiam identificar seus erros, e 
compreender o conteúdo de modo mais dinâmico, ampliando seus 
próprios conhecimentos. 

Como as aulas do componente curricular de Ciências geral-
mente são elaboradas com muita teoria, utilizando os livros didáticos 
como um material auxiliar pela grande listagem de conceitos a serem 
desenvolvidos, o lúdico apresenta-se como uma alternativa às meto-
dologias de ensino (de SOUSA et al., 2020). A utilização do lúdico no 
aprendizado permite que o conhecimento científico seja construído de 
maneira usualmente diferente se tornando o ponto de partida para que 
o conhecimento teórico seja reestruturado pelo aluno, através da refle-
xão, utilizando o jogo lúdico como um motivador de interesse em seu 
aprendizado. (IZIDRO GONÇALVES; MORAES LIMA, 2020). 
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O jogo também favorece o raciocínio lógico, a construção da ar-
gumentação, motiva o aluno ao aprendizado, e melhora a interação da 
convivência em grupo Com esta percepção, os jogos didáticos devem 
ter um maior espaço dentro da sala de aula. (DA SILVA; JUNIOR, 2020). 
O professor, ao utilizar esta ferramenta com intuito maior de reforçar 
um conteúdo já trabalhado, propicia a reconstrução do conhecimento 
e avalia as habilidades e competências do mesmo. (SANTOS et al., 
2013). Quando os alunos se apresentam ativos e envolvidos emocio-
nalmente na ação da aprendizagem, o processo de ensino torna-se 
mais fácil e dinâmico. (FREITAS FILHO et al. 2012). Para Dalla Zen e 
Xavier (2011, p.129), “uma aula lúdica é uma aula que se assemelha 
ao brincar: atividade livre, criativa, imprevisível, capaz de absorver a 
pessoa que brinca não centrada na produtividade”. 

É importante esclarecer que os jogos não substituem os outros 
métodos de ensino, como as aulas expositivas dialogadas, mas se 
apresentam como uma alternativa para auxiliar/complementar no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, (SOUZA; SILVA, 2012). Uma proposta 
de ensino diferenciada é muito valiosa tanto para o aluno como para o 
professor. (PEDROSO, 2009). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a utilização de recursos didáticos como o jogo, foi possível 
contribuir com a aprendizagem dos alunos diante de conteúdos e con-
ceitos específicos de ciências. As temáticas, que são trabalhadas geral-
mente de forma teórica, passam a serem vivenciadas e contextualizadas 
pelos alunos através do jogo. Proporcionando, além da compreensão 
do conteúdo envolvido, a capacidade de concentração e raciocínio, 
que são habilidades básicas e importantes no processo de aprender a 
aprender, além de estimular o sentimento de solidariedade e paciência 
com o colega que demonstra maior dificuldade de compreensão. 
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Percebeu-se a construção do conhecimento sobre o sistema geni-
tal de modo colaborativo entre os alunos, em que uns acabam ajudando 
os outros para o andamento do jogo, tudo isso de forma divertida e pra-
zerosa. Destacamos, portanto, que esta ferramenta contribui para a con-
textualização de temas e de abordagem de conhecimentos específicos 
através da reconstrução do conhecimento no cotidiano da sala de aula.
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NTRODUÇÃO 

Dentre as metodologias, as que ganham destaque são as ativi-
dades práticas. Essas contribuem para o interesse e a aprendizagem 
em Ciências, especialmente quando construídas de forma investiga-
tivas e/ou problematizadoras. Entretanto, para que as possibilidades 
oferecidas pelas metodologias práticas possam ser exploradas, é ne-
cessário o estabelecimento da relação direta entre o EC (Ensino de 
Ciências) e as questões ambientais.  

Organicamente, para a compreensão da relação existente en-
tre esses campos, é necessária uma abordagem interdisciplinar. So-
bretudo, a ligação existente entre a área das Ciências da Natureza, 
abrangendo aspectos biológicos, físicos e químicos, necessários para 
a explicação de fenômenos socioambientais. O EC deve favorecer a 
aprendizagem significativa de conteúdos conceituais, procedimentais 
e atitudinais. Para tanto, o uso de diversas modalidades didáticas pos-
sibilita diferentes caminhos para que se possa construir o conhecimen-
to, envolvendo estudantes e seus diferentes interesses em relação ao 
que se é estudado. Assim,  as atividades de campo constituem uma 
modalidade didática importante, uma vez que permitem explorar con-
teúdos diversificados, favorecendo abordagens interdisciplinares. Além 
disso, as atividades de campo motivam os estudantes, possibilitam o 
contato direto com o ambiente, permitindo uma melhor compreensão 
dos fenômenos. No entanto, para que sejam eficazes, é imprescindível 
que tais atividades sejam planejadas e avaliadas de forma adequada.  

Diante dessa premissa, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar as possibilidades e contribuições das atividades de campo 
e expedições de estudos para o EC, como forma de identificar possi-
bilidades, exemplificar metodologias e atividades, visando a interdis-
ciplinaridade e a construção de uma aprendizagem significativa. Além 
disso, busca-se enfatizar as contribuições que estas atividades podem 
desencadear tanto na formação acadêmica quanto cidadã dos alunos. 
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Pelizzari et al. (2002) corroboram com o entendimento acima 
quando afirmam que “A aprendizagem é muito mais significativa à medi-
da que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento 
de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu 
conhecimento prévio” (p.38). Pelo contrário, a aprendizagem pode se 
tornar mecânica ou repetitiva, visto que oportunizou menos a apropria-
ção de sentidos e significados daquilo que se aprende (PELIZZARI et 
al., 2002). Por tanto, esse manuscrito desenvolveu-se para que possi-
bilidades de atividades realizadas ao ar livre possam ser apresentadas 
e destacadas, com base em experiências já vivenciadas e aplicações 
realizadas ao longo de práticas realizadas em algumas escolas. Nese 
sentido as reflexões aqui  apresentadas se aproximam do referencial so-
bre Inovação Pedagógica proposto por Singer (2018) a qual afirma que 
Inovação é aquilo que as pessoas e as comunidades criam com base 
em uma pesquisa, em conhecimento, com metodologia clara da reali-
dade em que vivem para enfrentar os desafios sociais que são vividos 
naquele seu contexto  Assim, o movimento de busca por referenciais e a 
reflexão sobre as possibilidades de desenvolvimento das atividades no 
EC se apresentam como o início de uma Inovação Pedagógica.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente resumo desenvolveu-se ao longo do segundo se-
mestre de 2020  tendo início durante o Programa de Residência Peda-
gógica PRP, no qual se buscou embasamento teórico em bibliografias 
digitais como fonte colaborativa a fim de corroborar as ideias aplicadas 
com recursos práticos, aproximando-se de experiências já vivenciadas 
através de práticas trabalhadas na escola utilizando as expedições de 
estudos como uma forma de aprendizagem. 
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Esse manuscrito possui metodologia de cunho exploratório, 
pois utilizou-se embasamento teórico e experiências vivenciadas em 
escolas com espaços ao ar livre, onde se aplicaram práticas, em que 
as expedições de estudos tiveram papel fundamental no processo de 
aprendizagem dos alunos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação à disciplina de Biologia, por exemplo, em uma ex-
pedição de estudos realizada nos espaços da escola, pode-se desen-
volver atividades relacionadas ao ensino de ecologia aqui destacadas 
como uma experiência vivenciada em uma determinada escola, em 
uma turma de primeiro ano do ensino médio. Foram desenvolvidas ati-
vidades práticas as quais visaram explorar conhecimentos sobre ecos-
sistemas e, como complemento, a atividade possibilitou relacionar ao 
ensino de ecologia a cultura gaúcha de realizar atividades em ambien-
tes ao ar livre, com quiz e jogos com premiações aos alunos. Tais 
atividades acabam contribuindo, significativamente, na construção do 
conhecimento, fazendo repensar possibilidades e analisar conceitos 
básicos da biologia. Segundo (KIELING et al., 2018) entre as inúme-
ras estratégias utilizadas por professores, as expedições de estudos 
figuram entre aqueles que objetivam potencializar a aprendizagem dos 
estudantes através do contato direto com o meio. 

Quanto às aplicabilidades da Física, pode-se enfatizar as ques-
tões das problemáticas relacionadas principalmente à educação am-
biental as quais possibilitam o reaproveitamento de materiais reutilizá-
veis, para criação de novos recursos didáticos como a construção de 
equipamentos que podem auxiliar no aprendizado de conteúdos ou 
mesmo atividades que implicam na movimentação, explorando con-
ceitos mecânicos essenciais dessa disciplina. 
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Tais atividades relacionadas ao ensino da Física, podem atuar 
de forma a contribuir na compreensão desses alunos sobre conceitos 
que, na maioria das vezes acabam passando despercebidos durante 
seus estudos e tornam-se, então, um aprendizado desestimulante e 
monótono, se não utilizadas metodologias alternativas que contribuam 
para esse processo. 

Quando se refere à aplicabilidade de atividades específicas para 
o ensino de Química, especialmente química orgânica, esse campo 
do saber remete ao estudo sobre tudo dos hidrocarbonetos, os quais, 
para  tornarem-se interessantes aos olhos dos alunos,  fazem neces-
sários métodos diferenciados que oportunizem ao aluno autonomia 
ao compreender as particularidades que envolvem o aprendizado de 
hidrocarbonetos, os quais possibilitam diversas maneiras de os ensi-
nar. Uma destas possibilidades, após concluídas as atividades, de-
monstram resultados extremamente positivos, como  o fato de retirar 
os alunos da sala de aula e oportunizar atividades nos espaços que a 
escola dispõe. 

Por exemplo, pode-se citar uma atividade na qual se aplicou, 
primeiramente, uma exposição direta ao conteúdo através de slides 
demonstrativos sobre as estruturas carbônicas. Em um segundo mo-
mento, em uma saída ao pátio da escola, realizou-se também um quiz 
utilizando estruturas químicas como fonte de interação entre os alunos, 
recompensando-os a cada questão respondida corretamente. Perce-
be-se grande facilidade na compreensão dos alunos quando concluí-
da a atividade, já que, em relação aos hidrocarbonetos, principalmente 
para que os alunos construam uma aprendizagem significativa, é fun-
damental optar por didáticas que possam envolvê-los coletivamente, 
oque acaba contribuindo amplamente na assimilação e construção 
dos seus saberes não só químicos, mas científicos, de forma univer-
salizada. E fica claro que essas e outras formas de ensino, quando 
convertidas em atividades estimulantes, tornam tudo mais fácil.  
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Além disto, em atividades para o ensino de Biologia, pode-se 
desenvolver junto aos alunos, sejam do ensino fundamental ou médio, 
gincanas no interior da escola ou em seu entorno, onde se podem 
explorar conceitos de botânica como estruturas folhares, através da 
observação tátil-visual de cada aluno. Também em uma atividade em 
que todos tenham que visualizar as plantas, tocar e reproduzir dese-
nhos ou réplicas em desenhos diferenciados como maquetes e ilustra-
ções em relevo, com materiais distintos. Ainda, utilizando-se do mes-
mo assunto, botânica, pode-se abordar a construção de vários jogos 
como de tabuleiros em que se pode apropriar de jogos convencionais 
adaptando-os a novas formas de jogar. Como por exemplo, jogo de 
cartas vegetal ou um jogo de damas botânico, onde cada carta pode 
representar uma estrutura, ou parte da planta e, a partir de um roteiro 
bem definido, os alunos sigam uma sequência considerando o que 
já sabem sobre determinado jogo de cartas para que consigam rea-
lizar o jogo de cartas vegetal.  Quanto ao jogo de damas botânico, 
podem-se aproveitar os quadrados presentes no tabuleiro do jogo e 
utilizá-los para representar cada parte de uma folha, flor ou fruto  ao 
contexto do jogo. Entretanto, estes jogos seriam realizados ao ar livre, 
em ambientes abertos para que os participantes tivessem maior estí-
mulo e tranquilidade para colocarem suas estratégias, não só de jogo 
mas também relacionarem as atividades e os conceitos que envolvem 
botânica e suas implicações. 

Desconstruindo um jogo bastante tradicional jogado por várias 
pessoas, inclusive pelos alunos, por que não haver a criação de um 
truco vegetal, uma atividade a qual parece simples, mas que, se rein-
ventada, para o conceitos de angiospermas, por exemplo, utilizando 
cada representante deste grupo como a flor como tema principal e 
suas partes que a compõe, tem-se uma atividade a qual  os alunos 
conhecem e poderá explicar facilmente os conceitos que envolvem a 
flor e as partes que a compõe. Todas atividades que podem ser reali-
zadas em espaços abertos, seja nos arredores da escola onde tenham 
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ambientes envoltos por plantas, árvores e outros representantes deste 
grupo, ou mesmo no interior da escola, próximo a um jardim, apresen-
tam  múltiplas possibilidades para o ensino de botânica. 

Considerando, ainda, o ensino de Biologia, podem ser feitas 
atividades como caças ao tesouro, a qual pode ser readaptada ao 
contexto em que se insere o conteúdo, como uma caça ao tesouro 
das partes da fruta, pensando a botânica como assunto principal. Os 
alunos podem, a partir de procurar as réplicas das partes das frutas 
construídas em diferentes materiais e que estarão distribuídas nas de-
pendências do interior da escola ou em um parque, por exemplo.

Em Física, considerando o contexto da movimentação, podem-
-se criar várias atividades, como unir a própria atividade de caça ao 
tesouro aos conceitos que envolvem a Física, como algumas leis ou 
a própria questão do movimento; E os cálculos, que podem ser em-
pregados para contextualizarem a movimentação dos alunos durante 
a atividade, bem como suas contribuições para a compreensão dos 
estudantes sobre mecânica e inércia, ou de mais conceitos da física. 
Estas também são possibilidades que podem ser abordadas em física, 
pensando em alunos do ensino médio os quais já estão familiarizados 
com cálculos e aptos a realizar, facilmente,  as atividades de movimen-
tação com maior autonomia. 

Pensando na Química, são muitas as metodologias que po-
dem ser aplicadas, como relacionar as atividades de movimentação 
aos efeitos que ocorrem no corpo quando exigem maior esforço do 
organismo. Também é  possível aplicar uma atividade de elementos 
químicos, em que, em uma espécie de caça ao tesouro, tem-se a 
possibilidade de adaptar esta mesma atividade para uma caça aos 
elementos químicos e,  após encontrarem todos os elementos, os alu-
nos deverão montar uma tabela periódica coletiva com os elementos 
encontrados por cada um e, assim, serão convidados a organizar esta 
tabela na ordem real em que estão colocados os elementos de uma 
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tabela convencional. Ainda, é necessário destacar a relevância do quiz 
para a química orgânica, já que suas formas de aplicações são diver-
sas, podendo-se criar vários métodos que possam tornar os alunos 
protagonistas do conhecimento e, sobretudo, fazê-los assimilar os 
conceitos que permeiam a química orgânica como hidrocarbonetos, 
aminas, amidas entre outros. Para estes conteúdos, são possíveis prá-
ticas como jogos físicos que, além de serem significativos para os alu-
nos, respeitem suas capacidades e potencialidades. Também, pistas 
sensoriais em ambientes podem ser organizadas ao ar livre, por exem-
plo, pista de carbonos, onde os alunos vendados terão de caminhar 
sobre carbonos com diferentes texturas e, ao fim, deverão identificar, 
com base nelas,os carbonos e o integrante da equipe que tiver maior 
número de acertos, vence a atividade. Estas e outras atividades, se 
desenvolvidas com criatividade, esforço e um pouco de imaginação, 
poderão contribuir de forma significativa para tornar os alunos ativos 
no processo de ensino aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, após percebermos esta pluralidade de recursos e me-
todologias que possibilitam, ao professor, desenvolver atividades mais 
dinâmicas e promissoras, evidencia-se a importância de aplicar uma 
didática diferenciada e facilitadora para o aluno, uma didática que 
possa torná-lo independente durante o processo de construção dos 
conhecimentos, em que, através do simples fato de se explorar a inter-
disciplinaridade das atividades ao ar livre, busquemos, cada vez mais, 
possibilidades dentro dessas alternativas. Assim, explicitando aspec-
tos que permeiam o ensino de Ciências, as problemáticas ambientais 
como um só campo do saber e, acima de tudo, os componentes cur-
riculares da área das Ciências da Natureza, Biologia, Física e Química. 
Espera-se que essa busca por atividades e recursos metodológicos 
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nos torne educadores cada vez melhores e sensíveis com nossos alu-
nos, compreendendo suas dificuldades, instigando suas potencialida-
des e respeitando suas pluralidades. 
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[...] não esquecer de cuidar, de cuidar
sempre, de permanecer sempre cuidando, [...] em especial

quando habitamos uma escola
Walter Omar Kohan

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, tem sido preciso produzir novos mo-
dos de se relacionar com a educação das crianças, jovens e adultos, 
principalmente quando a pensamos contingenciada pelo Coronavírus 
Disease 2019, também conhecido pela sigla COVID-19. 

“A pandemia tem nos oferecido a possibilidade de pensar e de 
perceber as coisas de outra maneira.” (KOHAN, 2020, p. 05). Essa 
compreensão, apontada por Kohan (2020), também reverbera quando 
pensamos o campo da capacitação dos professores, principalmente 
aquela desenvolvida pela via da formação continuada. 

Hoje,

[...] nossa experiência cronológica, nossa relação com o tem-
po do relógio (ou do celular) tem sido profundamente alterada. 
Para alguns, submetidos a uma exigência ainda maior que antes 
da pandemia, ele se tornou mais voraz e frenético. (KOHAN, 
2020, p. 07). 

Levando isso em conta, o modo como as formações conti-
nuadas estavam sendo delineadas passou a demandar novas e di-
ferentes configurações. Novas estratégias, novos métodos, novos 
preceitos e plataformas.  

Com base nessa necessidade, contingenciada pela emergência 
da COVID-19, o presente estudo tem por intuito realizar um relato de 
experiência que dimensiona um movimento coletivo de formação conti-
nuada de professores, desenvolvido no âmbito de um programa social. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O procedimento utilizado nessa escrita vincula-se à noção de 
Ensaio desenvolvida por Jorge Larrosa (2003). 

O ensaísta problematiza a escrita cada vez que escreve, e pro-
blematiza a leitura cada vez que lê, ou melhor, é alguém para 
quem a leitura e a escrita são, entre outras coisas, lugares de 
experiência, ou melhor ainda, é alguém que está aprendendo 
a escrever cada vez que escreve, e aprendendo a ler cada vez 
que lê: alguém que ensaia a própria escrita cada vez que es-
creve e que ensaia as próprias modalidades de leitura cada vez 
que lê. (LARROSA, 2003, p. 108). 

Como “[...] uma figura do caminho da exploração, do caminho 
que se abre ao tempo em que se caminha.” (LARROSA, 2003, p. 112). 
Tramamos, nesse sentido, alguns relatos e compreensões que emer-
gem na costura da nossa prática, como formadoras de um programa 
social com ênfase na educação escolar.  

Fazemos isto com a perspectiva de dimensionar o quanto tem 
sido necessário e indispensável produzir novos espaços e diferentes 
formas de se vincular com os docentes, em meio à Pandemia da CO-
VID-19. Um fazer ético, estético e político, que compõe com a vida, em 
meio à vida. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o transcorrer do ano de 2020, todos os agentes que estão 
no entorno da educação escolar brasileira foram convocados a produzir 
outros modos de se relacionar com a educação. Professores, professo-
ras, gestores e gestoras precisaram construir outros modos de se vin-
cularem com estudantes – de modo a continuar fazendo os processos 
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educacionais se movimentarem. Esse fato demandou, de cada um e 
cada uma, constituírem novas leituras, novas práticas, novas pesquisas, 
novos modos de se relacionar com as pessoas. No campo da formação 
continuada dos professores, isso não foi diferente. Demandou, primeiro, 
refletir sobre o que tínhamos em mãos; segundo, sobre o que era possí-
vel para todos os demais envolvidos no processo (gestores e gestoras, 
professores e professoras, assessores e assessoras).  

A utilização de plataformas digitais, com necessária utilização 
da internet, foi o recurso que utilizamos para fazer com que os espaços 
de formação continuada continuassem acontecendo. 

Passado esse momento inicial, começamos o movimento de 
formação com os diferentes contextos escolares. Nos primeiros dias, 
percebemos muitas dúvidas, medos e, também, ansiedades por parte 
do coletivo. Verificamos o quanto a utilização das tecnologias digitais 
causava estranhamento e receio. O quanto, de certa forma, nossos 
primeiros encontros de diálogo e compartilhamento eram comprometi-
dos pela problemática da qualidade das redes de internet e, ao mesmo 
tempo, da nova forma de se relacionar com os dispositivos eletrônicos 
(celulares, notebooks, computadores, entre outros). 

Após esse primeiro movimento com os agentes educacionais, 
verificamos a significante abertura desses para com as temáticas e 
propostas que colocávamos em movimento, nos nossos encontros se-
manais. Os envolvidos passaram a compor conosco, a dialogar sobre 
problemáticas que estão no entorno, por exemplo, do contato com as 
famílias, as dificuldades para a elaboração dos planejamentos, entre 
outros fatores.  

Além disso, emergiu desses encontros uma série de temáticas 
para que pudéssemos explorar nos encontros subsequentes. Os pro-
fessores e professoras, gestores e gestoras passaram a construir te-
mas de interesse, relacionados às especificidades da escola e dos 
contextos de atuação. Construíram uma relação vincular tão forte, 
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que acabou corroborando em relações interpessoais fortalecidas pelo 
compartilhamento, pela cooperação e pela empatia. 

Nesses encontros, também foi possível atentar para os parado-
xos que emergem em meio à situação pandêmica. Como aquilo que 
aponta Kohan (2020): 

Eis a dupla cara do COVID-19: de um lado, ele infecta, con-
tamina, atrofia, pelo menos temporalmente, alguns sentidos, 
principalmente o olfato e o paladar; também ataca sobretudo 
os pulmões, gerando a falta de ar que, em muitos casos, leva à 
morte. Ele é letal e, como todo vírus, vive da morte do corpo que 
o aloja. Ele é necrófilo. Contudo, ao mesmo tempo, ele tem sus-
pendido um sistema que parecia inquebrantável, imparável, in-
contornável. Como o sistema que suspende também vive da 
morte, podemos dizer que, implicitamente, ele é também biófilo. 
Ao mesmo tempo, o vírus ama a morte e a morte da morte, a 
vida que pelo menos potencial e indiretamente libera. Um dos 
aspectos do sistema capitalista que tem sido suspendido pelo 
vírus é a experiência frenética, exigida, produtivista do tempo 
que esse sistema estimulava e da qual vivia. Voltaremos a essa 
experiência temporal. (KOHAN, 2020, p. 05). 

Todos esses momentos corroboraram para que pensássemos, co-
letivamente, as questões do nosso tempo. Permitiu que desenvolvêssemos 
um dimensionamento daquilo que era possível de ser feito na Pandemia, 
associado às contingências das escolas e seus agentes educacionais.

Resulta desse movimento de formação continuada, que já está 
em movimento, desde meados de junho de 2020, o quanto a criação 
desses espaços de capacitação contribuiu para que produzíssemos 
um diálogo coletivo e cooperativo. O quanto os agentes educacionais 
estiveram amparados para pensar junto, pensar ‘com’, já que estavam 
habitando um contexto de isolamento social. O quanto conseguimos 
verificar aquilo que Kohan (2020) chama de gritantes desigualdades 
“[...] da sociedade brasileira com uma altíssima parte da população 
sem as mínimas condições de conectividade e aparelhagem como 
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para atender a uma educação remota ou a distância” (p. 05). Fato 
que diz o quanto as escolas públicas continuam sendo afetadas pelas 
desigualdades que assolam nossa sociedade.

Ao mesmo tempo, o quanto nós, como assessoras, consulto-
ras e formadoras, aprendemos ao longo do processo. O quanto foi 
possível desenvolver aquilo que Dalmaso e Rigue (2020) chamam de 
educação da atenção: 

[...] parece-nos um pedido a observar sobre como nos co-
locamos, uns aos outros, em meio a uma rotina que seja ela 
mesma de pouco andar, mas que afina um corpo presente, não 
demasiado distraído, estando em movimento de vida que se 
põe em modo labirinto de existir: não se pode conhecer em de-
masia para poder ver as coisas que chegam de fora. É preciso 
sair das trilhas, ficarmos perdidos em meio ao nosso próprio 
povo. Vagar-andar em labirinto não é mais opcional, posto que 
estamos apartados de pontos de vista anteriores. Temos ape-
nas que continuar, seguir em frente, sem escudos. (DALMASO; 
RIGUE, 2020, p. 28). 

Uma educação como arte, arte da atenção. Como aquilo que tra-
ta de “[...] ativar um cuidado nessa afirmação: uma experimentação a 
céu aberto, produzindo uma dosagem em nossos modos de agir, de es-
tar e produzir junto dos outros, animando e sendo animado pelas coisas 
e movimentos do mundo” (DALMASO; RIGUE, 2020, p. 36). 

Uma afirmação à vida, “Atenção-cuidado em educação, como 
uma afirmação à vida, ao que se passa nela” (DALMASO; RIGUE, 
2020, p. 37). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nesse relato de experiência ensaístico (LARROSA, 
2003), buscamos apontar o quanto temos precisado criar nos nossos 
espaços de formação continuada.  

Apontamos o quanto tem sido difícil, para todos os agentes 
educacionais, darem conta daquilo que emerge com o ensino remoto. 
Contudo, o quanto tem sido possível produzir e alimentar relações vin-
culares com muito mais força e vida. O quanto, ao nos colocarmos em 
fluxo de pensamento e alteridade coletiva, temos conseguido compor 
‘com’ os agentes que fazem a educação escolar acontecer.  

O quanto o desenvolvimento de um cuidado e atenção tem de-
monstrado a urgente necessidade de estar com professores e profes-
soras, gestores e gestoras, pensando questões que, de fato, dizem 
das suas problemáticas, dos paradoxos que assolam o dia a dia do 
fazer pedagógico do contemporâneo. 

Verificamos a importância de um redimensionamento do nosso 
fazer como assessoras, consultoras e formadoras no presente. A potên-
cia de estarmos juntos com os agentes educacionais, nesse momento 
tão difícil o qual, a nosso ver, diz de tudo aquilo que será oferecido, em 
termos de repertório teórico, conceitual e pedagógico, às crianças e 
jovens que se encontram matriculadas nas escolas. Crianças e jovens 
que, muitas vezes, encontram apenas na escola uma âncora para a 
mobilização do pensamento. Uma chance para pensar diferentemente 
do que se pensava antes. 

Por isso, e por tudo aquilo que temos tido a chance de dialogar 
com os professores e professoras, gestores e gestoras, pensamos ser 
pertinente à emergência da compreensão de uma criação inovadora em 
educação. Uma resposta às questões e contingências do nosso tempo.  
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INTRODUÇÃO 

Neste relato, propomo-nos a contar acerca de como integrantes 
do Grupo de Pesquisa Inovação Pedagógica na Formação Acadêmi-
co-Profissional de Profissionais da Educação - GRUPI - vem perceben-
do o movimento do princípio da inovação pedagógica, no sentido de 
reorganizar a compreensão do que vem assumindo.  

Assim, na próxima parte deste texto. vamos indicar como de-
senvolvemos, em grupo, as compreensões acerca dos elementos que 
constituem o que assumimos; nas discussões são apresentadas as 
construções emergentes; finalizando com considerações acerca de 
como percebemos desafios e possibilidades para que a inovação pe-
dagógica seja um princípio integrante das diferentes práticas educati-
vas com as quais nos envolvemos.  

A inovação pedagógica é a temática central de todas as pesqui-
sas e dos eventos de extensão elaborados e implementados, desde 
2016, pelos membros do GRUPI, portanto é relevante este movimento 
que nos interpela à compreensão nas/das/pelas experiências, que no 
sentido de Larrosa (2018), nos tocam, nos inquietam, nos mobilizam, 
nos desafiam a outros olhares além dos cotidianos. 

Larrosa expressa que: 

Não se escreve sobre a experiência, mas sim a partir dela. O mun-
do não é somente algo sobre o que falamos, mas algo a partir de 
que falamos. É a partir daí, a partir do nosso ser-no-mundo, que 
temos algo para aprender, algo para dizer, algo para contar, algo 
para escrever. Além disso, as palavras não apenas representam o 
mundo, mas também o abrem, não são apenas uma ferramenta, 
mas também um caminho ou uma força. (LARROSA, 2018, p. 18).

As ações do GRUPI, com viés investigativo, possuem foco na 
indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, com o intuito de colabo-
rar com a implementação de elementos de inovação pedagógica, na 
perspectiva crítico emancipatória, de forma coletiva. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em roda de conversa virtual, nas reuniões quinzenais que são 
realizadas às sextas-feiras, durante 1 hora e trinta minutos, os presen-
tes são provocados, a partir de pauta anteriormente definida por todos 
os participantes e encaminhada pelas gestoras do GRUPI antes de 
cada reunião. A partir dos princípios da metodologia dialética, com 
seus movimentos sincrético, analítico e sintético, permeados pelos três 
momentos pedagógicos que daí suscitam, o planejamento e a dina-
mização desses espaços-tempos surgem. Assim, as reuniões perpas-
sam o primeiro momento sincrético com a mobilização para o(s) assun-
to(s) por meio de vídeo, problematização, provocação, experiência do 
sensível; o segundo momento analítico com aprofundamento e recons-
trução do(s) assunto(s), com fundamentação teórico que embasam 
as discussões e reflexões e, por último, o terceiro momento sintético 
nos possibilita entender, com maior clareza, apontando possibilidades 
para a aplicação prática do re-construído.  

Assim, metodologicamente, o movimento de compreensão e 
reorganização da concepção de inovação pedagógica, assumida pelo 
GRUPI, foi constituído. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde os primeiros estudos do grupo de pesquisa, a inovação 
pedagógica foi percebida, no coletivo, como um conjunto de interven-
ções criadas coletivamente, com intencionalidade de gerar mudanças 
nas estratégias de construção ou organização de conhecimentos e 
garantir a aprendizagem dentro de espaços educacionais. (MELLO; 
SALOMÃO DE FREITAS, 2017). 
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Nossos encontros, como participantes do GRUPI, ocorrem com 
uso da plataforma digital Google Meet, quando discutimos e refletimos 
conjuntamente sobre concepções teóricas que fundamentam, a partir 
de olhares e entendimentos crítico-reflexivos, especialmente dois focos 
básicos que entendemos essenciais ao GRUPI: inovação pedagógica e 
formação acadêmico-profissional;que perpassam as questões relacio-
nadas à formação de docentes e de todos os demais profissionais da 
educação. Nesse pensamento, coadunamos com Leite, Genro e Braga:  

A inovação pedagógica vem para alterar uma certeza, produzir 
dúvidas, gerar inquietação, para ajudar a pensar diferente do 
modo considerado normal, para ativar outras zonas do cérebro 
que não aquelas do caminho neuronal preferencial. A inovação 
pedagógica está para desestabilizar o pensar reprodutivo e ins-
talar em seu lugar a inquietação, a ansiedade pelo saber mais, 
pelo entender o que não se entende, por compreender pontos 
de vista que à primeira vista podem parecer distanciados entre 
si. (LEITE; GENRO; BRAGA, 2011, pp. 25-26).

Concordamos que pensar em inovação na educação nos “tira 
o chão”, desestabiliza, produz incertezas, receios, dúvidas, angústias; 
porém também possibilita prazer, emoções, satisfação, envolvimento e 
nos leva a perceber o quanto temos capacidade de ousar, de criar, de 
enxergar em outras dimensões, de outras formas, o que parece óbvio. 

Ao percebermos o quanto avançamos nos entendimentos, re-
fletimos nas reuniões quinzenais sobre nossas percepções e conhe-
cimentos. Nessa compreensão, cada colega desenvolveu um aspec-
to (elemento ou expressão) que integrava o conceito anterior. Houve 
questionamentos se determinadas expressões deveriam continuar ou 
ser substituídas por outras que melhor definiam o entendimento dos 
membros do GRUPI, por exemplo, qual a ideia de “conjunto” ao se re-
ferir às intervenções; sugeriram acréscimo de ideias, como no caso da 
expressão “formação acadêmico-profissional”. Importante destacar, 
referente à essa expressão, o que Diniz-Pereira (2008, p. 265) entende 
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como a formação compartilhada entre universidade e escola, afirman-
do que é: “[...] discutir desafios e potencialidades para o estabeleci-
mento de parcerias (entendidas aqui como iniciativas conjuntas para 
se atingirem objetivos comuns) entre universidades e escolas para a 
formação de profissionais da Educação Básica no Brasil”. 

Outro aspecto, considerado importante a ser incluído nessa 
construção coletiva do conceito referido, foi o entendimento de que 
a construção, pela inovação da educação, não se dá somente pelos 
conhecimentos, mas também nos processos educacionais.  

Apoiamo-nos também nas escritas de Helena Singer (2018, s/p) 
a qual entende que inovação “é aquilo que as pessoas e comunidades 
criam com base em uma pesquisa, em conhecimento, com metodolo-
gia clara da realidade em que vivem para enfrentar os desafios sociais 
que são vividos naquele seu contexto.” Com isso, as iniciativas com 
inovação pedagógica, no campo social na área educacional, têm três 
pilares fundamentais para sua efetivação, ou seja, somente se constitui 
como inovação na educação enquanto construção coletiva, que surge 
com base na investigação no/do contexto, com a finalidade de trans-
formação socioeducacional. Singer (2018) complementa que: 

Contudo, a inovação que parte do entendimento que a educa-
ção é um direito compreende que são exatamente as escolas, as 
organizações  educativas que criam metodologias e ações para 
enfrentar os desafios de seu dia a dia e isso é inovação. Como 
o principal desafio no campo da educação é garantir a aprendi-
zagem de todos os estudantes, os desafios sociais que eu falei 
influenciam diretamente na capacidade de uma organização 
garantir a aprendizagem de todos. Assim, ao olhar para esses 
desafios, a inovação da educação passa a ter que desenvolver 
diversas tecnologias sociais, diversas estratégias, dispositivos 
e metodologias para garantir que todos aprendam. Isso que ca-
racteriza a inovação social, quando uma escola, uma organiza-
ção educativa inventa alguma coisa, envolvendo toda a comu-
nidade para garantir que todos aprendam. (SINGER, 2018, s/p).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos, a partir dos diversos espaços-tempos em que 
temos participado, que há elementos/aspectos essenciais os quais 
caracterizam inovação pedagógica como processo inventivo, constitu-
tivo e participativo. Dentre esses, destacamos: coletividade, coragem, 
conhecimento, protagonismo, criatividade, cogestão, tempo, ousadia, 
novidade, amorosidade. Além disso, ressaltamos que o foco da inova-
ção socioeducacional está nas pessoas.  

Expressamos que este movimento, que ainda está em percurso 
e que avançou em relação aos processos iniciais da constituição do 
GRUPI (2016-2017), quanto à concepção reconstruída coletivamente 
de que inovação pedagógica “consiste em intervenções educacionais, 
criadas por decisões coletivas e participativas de sujeitos em formação 
acadêmico profissional, com a intencionalidade de promover mudanças 
nas estratégias administrativo-pedagógicas de reconstrução de conhe-
cimentos e de processos educacionais que se alinhem às transforma-
ções histórico-sociais necessárias aos fins pretendidos” (GRUPI, 2020). 

Finalizamos com uma passagem do livro de Larrosa (2018), intitu-
lado “Esperando não se sabe o quê: sobre o ofício de professor”, a fim de 
resistirmos e reexistirmos a todos os desafios com inovação pedagógica: 

Por isso, esse “esperando não se sabe o quê” do título deve 
ser lido em relação a uma vontade infatigável de recomeçar, 
de novo e de novo, opondo ao curso natural das coisas essas 
separações cada vez mais esburacadas que constituem esta in-
venção bela, justa e boa que ainda chamamos de escola. Uma 
vontade, por outro lado, cada vez mais difícil de sustentar. Nes-
sa lógica, não posso senão dedicar este livro a todos os profes-
sores e professoras de escolas (e universidades) públicas que, 
contra o vento e a maré, continuam fazendo bem o seu trabalho 
(continuam sendo professores) e levantando diques para que o 
mundo não se desfaça. Esses diques, é claro, nunca serão su-
ficientemente sólidos, mas tentarão, pelo menos por um tempo, 
que o solo em que crescem as crianças e os jovens não seja 
completamente tóxico. (LARROSA, 2018, p. 11). 
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Por meio da arte, eles se mantiveram vi-
vos no sentido mais profundo do termo.

Luciane Bonace Lopes

INTRODUÇÃO 

A pandemia de COVID-19 trouxe consigo o distanciamento so-
cial, que gerou uma série de alterações em todos os contextos da vida. 
Nesse sentido, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), nos primei-
ros meses da pandemia, optou por dar autonomia para que as uni-
dades acadêmicas avaliassem a oferta de componentes curriculares 
possíveis de serem ofertadas on-line (UFPEL, 2020). 

Neste cenário, a Faculdade de Educação (FaE) da UFPel, em 
resposta às demandas que chegavam aos professores, mostrou-se 
contrária ao “ensino remoto e outros similares na educação básica 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)” e optou por 
oferecer atividades não obrigatórias para os discentes, “buscando, so-
bretudo, manter a Universidade ativa, do ponto de vista acadêmico, e 
os alunos e professores em interação social, cognitiva e emocional” 
(UFPEL, 2020). 

Desta forma, no primeiro semestre de 2020, a FaE ofertou 46 
projetos de ensino, pesquisa e extensão, com temáticas variadas, 
como forma de manter contato com os alunos e aprofundar temas re-
levantes à formação inicial e continuada de professores e professoras. 
Dentre os projetos ofertados, destacamos “A arte na Educação Infantil 
e nos Anos Iniciais no contexto de distanciamento social”, que embasa 
as reflexões feitas neste trabalho. 

Através dos estudos de Mello e Salomão de Freitas (2017), com-
preendemos que as experiências vivenciadas no projeto caracterizam 
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uma inovação pedagógica, uma vez que tiveram um caráter “emanci-
patório ou edificante”. Inovação assumida no campo social, na área 
educacional, que não necessariamente implica em ineditismos ou ino-
vação tecnológica. Neste sentido, 

Conforme Masetto (2012), a inovação no ensino superior não está 
relacionada diretamente à inserção de novidades técnicas e tec-
nológicas, ou seja, vai além da utilização de Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TICs), o uso destas é definido como uma 
ferramenta didático-pedagógica. Todavia, a inovação educacional 
depende do grupo onde está inserida e suas necessidades e deve 
responder às suas carências, o que inclui um conjunto de elemen-
tos, decisões, intervenções e processos orientados por uma inten-
cionalidade. Ainda para o referido autor, o propósito da inovação 
é modificar atitudes de professores e alunos, conteúdos, valores, 
concepções e organizações de currículo, práticas pedagógicas, 
materiais e estratégias de aprendizagem, além de modelos didáti-
cos, dinâmica da classe, do projeto político-pedagógico da escola 
e da avaliação. (MELLO E SALOMÃO DE FREITAS, 2017, p. 1795). 

Apresentamos, a seguir, algumas práticas e discussões oportu-
nizadas pelo projeto, que auxiliaram na (re)construção de ideias acerca 
dos conteúdos trabalhados. Corroboramos, assim, a visão das autoras 
sobre inovação pedagógica, enfatizando as intervenções educacionais 
cocriadas por pessoas envolvidas com a formação acadêmico-profis-
sional de professores, para, deliberadamente, promover alternativas às 
estratégias administrativo-pedagógicas de ensino aprendizagem, de 
modo a atender as transformações necessárias aos nossos tempos. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O projeto de ensino, sobre o qual refletimos neste texto, foi orga-
nizado a partir de sete encontros síncronos e 15 propostas de ativida-
des assíncronas, divididas em: participação em fóruns, a partir de es-
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tudos dirigidos; leituras de livros e artigos; e indicações de lives. Além 
da participação de dois professores coordenadores e ministrantes, o 
projeto contou com 30 estudantes e cinco docentes convidados, sen-
do um da FURG, uma da UNIRIO e três do Centro de Artes da UFPel. 

Dentre os objetivos do projeto, estavam: refletir sobre os desa-
fios e possibilidades do Ensino de Arte na EI e nos AIEF, no contexto de 
distanciamento social em função da Pandemia; ampliação das noções 
de cada linguagem artística (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), de 
uma maneira contextualizada e interdisciplinar, apresentando elemen-
tos básicos destas linguagens; discussão sobre a formação estética/
cultural dos professores, em função de uma formação mais integral e 
construção de uma ética de autocompreensão, solidariedade e convi-
vência respeitosa entre nós. 

A partir da organização dos encontros e da experiência que ob-
tivemos neste período, e em interlocução com alguns estudos no cam-
po da inovação pedagógica, com ênfase nos indicadores e condições 
para que a inovação pedagógica aconteça, apresentados por Cunha 
(2016), na sequência, apresentamos nossas reflexões acerca do pro-
jeto. São indicadores: a) ruptura com a forma tradicional de ensinar 
e aprender e/ou com os procedimentos acadêmicos inspirados nos 
princípios positivistas da ciência moderna; b) gestão participativa, por 
meio da qual os sujeitos do processo inovador são protagonistas da 
experiência, desde a concepção até a análise dos resultados; c) recon-
figuração dos saberes, com a anulação ou diminuição das clássicas 
dualidades entre saber científico/saber popular, ciência/cultura, educa-
ção/trabalho etc; d) reorganização da relação teoria/prática, rompendo 
com a clássica proposição de que a teoria precede a prática, dicoto-
mizando a visão de totalidade; e) perspectiva orgânica no processo de 
concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência desenvolvida; 
f) mediação entre as subjetividades dos envolvidos e o conhecimento, 
envolvendo a dimensão das relações e do gosto, do respeito mútuo, 
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dos laços que se estabelecem entre os sujeitos e o que se propõem 
conhecer; e g) protagonismo, compreendido como a participação dos 
alunos nas decisões pedagógicas, e valorização da produção pessoal, 
original e criativa dos estudantes, estimulando processos intelectuais 
mais complexos e não repetitivos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os conhecimentos construídos ao longo do projeto são um re-
flexo das experiências que este nos oportunizou e retratam os proces-
sos de inovação pedagógica que foram base para sua concepção. 
Para enfatizar a experiência que tivemos, destacamos os estudos de 
Larrosa (2014), o qual afirma: 

Há algo no que fazemos e no que nos acontece, tanto nas artes 
como na educação, que não sabemos muito bem o que é, mas 
é algo sobre o que temos vontade de falar, e de continuar falan-
do, algo sobre o qual temos vontade de pensar, e de continuar 
pensando, e algo a partir do que temos vontade de cantar, e de 
continuar cantando, porque justamente isso é o que faz com 
que a educação seja educação, com que arte seja arte e, certa-
mente, com que a vida esteja viva, ou seja, aberta a sua própria 
abertura.(LARROSA (2014, p. 13).

No mesmo texto, mais adiante, Larrosa vai dizer que a verdadei-
ra experiência, assim como a Arte, nos toca profundamente. Ainda na 
lógica do autor, entendemos que as vivências oportunizadas pelo pro-
jeto contribuíram para o nosso processo de formação humana. Expe-
rienciamos uma formação que não tinha uma finalidade fechada em si, 
mas uma formação aberta ao diálogo, em que todos eram convidados 
a participar e sobre a qual “temos vontade de falar, pensar e cantar”. 

Através de parcerias estabelecidas com educadores de outras 
áreas de ensino, vivenciamos intervenções pedagógicas e tivemos dis-
cussões que nos fizeram refletir e (re)visitar conceitos. Conforme Mello 
e Salomão de Freitas, a inovação pedagógica constitui-se em: 
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[...] um conjunto de intervenções pedagógicas, criadas por de-
cisões coletivas e participativas, com intencionalidade delibe-
rada para gerar mudanças nas estratégias de construção ou 
organização de conhecimentos que se alinhem às transforma-
ções histórico-sociais necessárias aos fins pretendidos. (MEL-
LO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017, p. 1794).

A proposição do projeto surgiu da necessidade identificada pelos 
docentes responsáveis, em interlocução com os discentes, por meio de 
discussões que os levassem a compreender a importância do ensino e 
da vivência da Arte na formação de crianças e professores da Educação 
Infantil (EI) e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF), inclusi-
ve no contexto de distanciamento social. A ideia era colaborar para a 
compreensão da Arte, não como sinônimo de apresentações em datas 
comemorativas, mas como atividade humana e humanizadora. 

A organização das atividades síncronas, com as Rodas de Diá-
logos Virtuais (RDVs) e leitura deleite, assim como com as atividades 
assíncronas dos fóruns de debates, proporcionaram a (re)construção 
de conceitos e teorias relacionados com: a Arte como expressão es-
sencialmente humana desde a mais tenra idade; a reflexão sobre Arte 
como acessório ou Arte como conteúdo a ser desenvolvido; a sensibi-
lidade estética; os processos formativos a partir da educação estética; 
e a Arte como manifestação sócio-política (que desperta, desinstala ou 
aliena e entorpece). 

Essa (re)construção, em diálogo com convidados e estudantes, 
favoreceu reflexões que contribuíram para mudanças na compreensão 
sobre Arte. Uma das consequências do projeto é o fato de que as dis-
centes autoras deste texto atuam hoje como monitoras em componen-
te curricular com o mesmo foco e objetivos. Elas manifestaram que, ao 
estudar sobre a Arte na Educação Infantil e sua importância, tiveram a 
oportunidade de compreender e experienciar a maneira como a mes-
ma auxilia no desenvolvimento das nossas sensibilidades e na forma 
como nos relacionarmos. O projeto em si oportunizou esse movimento 
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de nos reinventarmos, para que conseguíssemos alcançar nossos ob-
jetivos, não apenas como discentes e docentes, mas também como 
indivíduos que integram a sociedade. 

Lidar com o caos do atual momento não é uma tarefa fácil. Abrir 
mão dos encontros presenciais e se reorganizar levando em conside-
ração as necessidades de cada aluno, a realidade e as condições de 
cada um, também não é. Neste contexto, também percebemos con-
dições para a inovação pedagógica, na capacidade das pessoas se 
juntarem para recriar, em meio ao inusitado, dando espaço para o de-
senvolvimento e o reconhecimento das habilidades individuais de cada 
pessoa, promovendo protagonismos. 

Em fórum de debate virtual e também nas RDVs, também discu-
timos a formação estética/cultural dos professores, em função de uma 
formação mais integral, e construímos uma ética de autocompreensão, 
solidariedade e convivência respeitosa entre os participantes. Sobre 
isso, consideramos que criamos as condições para a mediação entre 
as subjetividades dos participantes e o conhecimento, envolvendo a 
dimensão das relações e do gosto, do respeito mútuo, dos laços que 
se estabelecem entre os sujeitos e o que se propõe conhecer, indica-
dor de inovação pedagógica, segundo Cunha (2016). 

Foram muitos os desafios, desde o planejamento do projeto até 
a sua conclusão. Lidar com um universo totalmente distante do qual 
estávamos habituados, onde a tecnologia foi o nosso maior aliado; le-
var em consideração as condições de cada um, disponibilidade de ho-
rários, questões pessoais, entre outras, fizeram com que os envolvidos 
necessitassem se reinventar e reavaliar suas atuações e suas formas 
de interagir e de se relacionar. Este foi mais um indicador reconhecido 
como inovação pedagógica, segundo as indicações de Cunha (2016). 

O rompimento com a forma tradicional e conservadora de en-
sinar e aprender foi uma barreira transposta pelos professores em co-
laboração com os participantes do projeto. A gestão participativa, por 
meio da qual os envolvidos foram protagonistas da experiência, desde 
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a concepção ao envolvimento nas atividades síncronas e assíncronas, 
assim como no diálogo com os participantes nos fóruns de debate, foi 
também um indicador de inovação pedagógica (CUNHA, 2016) perce-
bido no projeto. 

O atual contexto de isolamento social, junto a medos e incerte-
zas, foi muito bem abordado no projeto. Frente a esse desafio, conse-
guiu unir conhecimentos necessários das quatro linguagens artísticas 
– Música, Dança, Teatro e Artes Visuais – com as necessidades atuais 
dos alunos, pois quando falávamos de situações complexas, como a 
que nos encontramos, podíamos enxergar na Arte uma saída. Como 
descrito em um dos textos trabalhados no projeto, Arte ajuda a resgatar 
“a capacidade de criar, de se emocionar, de reconhecer e expressar os 
sentimentos e impressões sobre si e sobre o mundo” (FERNANDES, 
2016, p. 2617). Tanto o planejamento, quanto a dinâmica do projeto, 
suas avaliações, os convidados e os materiais utilizados foram pensa-
dos para o todo e acreditamos que, assim, aconteceu a inovação pe-
dagógica. Partindo da observação das questões citadas acima, junto à 
problematização do que se faz importante e necessário para os alunos, 
criamos, juntos, alternativas para novas formas de ensinar e aprender. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A oportunidade de trabalhar em espaços virtuais, neste contexto 
atípico e provisório de pandemia, permitiu que discussões importantes re-
lativas à formação profissional e humana fossem realizadas, colaborando 
para uma atitude positiva, fundamental para a saúde emocional dos parti-
cipantes. Com isso, não buscamos minimizar as dificuldades que o modo 
remoto impõe, mas afirmar que um planejamento coletivo, de dificuldades 
conjuntamente reconhecidas, pode modificar estas situações favorecen-
do melhores aproveitamentos por parte dos envolvidos. 
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Entramos no projeto com o propósito de aprender e discutir so-
bre a Arte, em suas quatro linguagens. Percebemos, agora, que fomos 
além do objetivo inicial; experienciando uma formação mais humani-
zada e humanizadora em todos os aspectos. O projeto evidenciou que 
um planejamento sensível, amparado nos ideais da inovação pedagó-
gica elencados acima nas ideias de Mello e Salomão de Freitas (2017), 
tem a capacidade de impactar expressivamente a formação humana-
-profissional de todas as pessoas envolvidas. 
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INTRODUÇÃO 

A ano de 2020 ficará marcado na história pela pandemia causa-
da pelo novo coronavírus que modificou a vida de pessoas do mundo 
todo. Devido aos altos índices de contágio e à letalidade do vírus, me-
didas de sanitização, higienização, distanciamento e isolamento social 
foram, e ainda estão sendo, adotadas em diversos setores da socie-
dade. Somente no Brasil, o número de óbitos já ultrapassa a marca 
de cento e sessenta mil vidas perdidas. Desde o início da pandemia 
no Brasil, em meados de março do presente ano, as escolas passa-
ram a adotar o ensino emergencial remoto como forma de adaptarem 
suas práticas educativas. Esta pesquisa se apresenta como uma ação 
desenvolvida de forma remota na Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Moacyr Ramos Martins, inserida na periferia do município de 
Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na comunidade da União das Vilas. 

A educação nacional é pauta dos atuais debates e se encontra 
em constante questionamento e alterações, não somente nos últimos 
meses, pela adaptação ao ensino emergencial remoto, mas, principal-
mente, nos últimos anos no que se refere às diferentes políticas públicas 
alinhadas ao pensamento regulatório, conservador e opressor do atual 
governo federal. A partir das mudanças que o contexto das políticas pú-
blicas exige, um objetivo em comum de todos profissionais da educação 
é que a finalidade da escola seja potencializada, ou seja, garantir que 
todos os alunos e todas as alunas aprendam. No entanto, ressaltamos 
que neste trabalho apostamos em uma educação a qual forme sujeitos 
que atuem para além dos conteúdos específicos, em uma perspectiva 
crítica, emancipatória e que favoreça a leitura de mundo. 

Tais mudanças provocam movimentos de pesquisa, e diferentes 
propostas de ensino ligadas a metodologias, estratégias e ferramentas 
educacionais surgem  como possibilidades de superação do modelo 
tradicional de ensino. Dentre esses movimentos de articulação entre 
pesquisas sobre os processos de ensino-aprendizagem, a Neurociên-
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cia se apresenta como uma alternativa que subsidia para que práticas 
educativas sejam repensadas ou consolidadas a partir de argumentos 
biológicos relacionados ao funcionamento do sistema nervoso, espe-
cialmente sobre como o cérebro aprende. Cardoso e Queiroz (2019) 
afirmam que a Neurociência aplicada à educação “[...] permite um 
aprendizado profundo sobre o funcionamento cerebral, trazendo luz 
ao momento da aprendizagem, norteando professores nas suas práti-
cas pedagógicas, apontando caminhos para uma aprendizagem mais 
prazerosa e factual” (p. 33). 

Assim, a Neurociência se apresenta como uma perspectiva que 
pode ser adotada por escolas e educadores para embasar processos 
de mudanças nas práticas educativas ,de acordo com as necessida-
des de cada contexto. No entanto, para que se efetivem tais alterações, 
é necessário um movimento protagonizado pelo coletivo de pessoas 
que ocupam os lugares de destaque na realização do processo de 
ensino-aprendizagem como professores, gestores e comunidade es-
colar em geral. Nesse sentido, apostamos na opção teórico-prática da 
Inovação Pedagógica, esta compreendida enquanto um conjunto de 
intervenções educacionais, criadas por decisões coletivas e participa-
tivas de sujeitos em formação acadêmico-profissional, com intencio-
nalidade deliberada para gerar mudanças nas estratégias administra-
tivo-pedagógicas de reconstrução de conhecimentos que se alinhem 
às transformações histórico-sociais necessárias aos fins pretendidos 
(MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017). 

O processo investigativo foi conduzido pelo questionamento 
sobre qual a importância de aspectos da neurociência aplicados ao 
processo de ensino-aprendizagem, quando refletidos por fundamen-
tos da Inovação Pedagógica. Buscamos, com este trabalho, investigar 
a importância de aspectos da neurociência aplicados ao processo de 
ensino-aprendizagem, refletidos por fundamentos da Inovação Peda-
gógica. A opção pela articulação da Neurociência com Inovação Pe-
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dagógica se estabelece a partir de estudos e ações dos autores e das 
autoras desse trabalho que integram o Grupo de Pesquisa em Inova-
ção Pedagógica na formação acadêmico-profissional de profissionais 
da educação (GRUPI). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A construção desse trabalho tomou por base fundamentos de 
pesquisa científica que o caracterizam enquanto uma abordagem qua-
litativa e de caráter exploratório-descritivo. Os dados foram produzidos 
por 30 professores dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental 
da Escola anteriormente mencionada e que participaram da reunião 
pedagógica semanal. Essa reunião foi planejada com o objetivo de 
oportunizar espaço-tempo de reflexão sobre aspectos da neurociência 
convergentes e pertinentes ao trabalho docente, em um movimento de 
ecoformação, em que diferentes professores e professoras da escola 
realizam a abordagem de um tema de interesse e/ou pesquisa que 
consideram relevante para o coletivo. 

O encontro foi organizado a partir da metodologia dialética dos 
três momentos pedagógicos de Vasconcelos (1992). No 1º momento 
pedagógico (Síncrese), foi reproduzido o vídeo “Conheça o Super-Cé-
rebro1”, que tem o objetivo de explicar como as experiências na pri-
meira infância podem afetar a formação do cérebro da criança. Após o 
vídeo, foi realizada a reflexão sobre a formação docente e ausência da 
discussão de temas na formação-acadêmico profissional  a partir da 
frase do pesquisador americano Leslie Hart que afirmou que “Ensinar 
sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar 
desenhar uma luva sem considerar a existência da mão”. 
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Como 2º momento (Análise), inicialmente, foram abordados 
aspectos biológicos sobre a anatomia e fisiologia do sistema nervo-
so, bem como uma breve explicação sobre como o cérebro aprende. 
Após, foram elencados aspectos neurocientíficos e suas possibilida-
des de aproximação com o processo ensino-aprendizagem, tais como 
a neuroplasticidade, novas aprendizagens e a avaliação; as emoções, 
a motivação e atribuição de significado ao que se aprende; a memória, 
vivências e saberes prévios dos alunos; a atenção, objetividade e pro-
tagonismo dos alunos na realização das atividades; as funções exe-
cutivas, o planejamento docente e a importância dos três momentos 
pedagógicos; os estímulos sensoriais, a adaptação curricular e a in-
clusão escolar de alunos com deficiência; e a novidade relacionada 
à mobilização e interesse dos alunos. Por fim, ainda neste segundo 
momento pedagógico, foram elencados alguns “neuromitos” para 
serem abordados como a dualidade razão e emoção, os estilos de 
aprendizagem, os períodos críticos de aprendizagem, o uso de 10% 
do cérebro, as especialidades dos hemisférios cerebrais, a divisão da 
atenção plena e as habilidades de homens e mulheres.  

O 3º momento (Síntese) foi conduzido pelo questionamento 
“Qual a importância de discutir aspectos da Neurociência relaciona-
dos ao processo de ensino-aprendizagem?”, sendo que os professo-
res puderam compartilhar percepções sobre o que foi abordado. Para 
este último momento, foi solicitado que, voluntariamente, os professo-
res respondessem a questão supracitada na plataforma Google forms, 
sendo este o instrumento de produção dos dados, e as respostas dos 
docentes constituem o corpus de análise desse trabalho, que foi apre-
ciado por aproximação com o método de Análise Textual Discursiva 
(ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2007).  

A ATD é um método processual e recursivo de análise e síntese 
de dados textuais, que são lidos, descritos e interpretados, objetivan-
do “[...] atingir uma compreensão mais complexa dos fenômenos e 
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dos discursos” (MORAES e GALIAZZI, 2007, p.114). Nessa pesquisa, 
foram adotados os seguintes procedimentos da ATD: (a) organização 
e leitura minuciosa das respostas dos participantes que foram numera-
das de 1 a 30; (b) desconstrução e unitarização dos dados, momento 
que pode se ter uma aproximação com os sentidos das falas dos par-
ticipantes, construindo as unidades de significado, a partir da pergunta 
fenomenológica: “O que é isso que se mostra sobre a importância de 
se discutir aspectos da neurociência aplicada ao processo de ensino-
-aprendizagem?”; (c) categorização, etapa que está representada no 
Quadro 1 abaixo, sendo esse um processo de condensação das uni-
dades de significado, no qual emergiram duas categorias finais: “Re-
pensar a própria prática sobre as formas de ensinar” e “Compreender 
como os alunos aprendem para potencializar a aprendizagem”.

Quadro 1: Síntese da etapa de categorização.

Categorias iniciais Nº de unidades 
de significado

Categorias 
finais 

Nº de unidades 
de significado

Reflexão sobre a prática 
em sala de aula

6 Repensando a pró-
pria prática sobre as 
formas de ensinar

10

Questionamentos sobre 
métodos de ensino

10

Obtenção de melhores 
resultados

3 Compreensão so-
bre como os alunos 
aprendem para po-
tencializar a apren-
dizagem

20

Funcionamento do cé-
rebro 

7 

Forma com que os alu-
nos aprendem

10

Total  5 30  2 30

Fonte: Autores (2020).

A última etapa da ATD, empregada nesta pesquisa, foi a ela-
boração do metatexto que relacionou a interpretação dos dados pro-
duzidos com a discussão sobre a Inovação Pedagógica articulada à 



448s u m á r i o

Neurociência, ilustrada pelas unidades de significados, apresentadas 
a seguir. Na sequência, apresentamos as discussões dos resultados 
apenas da categoria “Compreensão sobre como os alunos aprendem 
para potencializar a aprendizagem”. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao iniciarmos este item de discussão dos resultados, retomamos 
a categoria final que representa os argumentos elaborados no proces-
so de análise, entendida como “Compreensão sobre como os alunos 
aprendem para potencializar a aprendizagem”. Dentre as falas que mais 
se destacam nesta categoria, estão as que afirmam ser importante co-
nhecer aspectos da Neurociência para entender melhor como os alunos 
aprendem. Esse entendimento é representado a seguir: 

É importante para auxiliar os professores a entenderem como 
seus alunos aprendem. (P3) 

O processo de ensino-aprendizagem é complexo e fascinante. 
A importância se dá em entender como funciona a aprendiza-
gem e facilitar o entendimento para nossos estudantes. (P8) 

A principal relação que eu vejo é que a aprendizagem acontece 
num contexto entre o cognitivo e o emocional. (P17) 

O ensino aprendizagem é um eterno desafio aos professores, 
de fundamental importância a discussão da neurociência. Pois 
trabalhamos com crianças, que são únicas como ser humano, 
com suas limitações, necessidades, e nós como educadores, 
muitas vezes nos sentimos impotentes diante do enigma da 
mente humana. (P18) 

Para compreender as limitações e o potencial de nossos alu-
nos e nortear nosso trabalho. (P26) É importante compreender 
como aprendemos para ensinar. (P29) 
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A partir das falas acimas, concordamos com Carvalho (2010) 
quando afirma que abordagens que considerem aspectos da Neuro-
ciência devem ser integradas aos currículos de formação de profes-
sores, mas que momentos de formação podem ser estendidos “[...] 
aos profissionais em atuação, pois pode contribuir para a formulação 
de diretrizes pedagógicas que busquem otimizar a adoção de con-
dutas de ensino e de aprendizagem” (CARVALHO, 2010, p. 548). As 
percepções dos professores sobre o seu interesse em como os alu-
nos aprendem, se aproxima do indicador de Inovação Pedagógica de 
“construção dos saberes” elencado por Cunha (2018). A autora afirma 
que processos de Inovação Pedagógica estão vinculados à ruptura 
com a forma tradicional de ensinar e aprender e/ou com os procedi-
mentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência 
moderna (CUNHA, 2018). Assim, entendemos ser uma necessidade 
o incentivo ao desenvolvimento de processos de formação acadêmi-
co-profissional docente, tendo a Neurociência como argumento que 
oferece oportunidades de (re)elaboração das práticas educativas em 
uma perspectiva da Inovação Pedagógica.  

Continuando com a análise dos resultados, trazemos na se-
quência falas que expressam as percepções dos docentes sobre a 
importância da Neurociência para conhecer como o cérebro aprende 
e as funções neurológicas envolvidas no processo de ensino-aprendi-
zagem. As falas expressam o seguinte: 

Como educador(a), precisamos saber como funciona da melhor  
forma o cérebro, suas ações e reações para que as conexões 
sejam feitas da melhor forma possível. (P13) Porque é muito 
importante entender o funcionamento do cérebro no processo 
de aprendizagem. (P15)  

É importante porque a neurociência nos oportuniza compreen-
der as funções do cérebro, como ocorre certas ações. (P20) 

Eu acho muito importante compreender como o cérebro fun-
ciona e quais aspectos auxiliam ou não na aprendizagem, para 
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que possamos entender aquilo que acontece com nosso aluno 
e planejar nossas atividades de acordo. (P22) 

É importante sabermos como funcionam as redes neurais na 
captação das informações transmitidas para um bom entendi-
mento dos conteúdos. (P30) 

O conhecimento sobre o funcionamento do cérebro e os me-
canismos neuronais envolvidos na aprendizagem são características 
essenciais da articulação entre a Neurociência e a Educação como um 
todo. Assim, somamos nossas vozes a Lima et al. (2020) quando afir-
mam que: “Entender a neurociência, enfatizando a sua aplicabilidade 
para a educação (neuroeducação), é uma subárea ainda recente, que 
busca aplicar os conhecimentos do sistema nervoso sobre os proces-
sos biológicos da aprendizagem na prática educacional” (LIMA et al., 
2020, p. 362). Ao nos debruçarmos sobre os resultados acima, conse-
guimos aproximar o que foi dito ao indicador de Inovação Pedagógica 
sobre a relação entre “Teoria e prática” ao refletirmos sobre a reorgani-
zação do conhecimento, rompendo com a clássica proposição de que 
a teoria precede a prática, dicotomizando a perspectiva globalizadora 
e a perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento 
e avaliação da experiência desenvolvida (CUNHA, 2018). Assim, tanto 
a Neurociência quanto a Inovação Pedagógica são dimensões que 
podem não só favorecer mudanças nas práticas educativas, mas o 
fortalecimento de práticas exitosas que, muitas vezes, são realizadas 
no espaço escolar. 

O último agrupamento de falas reúne resultados que apontam 
para a importância de se discutir a neurociência para atingir resultados. 
Na perspectiva teórica assumida, entendemos por resultados a qua-
lificação da aprendizagem dos estudantes de uma forma integral. Os 
resultados expressam que: 
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Os conhecimentos agregados pelas neurociências podem con-
tribuir para um avanço na educação, em busca de melhor qua-
lidade e resultados mais eficientes para a qualidade de vida do 
indivíduo e da sociedade. Ela é fundamental para a percepção 
e para a aprendizagem. (P5) 

Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos da neurociência 
com relação aos processos mentais visando o avanço do ensi-
no-aprendizagem. (P10) 

Nos ajuda a compreender o processo de aprendizagem sobre 
um novo olhar e contribuindo diante da nossa construção meto-
dológica, comportamental de forma a atingir melhor resultados 
com nossos alunos. (P14) 

Diante do que é trazido nas falas dos professores, compreende-
mos que a Neurociência questiona aspectos consolidados e convoca 
para a reflexão sobre as formas de ensinar e possibilidades de apren-
der. Segundo Carvalho (2010, p. 538), a Neurociência e a Educação 
“[...] avançam vertiginosamente, podem contribuir para a renovação 
teórica na formação docente, adicionando informações científicas es-
senciais para a melhor compreensão da aprendizagem como fenôme-
no complexo”. Em uma perspectiva da Inovação Pedagógica, Leite, 
Genro e Braga (2011) afirmam que este campo do conhecimento vem 
para alterar as certezas, produzindo dúvidas para contribuir com o pen-
sar diferente dos modos considerados normais na educação, ativando 
outras zonas cerebrais que não aquelas do caminho neuronal prefe-
rencial. Assim, a Inovação Pedagógica “[...] está para desestabilizar o 
pensar reprodutivo e instalar em seu lugar a inquietação, a ansiedade 
pelo saber mais, pelo entender o que não se entende, por compreen-
der pontos de vista que à primeira vista podem parecer distanciados 
entre si” (LEITE; GENRO; BRAGA, 2011, pp. 25-26).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, defendemos que compreender aspectos da 
Neurociência aplicada ao processo de ensino-aprendizagem forne-
ce subsídios que favorecem movimentos de reflexão sobre a própria 
prática, a partir das formas de ensinar, oportunizando a compreensão 
das bases biológicas de como ocorre a aprendizagem, sendo este um 
ponto de partida que pode fundamentar um processo com Inovação 
Pedagógica. As esferas teórico-práticas, tanto da Neurociência como da 
Inovação Pedagógica, quando articuladas, podem favorecer mudanças 
nos modos como pensamos e fazemos a educação no chão da escola, 
somando forças para consolidar o que já é realizado com sucesso e 
buscando alternativas, para sempre estarmos atentos às necessidades 
e exigências dos alunos e do contexto em que estão inseridos.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo se desenvolve a partir da sistematização do Regimen-
to Escolar (RE) das escolas da rede municipal de São Gabriel/RS, visto 
que duas da referida rede, a partir de outubro deste ano, passaram 
a ser escolas-campo do Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (PIBID), Subprojeto Biologia, Núcleo Ciências, da Uni-
versidade Federal do Pampa, Campus São Gabriel. Ecomo uma das 
atividades de estudo da realidade escolar, foi-nos dada a oportunida-
de de ler, refletir e fazer apontamentos sobre o regimento escolar, na 
perspectiva da inovação pedagógica. Cabe salientar que toda a rede 
de escolas do município tem um RE padronizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SEME), sendo modificada apenas a capa para 
cada instituição. 

Na nossa legislação educacional, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96 apresenta o Regimento 
Escolar, que deve ser um documento resultante de uma construção co-
letiva, e nele deve constar/refletir o Projeto Político-Pedagógico da es-
cola, assim como a normatização e organização administrativa, didáti-
co-pedagógica e disciplinar da instituição de ensino (BRASIL, 1996), já 
apresentando aqui uma contradição na construção do RE das escolas 
do município de São Gabriel. 

Para começarmos os apontamentos, trazemos Freire (1997) no 
que se refere à própria prática educativa em si, como um exercício 
constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia 
de educadores e educandos, que neste caso foi comprometida. Por 
razão da polarização do discurso político entre o que se entende por 
“direita” e “esquerda” no Brasil e pelo Regimento Escolar ser fisca-
lizado e regulado pela SEME, não entraremos nos méritos do que o 
Poder Público Municipal pode ou deveria fazer, mas trabalharemos, no 
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percorrer desta escrita, ideias inovadoras de gestão e participação na 
escola, que de certo modo são indissociáveis a perfis tanto conserva-
dores quanto progressistas, buscando, assim, chamar atenção para o 
real papel do RE e da importância de ser construído de forma coletiva. 

A escola pensada de forma coletiva ultrapassa o papel do que 
organiza, comanda, controla e dos que executam, para uma ideia mais 
humana e menos fabril. Podemos apontar isso nos objetivos específi-
cos, quando se fala no protagonismo do aluno, na formação do cidadão 
consciente dos direitos e deveres, integração escola-comunidade e in-
clusão social, o que, na mesma perspectiva do Grupo de Trabalho (GT) 
do Ministério da Educação (MEC), responsável pela Iniciativa para Ino-
vação e Criatividade na Educação Básica (BRASIL, 2015), entendemos 
como processos de inovação educacional, pois primam pelo coletivo e 
buscam a transformação socioeducacional das comunidades onde as 
escolas estão inseridas (MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017). 

Desta forma, objetivamos com este trabalho analisar o RE das 
escolas da rede municipal de São Gabriel/RS, realizando reflexões e 
apontamentos no viés da inovação pedagógica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esse estudo foi desenvolvido em nível exploratório (GIL, 2008), 
com abordagem qualitativa, sem preocupação com representatividade 
numérica, mas sim com aspectos da realidade que não podem ser 
quantificados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Para tanto desenvolve-
mos uma análise documental (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) do RE das 
escolas municipais de São Gabriel/RS e uma entrevista não estrutura-
da (GIL, 2008), utilizando apenas os tópicos que constam no RE como 
guia da conversa, com as professoras supervisoras do PIBID, Sub-
projeto Biologia, Núcleo Ciências, da Universidade Federal do Pampa, 
UNIPAMPA - Campus São Gabriel. 
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Para realizar a análise no viés da inovação pedagógica, o grupo 
de pibidianos recebeu uma formação anterior, realizada por uma das 
professoras supervisoras do Programa, a qual é pesquisadora no Grupo 
de Pesquisas em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Pro-
fissional de Profissionais da Educação (GRUPI), e que, também, forne-
ceu um roteiro confeccionado pelo referido grupo para utilizarmos como 
guia, observando as 5 dimensões elencadas pelo GT do MEC: gestão, 
metodologia, currículo, ambiente e inter-relações (BRASIL, 2015). 

Cabe ressaltar que, em virtude da Pandemia causada pela CO-
VID-19, as atividades de pesquisa foram realizadas de forma remota, 
por meio de plataformas digitais como Google Docs e Google Meet. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não podemos falar do RE sem falar da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) um documento normativo que entrou em vigor em 
2019 e é citado em diversas etapas do RE. O principal objetivo da 
Base, como consta no próprio texto da política, é “ser a balizadora da 
qualidade da educação no País por meio do estabelecimento de um 
patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos 
têm direito” (BRASIL, 2018, p. 8).  

Nos objetivos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, que 
constam na redação do RE, existem palavras que, se não bem traba-
lhadas e interpretadas, se voltam mais ao conservadorismo tradicional 
da educação do que a uma proposta inovadora pedagógica. Quando 
lemos que o aluno deve adquirir conhecimento de acordo com os ob-
jetivos, trazemos para análise essa concepção bancária de educação. 

Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, traz a seguinte posição:
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[...] em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e 
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem pa-
cientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção “ban-
cária” da educação, em que a única margem de ação que se 
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guar-
dá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fi-
xadores de coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes 
arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) 
equivocada concepção “bancária” da educação . Arquivados, 
porque, fora da busca fora da práxis, os homens não podem 
ser. Educador e educandos se arquivam na medida em que, 
nesta distorcida visão da educação, não criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na reinvenção, na 
busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem 
no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa 
também. (FREIRE, 1998, p. 33). 

Sempre vai ser muito difícil estabelecer relação entre as palavras 
“autonomia” e “Base”, pois a autonomia está para desenvolver o ser 
individual para o coletivo e a Base coletiviza o conhecimento, não le-
vando em conta o ser individual, as diferenças estruturais nas regiões 
do Brasil, o ser inacabado, histórico e social. Não existe o coletivo sem 
antes existir o ser indivíduo. Chico Science em “Monólogo ao pé do 
ouvido”, uma das músicas do álbum “Da lama ao Caos” (1994), diz 
que o homem coletivo sente a necessidade de lutar.  

Essa necessidade de lutar se faz não no sentido de digladiação, 
mas no sentido de o que está posto e como está, no momento que eu 
enxergo como cidadão social e reflexivo, não está bom, e a domestica-
ção do conhecimento, nesse sentido, também só serve para a perma-
nência dos que estão nos Três Poderes A educação, no viés de aqui-
sição de conhecimento, só serve à domesticação do que a adquire. 

É importante ressaltar que a escola se constrói com todos os 
atores envolvidos, na ação permanente, e assim ela consegue desen-
volver a comunidade, pois a escola sem seus alunos, seus professo-
res, sem seu Conselho de Pais e Mestres (CPM), comunidade em torno 
e direção, é só uma construção civil. Dentro das paredes desta, faz-se 
necessária a construção social. Ideia que é reforçada na fala das pro-
fessoras supervisoras, durante nosso diálogo. 



459s u m á r i o

Seguindo o RE, na constituição da gestão escolar por “mem-
bros da direção, corpo docente, técnico-pedagógico, administrativo e 
os alunos regularmente matriculados na escola, bem como seus pais 
ou responsáveis”, atestamos que é assegurado na escrita e, também, 
constatado na fala das professoras supervisoras do PIBID, que essa 
participação acontece nas escolas-campo do Programa.  

Ao que se refere às posições ocupadas dentro do âmbito esco-
lar, considerou-se a importância do preenchimento dos cargos, como 
no momento em que a biblioteca é citada no RE como auxílio no de-
senvolvimento do currículo, assim como dos programas específicos e 
das atividades em geral. É esperada a participação e zelo do acervo, 
na escola, preservado, assim como o compromisso com a manuten-
ção deste espaço por um bibliotecário. Visto que, geralmente, estão 
encarregados para esta posição professores com carga horária a ser 
cumprida ou, ainda, aqueles mais próximos da aposentadoria, inferi-
mos que o trabalho do bibliotecário se concentra na busca dos valores 
sociais e humanos, constituindo-se de uma prática política. Segundo 
Campello (2003), podemos perceber a importância de o responsável 
pelo acervo escolar se preocupar com as complexidades a serem en-
frentadas por uma biblioteca, assim como a compreensão do contexto 
político no qual a escola se insere. Os profissionais envolvidos preci-
sam abranger práticas educativas conscientizadoras, transformadoras 
e criadoras, não se responsabilizando apenas, superficialmente, por 
um espaço muito rico de uma escola. 

Como já comentado, a leitura e o diálogo sobre o RE forneci-
do trouxeram-nos uma visão mais questionadora quanto à forma de 
cumprimento pelas escolas estudadas. A concepção de escola para 
todos é composta por reformulações na atuação docente que deve 
atendimento às demandas de maneira adaptativa às particularidades 
de cada aluno. (MACHADO; MARTINS, 2019). Ao que se refere o Aten-
dimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em turno inverso 
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ao ensino regular não substituindo a escolarização para alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, é esperado que aconteça em salas de recursos 
multifuncionais, assegurando condições de acesso, participação e 
aprendizagem, de forma complementar ou suplementar. Para a efe-
tiva atuação no AEE, é requisitada a formação conforme previsto em 
legislação vigente para que se busque uma nova perspectiva quantos 
aos entraves elencados por Machado e Martins (2019), como materiais 
disponíveis, a operacionalização do planejamento e avaliação, e a tran-
sição de alunos para outra escola. 

Quanto ao currículo apresentado no RE, apesar de haver diversifi-
cação no atendimento de acordo com as possibilidades e peculiaridades 
locais, é trazida a BNCC como obrigatória, levantando questionamentos 
quanto ao tempo para trabalhar essa diversidade. Pode-se destacar 
essa preocupação dos autores ao que se refere à avaliação e seus pro-
cedimentos descritos como processo contínuo, participativo, cumulativo 
e interativo, considerando as dimensões de aprendizagem e os aspec-
tos atitudinais dos alunos. Esses aspectos, segundo o RE, qualitativos 
preponderarão sobre os quantitativos. Para Freire (1997), a avaliação da 
aprendizagem deve promover a consciência crítica por meio do diálogo 
livre, permanente e democrático e, na redação do RE, encontramos algo 
nesse sentido. Observamos que uma concepção classificatória tem por 
finalidade selecionar, comparar, classificar, sendo de certa forma exclu-
dente. É interessante se atentar à observação e ao acompanhamento 
promovendo melhorias de aprendizagem. (HOFFMANN, 2015). Mesmo 
assim, as médias aritméticas são presentes para a expressão numérica 
dos conhecimentos adquiridos por cada aluno. 

Para Fernandes (2000, p. 48), “se toda inovação transporta consigo 
uma intenção de mudança, nem toda mudança introduz necessariamente 
inovação”, com isso, não podemos vir aqui apontar a inovação apenas 
por ser diferente. Existem alguns processos sociais os quais se acentua-
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ram nas últimas décadas que implicam necessidade de mudanças signi-
ficativas no campo da educação, e a escola precisa ser conversada. 

No documentário “Quando sinto que já sei” (LIMA et al., 2014), a 
fala da Coordenadora de Educação do Instituto Ayrton Senna, Simone 
André, traz a síntese de por que conversar sobre inovação: 

Se um médico do Século XX entrar numa sala de cirurgia do Sé-
culo XXI, ele consegue operar? Não. Ele não consegue operar. 
Ele mal consegue entender o que é que tem ali. Onde é que está 
o paciente? Agora, se um professor do Século XIX entrar na sala 
de aula do Século XXI, ele vai achar muito diferente? Não vai. 
Ele vai ver ali a lousa, o giz, as carteiras enfileiradas, a lista de 
chamadas, tudo conforme era no Século XIX. A única coisa que 
ele não contava era com a cabeça dos alunos do Século XXI. É 
aí que está o conflito, pois a sala de aula do Século XXI não é 
mais aquele quadrado, é praticamente um planeta, porque, com 
as novas tecnologias, o planeta é o espaço de aprendizado das 
pessoas agora. (ANDRÉ apud LIMA et al., 2014, s.p.).

O documentário “Quando sinto que já sei” (LIMA et al., 2014) 
registra as práticas educacionais inovadoras que estão ocorrendo pelo 
Brasil, para além do artigo e para o leitor, é um documentário curto que 
conversa sobre perspectivas e depoimentos de pais, alunos, educado-
res e profissionais de diversas áreas sobre a necessidade de mudança 
da concepção de escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A escola é fundamental no serviço da construção social, por-
tanto caminhamos à conclusão mirando o novo. Refletir concepções 
a partir de um RE, como ele está dado, é muito importante, para que 
não se aceite de forma acrítica o engessamento proposto via BNCC.  
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Inovar, por que é preciso inovar; inovar concepções de espaço, 
escola, currículo;  porque é necessário repensar que a escola não pode 
ser um ambiente no qual se fechem sonhos e ideias. A escola precisa 
dialogar, para além da formação cognitiva, porque sabemos que o ser 
humano tem várias outras dimensões e, para isso, trabalharemos,  para 
que aprender seja cada vez mais interessante e divertido para todos. 
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A memória
É uma verdadeira armadilha: 

Corrige, Sutilmente
Acomoda o passado

Em função do presente.
Mario Vargas Llosa

INTRODUÇÃO

Este Relato de Docência permeia um viés entre as políticas pú-
blicas educacionais em diferentes instituições públicas. Trata de ali-
mentar um diálogo reflexivo, cuja finalidade é a de resgatar memórias 
já vivenciadas de experiência educativa. A ênfase é relatar a interven-
ção pedagógica inovadora, isto é, a oportunidade de leitura eclética 
que visava uma reflexão sobre a realidade, via blog. Ou seja, uma opor-
tunidade para que os alunos pudessem desenvolver a criticidade, a 
autoestima, o autoconhecimento, a empatia e a resiliência. O objetivo 
desse relato é o de apresentar  a relevância da prática pedagógica 
inovadora. Justifica-se este pelo desenvolvimento com  com o intuito 
de registrar a oportunidade dada por meio do blog. 

Importante relatar que a ideia de realizar a leitura eclética, de 
diferentes gêneros textuais, principalmente no Ensino Fundamental, 
é de suma importância para verificar que discentes leitores ecléticos 
apresentam um melhor desempenho escolar, na área de linguagens. 
Salienta Lacomy (2008):” A aprendizagem não é a simples passagem 
da ignorância ao saber. Trata-se de um fenômeno a partir do qual o 
sujeito transforma a informação em conhecimentos novos (...)”. 

Por isso, o blog ajudou-os a repensar sobre as suas posturas 
diante da realidade, na qual cada discente estava inserido (a). A leitura 
eclética seria uma oportunidade de inovação e transformação social. 
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Cabe à docente, na instituição pública, na contemporaneidade, pro-
piciar condições em que o discente seja um ser humano com direitos 
sociais garantidos por meio da educação, para que possa ser, futura-
mente, uma pessoa que lute pela sua cidadania e dignidade, enquanto 
sujeito político. Ao perceber-se que o blog foi um sucesso como um 
recurso pedagógico de aprendizagem, para aprovação e diminuição 
da retenção escolar, refletiu-se sobre e foi utilizada, novamente, a leitu-
ra eclética proposta em 2016. Ela transformou-se em uma ferramenta 
imprescindível de mudança comportamental no Programa Tempo Inte-
gral, como Atividade Complementar de Português, nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, realizada em uma instituição estadual. 

Assim, sem ler, os jovens, adolescentes e as crianças não po-
dem compreender o mundo que as cercam. Para que possam modifi-
car o ambiente familiar e as suas interações sociais em família, os (as) 
discentes precisam perceber os conflitos que permeiam o ambiente 
em que vivem. E a leitura é um meio de aprender e compreender o 
local em que está inserido (a). Além disso, a instituição pública precisa 
mitigar o problema do baixo índice de conhecimento nas linguagens e 
solucioná-lo. Uma alternativa propositiva é o incentivo à leitura como 
uma solução de melhoria educacional

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em relação aos procedimentos metodológicos, será utilizado 
um embasamento teórico e conceitual, no decorrer deste relato. Es-
colheu-se Secci, pois ele salienta que: “Uma análise de política públi-
ca depende de uma delimitação clara e precisa do problema público, 
de geração de alternativas tecnicamente consistentes, de projeção de 
custos e benefícios com a implementação” (SECCI, 2016). 
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A partir desse relato visa-se esclarecer, por meio de uma aná-
lise, a propositiva amenizadora de um problema público, ou seja, o 
baixo índice de aprendizagens, na área da linguagem. A fim de mitigar 
esse problema, propicia-se a oferta da leitura eclética. Por essa ótica, 
Orlandi (2004, p. 70) afirma que: “o sujeito só se faz autor se o que 
ele produz for interpretável”. Para um texto cumprir com seu papel e 
possuir efetivamente autoria, ele deve fazer sentido tanto para quem o 
escreve, quanto para quem o lê.  

Ao registrar-se esses dois relatos, utilizam-se metodologias para 
buscar evidências científicas, que surgem a partir do desenvolvimento. 
Percebe-se que a palavra metodologia significa: “[...] estudo dos cami-
nhos, dos instrumentos usados para se fazer ciência aberta à discus-
são, que procure mais a descoberta da realidade do que sua defesa 
ideológica” (DEMO, 1985, p.44). Sensibiliza a concepção do professor 
Demo (1985), ao narrar sobre metodologia, que “é um elemento que 
instrumentaliza os procedimentos a serem tomados na pesquisa, pos-
sibilitando o acesso aos caminhos do processo educacional e cientí-
fico”. À concepção do estudo, utiliza-se do instrumento da pesquisa 
bibliográfica que “é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, 
p.44). Ela reside no fato de permitir à pesquisadora a cobertura de 
uma gama de fenômenos muito mais ampla, por isso foi aplicada essa 
intervenção pedagógica como um recurso de ensino-aprendizagem. 

Também será de natureza qualitativa, visto que,”a abordagem de 
cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo 
como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto” (OLI-
VEIRA, 2011, p. 24). Por isso, nesse relato pretende-se utilizar dados 
e resultados que foram observáveis, na época. “As análises argumen-
tativas vieram para adaptar a produção do conhecimento de política 
pública à lógica política, para ganhar mais conhecimento útil, temporal 
e orientado para a ação” (SECCI, 2016). Comprova-se, argumentati-
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vamente, que foram experiências pedagógicas instigantes, relevantes, 
participativas e eficientes. Compartilham-se essas experiências como 
Inovação Pedagógica, porque propiciou-se aos estudantes um acesso 
a uma variada gama de textos de diferentes tipos textuais. A leitura 
eclética é o caminho que foi percorrido, enquanto inovação pedagó-
gica. Pois ela sempre abre um leque infinito de várias possibilidades.

Acredita-se que, a partir de 2014, já iniciava-se um pontapé ini-
cial de inovação educativa utilizando-se de uma ferramenta virtual para 
instigar o (a) aluno (a) a ler, a pesquisar, a indagar e procurar respostas 
para suas indagações. A perspectiva inovadora era tornar o (a) jovem 
um ser crítico e capaz de tomada de decisão frente à realidade. Em 
2014, criou-se um blog  no seguinte endereço eletrônico: portugues-
naescolars.blogspot.com (Alfabetizando ao Alfabetizado). 

Nesse blog discutia-se, na disciplina de Língua Portuguesa, a 
leitura eclética de diferentes gêneros textuais. Foi muito apreciado na 
instituição pública. Embora ainda existisse a dificuldade de navegar-se 
nele. Entretanto, uma vez por semana, os (as) alunos (as) dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental, da Educação Básica iam ao Labora-
tório de Informática, da Escola Municipal Ubaldo Sorrilha da Costa, 
bairro do Passo, da municipalidade de São Borja, para acessar o blog, 
a fim de ler as obras on-line. Nas turmas em que se ministravam aulas 
de Português, muito aprendeu-se junto com os (as) jovens. Também, 
jogavam jogos disponibilizados pela Olimpíada de Língua Portuguesa, 
na qual estavam inscritos e participavam. Foi uma experiência pioneira 
nesse sentido, na qual, como docente responsável por essa prática, é 
imenso o orgulho e o prazer por a escola oportunizar esse espaço de 
inovação pedagógica para os discentes. Nesse blog, eram comparti-
lhadas com os (as) estudantes poesias, reflexões, tirinhas...Tudo isso, 
a fim de compartilhar na rede oportunidade de novas aprendizagens 
para todos (as). Com o blog, pretendia-se propiciar condições para 
aqueles que, ainda, naquele ano, não tinham acesso à informática 
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em casa, como momento de leitura para aguçar a curiosidade. Foi 
compartilhada essa experiência com as turmas 63, 81 e 91. Os alunos 
obtiveram uma melhoria na área de linguagens, porque tinham muitas 
dificuldades de aprendizagens linguísticas. Melhorou devido à oferta 
de uma inovação pedagógica, ou seja, a leitura eclética. Observou-se 
a necessidade de propiciar condições aos alunos de lerem diferentes 
gêneros textuais. Como já instruía o educador: “um conjunto de infor-
mes a ser depositado nos educandos, mas a devolução organizada, 
sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que este 
lhe entregou de forma não estruturada (FREIRE, 1996, p. 98). 

Outra experiência a ser compartilhada é a de docente de Escola 
Estadual de Tempo Integral Viriato Vargas, no ano de 2016. Propicia-
va-se aos discentes a proposta de instigar os discentes e proporcio-
nar-lhes a oportunidade de uma leitura deleite, cujo planejamento das 
práticas docentes teciam a leitura eclética, propondo inúmeras alter-
nativas de novos saberes a fim de despertar valores, competências 
linguísticas e emocionais, nas crianças. Dessa maneira, proporcionar-
-lhes a leitura eclética tornava-se imprescindível, pois a leitura e a escri-
ta são ferramentas fundamentais, que os seres humanos possuem na 
comunicação. Logo, a leitura eclética envolve diversos fatores, como 
por exemplo as vivências dos sujeitos, a sua bagagem histórica, so-
cial, emocional, cultural e o contexto em que os interlocutores estão 
inseridos. Ou seja, desse modo quem lê consegue deixar de ser um 
analfabeto. A leitura é uma metodologia que se configura como um 
momento crítico no qual ocorrem movimentos discursivos de “tecer, 
destecer e retecer o texto” (INDURSKY, 2001, p. 40). 

Assim, “a cada gesto de leitura os sentidos podem ser outros” 
(ORLANDI, 1988). Justifica-se que, ao se aplicar a Atividade Com-
plementar de Português, no Programa Tempo Integral,  a proposta 
era propiciar uma leitura à criança, oferecendo-lhes diferentes livros 
para lerem, instigá-los a estudarem para adquirem mais habilidades 
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e competências linguísticas, conforme exige a Base Nacional Comum 
Curricular: “Compreender as linguagens como construção humana, 
histórica, social e cultural, reconhecendo-as e valorizando-as como 
formas de significação de subjetividades e identidades sociais e cul-
turais” (BRASIL, 2018). É a docente regente que deverá elencar quais 
conteúdos são exigidos pelo Plano de Estudo, suas competências, 
suas habilidades e seus valores junto com a docente que ministra a 
atividade. Tudo isso deve ser feito em trabalho de equipe, para que o 
(a) discente entenda que a Língua Portuguesa é importante, para que 
passe a ter um sentimento de pertencimento em relação a ela. Esses 
foram alguns autores que a docente utilizou-se para pesquisa biblio-
gráfica e suas abordagens argumentativas, na construção do percurso 
metodológico, teórico e conceitual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos resultados da discussão no primeiro relato do 
blog, constata-se que daqueles discentes alguns já estão frequentan-
do a Universidade Federal do Pampa, o Instituto Federal Farroupilha ou 
outras instituições. Outros (as) estão trabalhando, pois a leitura ajudou-
-lhes a sair da ociosidade. Observou-se que houve uma oportunidade 
de repensar a perspectiva de vida futura e de dar continuidade aos 
estudos, pelo viés da leitura de diversos gêneros. “Os gêneros são 
formas de organizar, delimitar e estruturar os dizeres, possuindo con-
teúdo temático, estilo verbal e construção composicional de acordo 
com a esfera de comunicação à qual se referem” (KLEIMAN, 2007).

A leitura possibilitou mudanças revolucionárias na linha de histó-
ria pessoal daquele que teve interesse em ler. A leitura eclética foi uma 
ferramenta de incentivo de mudança atitudinal e comportamental, ou 
seja, do movimento de integração dos estudantes e na mobilização 
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de diferentes tecnologias educacionais com vistas a potencializar a 
aprendizagem, elevando aspectos necessários a um ensino crítico e 
reflexivo. Eram discentes que frequentavam uma instituição pública de 
periferia, da zona ribeirinha. Muitos enfrentavam obstáculos em suas 
vidas por causa da desigualdade social e do preconceito. Percebeu-se 
que, a partir da vivência dos discentes com as diversas leituras, não se 
precisa estudar literatura de forma rebuscada, mas propiciar ao  estu-
dante a leitura que ele ache interessante. 

A leitura eclética, na Atividade Complementar de Português, no 
Programa Tempo Integral, ajudava o discente a elaborar os textos orais 
e escritos. Sensibilizava-se a docente, ao avaliar os seus textos produ-
zidos sempre respeitando os níveis de cada um, o seu ritmo próprio, a 
sua faixa etária e o seu nível de prontidão e motivação. A leitura eclética 
foi uma ferramenta de incentivo à formação de seres críticos, criativos e 
responsáveis. Contudo, nesse programa governamental foi necessário 
que a docente percebesse que caberia a ela instigar a língua materna, 
como elemento relevante do processo aprendizagem. O governo deve 
ofertar as políticas públicas educacionais de qualidade ao discente, 
por meio de docentes preparados (as), enviar mais livros interessantes 
e de acordo com a faixa etária dos estudantes. Precisam ofertar aos 
docentes uma formação continuada.

Assim, foram duas experiências maravilhosas, as quais procurou-
-se registrar nesse texto. Como Profissional de Educação, sempre é tem-
po de aplicar aulas com propostas criativas e dinâmicas, utilizando-se 
de leituras ecléticas que permeiam um viés com a interdisciplinaridade. 
Quem lê, aprende a compreender qualquer texto de outra disciplina. A 
base do alicerce deve ser construída com leituras ecléticas desde a in-
fância, para que, ao chegar ao Ensino Superior, o aluno saiba realmente 
ler e interpretar, por meios de ações estratégicas. Nas ações, são tra-
balhadas desde a leitura e a produção de gêneros textuais/discursivos 
diversos, como os do cotidiano e os acadêmicos, até a leitura e a pro-
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dução de hipertextos e a produção cultural digital. Essas Ações levam 
em conta o fato de que, não raras vezes, os discentes ingressantes no 
Ensino Superior chegam com pouco letramento, entendido como a ca-
pacidade de ler, interpretar e escrever textos que circulam socialmente 
em diferentes esferas. (SOARES, 2002; KLEIMAN, 2007).

Relata-se que a inovação nas intervenções pedagógicas como, 
por exemplo, o blog, criado com o intuito de tornar o (a) jovem um ser 
mais crítico e capaz de tomar decisões. É perceptível a vivência nesses 
relatos de inovação pedagógica, no estímulo da criticidade, na criação 
do blog que democratizou o ensino do português e nos conhecimentos 
construídos. Dessa maneira, as diversas leituras ecléticas possibilita-
ram as mudanças nos alunos e o convívio com a tecnologia, por meio 
da escrita, das imagens, dos sons, que foram incentivos para a me-
lhoria em sala de aula. Em relação à experiência relatada do Programa 
de Tempo Integral, no segundo momento desse relato, utilizou-se do 
incentivo àa leitura eclética. Obteve-se a permanência na sala de aula, 
maior assiduidade, interesse, curiosidade e deleite na escuta de histó-
rias, porque muitos alunos (as) tinham vulnerabilidade social, também 
viviam em área periférica do município e o programa propiciava um 
meio de não ficarem sozinhos (as) em casa enquanto seus pais procu-
ravam emprego ou trabalhavam na informalidade, quando não chovia. 
Assim,  reconheceu-se a transformação por esse recurso criado. 

Observavam-se mudanças na vida desses pequenos leitores e 
leitoras, pois foram incentivados a ler. Esclarece-se, a seguir, a forma 
coletiva em que se concebeu execução desse projeto, executado na 
Atividade Complementar, da disciplina de Português, do programa. A 
autora Soares sugere que: “Relatos autobiográficos diversos têm reve-
lado, confirmando esta perspectiva, quanto era penoso e massacrante 
para uma criança descobrir o que estava escrito nas páginas de uma 
cartilha ou de um livro qualquer” (SOARES, 2004, p.5). Há uma gama 
muito diversificada de livros na atualidade para instigar os leitores eclé-
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ticos. Na aplicação da intervenção pedagógica desse programa, men-
cionam-se todas as ações realizadas entre a leitura silenciosa, modelo, 
em duplas, extensiva, com ou sem resumo da parte principal, trabalho 
com sequências de gravuras, sequências didáticas, varal poético, de-
clamação de poesias, Cantinho dos Poetas, Dia dos Autógrafos, após 
a confecção do livro. Quem lê, aprende, ao aprender, se encanta com 
o mundo da leitura, que a fascina e ajuda a viajar pelo mundo da fanta-
sia. Quem lê constrói barcos e passa a navegar com eles. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Serão pontuadas, neste relato, algumas experiências que fluí-
ram, de intervenções pedagógicas criativas, inovadoras e que opor-
tunizaram o momento prazeroso de aprender de maneira significativa 
e transformadora. Serviram de inspiração a colegas, pois o material 
muitas vezes foi compartilhado. Como Mestranda de Políticas Públi-
cas, pretende-se nesse texto  uma análise breve desses relatos. O 
primeiro foi importante, inclusive um dos alunos da turma tirou o pri-
meiro lugar, na fase municipal da seleção da Olimpíadas de Língua 
Portuguesa. Também, houve melhoria na produção textual das turmas. 
Principalmente, aprenderam a ler, a compreender que quem lê deixa 
de ser uma pessoa passiva. A leitura no blog buscou realizar os so-
nhos de muitos discentes, possibilitando instigar a leitura por meio de 
diferentes ferramentas. Nesse relato, comprova-se a inovação devido 
à constatação de  indicadores, tais como: sucesso, assiduidade, di-
minuição da evasão escolar, visto que a instituição pública estava em 
área de periferia, com muitas desigualdades sociais, pobreza, desem-
prego, brigas e violência. Na época, era uma inovação pedagógica, 
pois usava-se apenas o computador como uma das ferramentas de 
transformação, mas não a principal. Eram disponibilizados livros de 
Literatura Infanto-Juvenil, da biblioteca, para levarem à casa. Oferta-
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vam-se materiais impressos. Eram feitos eventos para apresentarem 
suas produções textuais. Usava-se a tecnologia aliada à prática peda-
gógica como inovação. Era permitido aprender português de maneira 
prática e possibilitava a leitura e a digitação da produção textual, que 
eram realizadas em sala de aula. Ou seja, pós leitura eram recriados 
textos individuais ou coletivos. Além disso, era uma inovação pedagó-
gica, embora usasse a mídia devido à falta de livros impressos, para 
uso individual da turma, estavam lendo em E-Book, porque não tinham 
essas obras impressas na biblioteca da escola, porém eram ofertadas 
de maneira on-line. Pretendia-se não trabalhar com o ensino bancário 
na sala de aula, tradicional, que visa apenas depositar os conhecimen-
tos aos estudantes.

Em relação ao segundo relato de experiência, como educadora 
de Atividade Complementar, de Português, na Escola de Tempo Integral, 
verificou-se que é por meio da leitura e da fala, que o discente entenderá 
o que é a cidadania, o meio ambiente, a cultura, a identidade... Obser-
vou-se que muitos (as) alunos (as) sentiram o desejo de participar desse 
programa, pela diversidade de material ofertada a eles. A docente pre-
cisa saber que todo o conteúdo sempre deverá ser trabalhado por meio 
de um planejamento, antes de propor a atividade. Há a possibilidade 
de registrar-se, nesse estudo, que ambos relatam experiências voltadas 
à área de linguagens. Lógico que, para realizar tais leituras, contou-se 
com os diferentes atividades envolvendo gêneros textuais, tais como a 
Hora do Conto, músicas, autoditados com imagens, fotos, slides, livros 
travesseiros, livros animais, som, tirinhas, charge, charadinhas, piadas, 
jornais, revistas, dicionários, gibis, livros diversos. E, sempre que possí-
vel, com metodologia lúdica. Finalmente, justifica-se esse relato de ex-
periência pela necessidade de valorizar as diferentes possibilidades de 
ações pedagógicas,  porque é graças ao avanço tecnológico que, hoje, 
o (a) discente (a) pode manusear livros impressos ou não. Os estudan-
tes aprenderam a ouvir, a escrever as palavras, as frases e pequenos tex-
tos e a digitarem, no Laboratório da escola. Nos dias contemporâneos, 
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observa-se que as crianças, ao lerem, têm um maior desenvolvimento 
cognitivo, social, intelectual, afetivo e emocional, isto é, desde pequenas 
podem manusear livros e brincar com as outras crianças. Enfim, tra-
tando-se, especificamente, sobre a perspectiva inovadora, os objetivos 
foram atingidos na realização, apresentação e divulgação dessa inter-
venção pedagógica na instituição pública.
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É experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca,
ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos

transforma. Somente o sujeito da experiência está,
portanto, aberto à sua própria transformação.

Larrosa (2002, p.8) 

INTRODUÇÃO 

Os elementos mobilizadores de nossa reflexão são narrativas 
de professoras de educação infantil, enviadas espontaneamente pelas 
professoras, para uma coordenadora pedagógica, durante a pande-
mia da COVID-19.  

Hoje foi um pouquinho mais difícil, pela conexão. Tive que entrar 
pelo celular, depois entrei pelo note. No final foi fluindo mais, 
mas eu não consegui escutá-las direito, a gente conseguiu 
conversar um pouquinho. Gostaria que me falassem um pou-
co mais, mas não consegui escutar elas muito bem.... (Juliana 
Mohamad Delgado Professora de Educação Infantil)

O breve texto acima foi uma das primeiras narrativas que chega-
ram à coordenadora e provocaram a indagar o significado destas parti-
lhas despretensiosas. Era início do tempo de distanciamento e Juliana 
contava sobre um de seus primeiros encontros virtuais com a turma, 
lamentando por não ter conseguido escutar as crianças. Entendemos 
que a razão da não escuta era pela dificuldade de conexão, mas tam-
bém falava, metaforicamente, de um desejo da professora, de estar 
com as crianças, se conectar com elas, e escutá-las, num sentido mais 
profundo do que ouvir. A capacidade de escuta e expectativa recípro-
ca, que permite a comunicação e o diálogo, é a qualidade da mente e 
da inteligência humana que está claramente presente nas crianças pe-
quenas (RINALDI, 2016, p. 235). E seguida desta, muitas outras narrati-
vas chegaram através de áudios, pelo WhatsApp. E não era imaginado 
que, por tanto tempo, essa seria uma importante maneira para que, en-
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tre as professoras e a coordenadora pedagógica, fossem construídos 
diálogos e pensamentos, partindo de algumas escutas que se fazia 
das crianças. Juliana continuou a enviar áudios, eram relatos anima-
dos, que falavam sobre relação e correspondência entre ela e as crian-
ças, o que dava indícios de que sua intenção de escuta se efetivava, 
e era significativa, porque despertadora de perguntas, de hipóteses e 
de significados, que se evidenciavam em suas narrativas. Nas histórias 
de Juliana, as crianças existiam com força, além de ela demonstrar 
a valorização de cada ação e movimentos seus, visivelmente, essas 
escutas ajudavam-na a atribuir sentidos para uma forma diferente de 
estarem juntos e preservarem a vida da escola, em encontros que se 
faziam dialógicos e promotores de novas relações de aprendizagem. 

Com o passar dos dias, curiosamente, outras narradoras che-
gavam pelos áudios de WhatsApp, era Juliana, Cibele, Ana Lúcia e 
Mell, ambas falando sobre o que viviam com as crianças. Que espaço 
era esse, que essas professoras buscavam construir com a coorde-
nadora? O que representava a configuração destas narrativas? Como 
se constituía a escuta das crianças, nas professoras? Partindo desta 
problemática inicial, objetiva-se discutir, numa intenção de pesquisa, 
os sentidos da narrativa da escuta das crianças e quais expressões 
de transformação e inovação pedagógicas podem se revelar com este 
movimento, entre professoras da educação infantil. A inovação pode 
ser definida como a introdução de algo novo que provoque modifica-
ção na forma de realizar as atividades concernentes a determinados 
contextos (HARRES et al., 2018, p. 4). Quando o(a) professor(a) conta 
uma história é porque, de algum modo, o acontecimento lhe tocou” 
(LIMA, GERALDI; GERALDI, 2015, p. 37). E, concordando que a nar-
rativa é um movimento que parte da experiência, buscaremos indagar 
quais são os indícios de transformação e inovação pedagógica pre-
sentes nestes movimentos, em que os sujeitos podem se fazer autores 
e assinar as compreensões que produzem sobre suas vidas (LIMA; 
GERALDI; GERALDI, 2015).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foram transcritas as narrativas das professoras, compartilha-
das, espontaneamente, através de registro de áudio, via WhatsApp, para 
posterior análise e interpretação. As narrativas constituíram registro e 
foram revisitadas, buscando identificar quais seriam as expressões mais 
potentes, nas escutas que as professoras fizeram das crianças, consti-
tutivas de sentidos, e indicadoras de possíveis transformações e inova-
ções pedagógicas no contexto de educação infantil de que fazem parte. 
Tratando-se de uma intenção inicial de pesquisa narrativa, o objeto de 
análise, neste resumo, se consolida com as narrativas das professoras 
que buscaram uma escuta, no envio de áudios, para contarem suas 
experiências. No caso da investigação narrativa da própria experiência, 
o trabalho do pesquisador consiste em estudar situações do vivido para 
formular hipóteses explicativas (LIMA; GERALDI; GERALDI, 2015, p. 22).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Consideramos relevante trazer o que a professora Juliana nar-
rou, em alguns áudios, sobre encontros virtuais que teve com as crian-
ças. Abaixo, narrativa em que fala sobre momento da brincadeira de 
elefante colorido, com as crianças. 

Outra coisa, do segundo grupo, que foi engraçada...Eu fiz o 
elefante colorido, só que eu fazia a pergunta e as crianças bus-
cavam a cor. Depois cada um deles fez, e eu também ia buscar 
a cor, quando eles falavam. Só que daí, a regra era não repetir 
a cor. Eles foram indo, indo, até que não tinham muitas opções, 
e o Martin ficou sem opção. O Viccenzo perguntou se podia 
dar uma dica para o Martin, e eu falei, claro! Daí ele chegou 
bem pertinho da tela, colocou a mão do lado da boca e foi falar 
baixinho. O Léo deu risada. E o Viccenzo disse assim: Tá, profe, 
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se tu escutar a dica que eu vou dar pro Martin, tu não fala, tá? 
E falou bem baixinho, assim: Martin, lilás! (Juliana Mohamad 
Delgado, Professora de Ed. Infantil).

Consideramos que há interessantes questões observáveis na 
narrativa da professora: O envolvimento e engajamento com o gru-
po de crianças quando ela fala de graça, também entendida como 
curiosidade, sobre o ocorrido, ao anunciar a história por vir; a trans-
formação/subversão de uma brincadeira no grupo, através de uma ví-
deochamada, modo como é possível o encontro acontecer neste mo-
mento; a fluidez com que as crianças encontram e propõem caminhos 
para ressignificar o contexto virtual, tornando-o mais vivo e relacional; 
o acolhimento que ela faz das imprevisibilidades que pudessem se 
apresentar pelo olhar das crianças; e entre estes movimentos, desta-
ca-se o cochicho entre Viccenzo e Martin, que ignoram a existência de 
uma tela entre eles, e partilham um segredo; os corpos das crianças 
se destacam expressivos na história que se constitui, não paralisados 
ao distanciamento, e expressivos em emoções e sensações. 

Destacamos outra narrativa da professora Juliana, que narra a 
partir de um encontro em que as crianças dialogavam sobre releituras 
da Monalisa, obra de Leonardo Da Vinci.  

Foi bem legal a proposta, alguns me enviaram fotos antes, e 
outros fizeram na hora do encontro. As meninas ficaram mais 
entusiasmadas, eu já imaginava isso, pela questão do cabelo, 
e de ser menina. Mas os meninos foram bem críticos também, 
e foi bem legal. A Luísa disse que do lado da Monalisa tinha 
uma cobra, e por isso que ela estava fazendo aquela cara e ela 
resolveu fazer a Monalisa do frio porque está muito frio hoje. 
E o Léo me disse que ela estava assim porque era uma selfie. 
Eles estavam bem críticos quanto à expressão facial dela, que 
era uma selfie, ele disse. O Viccenzo disse que era assim, por-
que ele desenhou ela desse jeito e pronto. E aí o Martin falou, 
questionando o Viccenzo, que o desenho era assim porque o 
Leonardo da Vinci marcou com ela e ele quis que fosse igual 
à pintura. E o Léo falou que parece que ela está fazendo uma 
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cara de quem não gostou muito, e daí eles começaram a “fazer 
cara de quem não gosta muito, no encontro. (Juliana Mohamad 
Delgado, Professora de Ed. Infantil).

Nesta narrativa, destaca-se a escuta e acolhimento que a pro-
fessora faz de um debate que se constitui entre as crianças; a conversa 
do grupo é apresentada por ela como um espaço em que há defesa e 
confronto de ideias, discordâncias e interrogações, num movimento di-
nâmico; os fios de diálogo que conectam as crianças dão a impressão 
de espontaneidade e proximidade, como se a conversa acontecesse 
estando eles juntos, fisicamente, e não o contrário; a professora valida 
as diferenças culturais existentes e o que isso pode significar no en-
contro, quando destaca o olhar das meninas; demonstra habilidade 
para acolher os tempos das crianças, atenção e escuta, possibilitando 
a autonomia para deliberarem sobre o que estão se propondo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que a busca por um espaço em que possam 
narrar aquilo que vivenciam, pelas professoras, pode ser mobilizada 
por sentidos construídos desde a primeira escuta que fazem das crian-
ças, especialmente nestes tempos, também atravessada por sensa-
ções e emoções que tornaram significativo o tempo de relação. Desse 
modo, a escuta apresenta-se como uma experiência de busca por 
compreensão do outro, de suas experiências e aprendizagens, porque 
aquilo que a criança não apenas fala, mas também expressa, perma-
nece com a professora e constitui-se como elemento reflexivo, e por 
isso, mobilizador de partilha. O encontro de escuta para as novas per-
cepções que elaboram sobre a docência, imbricadas na constituição 
das breves histórias narradas, pode constituir-se como espaço para 
percepção de transformações e inovações pedagógicas, partindo de 
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ações refletidas e ressignificadas pela interpretação, e com o olhar de 
um outro, no caso, a coordenação pedagógica. Assim, esses movi-
mentos podem impulsionar a autoria das professoras para a criação de 
novas realidades no contexto de educação infantil de que fazem parte, 
como, por exemplo, tornar significativo e relacional um contexto virtual, 
quando se está fisicamente distante.  
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INTRODUÇÃO 

A busca por metodologias que possam contribuir de forma sig-
nificativa no processo de ensino aprendizagem é fundamental no en-
sino de Ciências. Porém, em botânica, para que ocorra a construção 
do conhecimento, deve-se utilizar  estratégias diferenciadas que sejam 
estimuladoras para os alunos além de torná-los sujeitos ativos durante 
esse processo. Silva (2011) afirma que “o papel assumido pelo aluno 
na sala de aula está relacionado a sua formação que deve ser de su-
jeito crítico, atuando nas decisões a serem tomadas, transformando a 
sociedade, considerando o contexto atual de ensino empregado nas 
salas de aula” (SILVA, 2011, p. 01). 

Para Carbonell (2002, p.19), a inovação pedagógica é com-
preendida como um “conjunto de intervenções, decisões e processos, 
com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de 
modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pe-
dagógicas”. Assim, estratégias didáticas que alteram as aulas mera-
mente transmissoras de conteúdos, podem serem consideradas como 
inovações. Dessa forma, considerando que é possível atrelar o ensino 
de botânica a atividades práticas, dinâmicas, a partir dos contextos 
e situações da realidade dos estudantes, relata-se uma proposta de 
ensino de botânica inovadora. A atividade de ensinar não se limita ape-
nas ao professor como elemento ativo que fala e interpreta os conteú-
dos, sem a preocupação de torná-los  significativos para os alunos 
(ANDRADE et al., 2009). 

Esse relato aborda uma atividade realizada no Parque Dom Pedro, 
na qual se identificaram os tipos de folhas e suas estruturas bem como 
suas classificações. A partir desse relato, exploram-se as possibilidades 
de aplicação desta estratégia metodológica no ensino de Ciências. 
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Assim, ao contextualizar os conhecimentos acerca das folhas 
e suas estruturas, de forma interativa e diferenciada, distancia-se o 
aprender botânica dos métodos convencionais de ensino. Além disso, 
é uma atividade que pode implicar na interdisciplinaridade, sobretudo 
através das relações existentes entre as questões científicas e o senso 
de pertencimento do aluno ao local onde se realiza a atividade. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A atividade ocorreu durante o 1º semestre de 2019, no compo-
nente curricular de Diversidade Vegetal I , com os acadêmicos do curso 
de licenciatura em Ciências da Natureza, da Universidade Federal do 
Pampa, no município de Uruguaiana – RS. 

Os alunos, divididos em duplas, tiveram que identificar as es-
truturas foliares, a partir de um roteiro que indicava as espécies e a 
localização destas no Parque. Após identificar cada estrutura em parti-
cular de cada uma das espécies, realizava-se a classificação da folha, 
conforme a estrutura e a morfologia. Nesse momento, atenta-se às 
questões de nomenclatura e outras particularidades.  

Todo o processo ocorreu de forma dialógica e colaborativa, no 
qual os acadêmicos tiveram uma postura de protagonismo em relação 
aos objetivos da aula. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das experiências vivenciadas ao longo do desenvolvi-
mento da atividade, enquanto estudantes, percebeu-se a importância 
de realizar atividades em espaços cercados pela natureza. No caso es-
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pecífico de botânica, não faz sentido abordar os diversos conceitos na 
sala de aula e usar o livro didático como único recurso. Assim, ao sair 
do espaço da sala de aula, é possível compreender conceitos básicos 
de botânica, através da visualização de estruturas e morfologia em 
material concreto, o que não ocorre na maioria das vezes empregando 
métodos tradicionais. Assim, sair da sala de aula é uma possibilidade 
de contextualizar esses conceitos a partir da nossa realidade. Segun-
do Castelhano (2014, p. 26), “nesta perspectiva, não restam dúvidas 
sobre a necessidade imperiosa de uma mudança metodológica no en-
sino das ciências, capaz de assegurar aos jovens uma aprendizagem 
realmente significativa.” 

Um outro aspecto importante está relacionado ao roteiro da ati-
vidade, que, em um primeiro momento, pode dar a ideia de controle. 
Porém, ao iniciar as buscas pelas espécies correspondentes ao nos-
so roteiro, percebeu-se que só conseguiríamos encontrar as plantas 
indicadas se nós utilizássemos os conhecimentos prévios sobre este 
conteúdo e, com trabalho coletivo para pensar, analisar e, sobretudo, 
visualizar o que estava sendo solicitado. Assim, o próprio roteiro de 
atividade mostra-se inovador, pelo fato de romper com os tradicionais 
roteiros de aula prática. O fato de estabelecermos uma interação en-
tre nós era fundamental para que fosse possível dar andamento nas 
buscas e, posteriormente, na conclusão da atividade. Bozelli e Nardi 
(2012) afirmam que as pesquisas em Educação em Ciências apontam 
para o deslocamento de atividades individuais para a construção de 
significados coletivos, em contextos sociais.  

Essas vivências, obtidas ao longo do processo de identificação 
destas plantas, nos mostraram a importância de trabalhar conjunta-
mente, pois tivemos momentos considerados fáceis e, ao mesmo tem-
po, desafiadores, já que se tratava de um trabalho em que a prática é 
parcialmente visual. Entretanto, o simples fato de haver uma contribui-
ção mútua e recíproca, nos momentos que um ou outro teve alguma di-
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ficuldade, revela que os aprendizados visualizados nesta atividade vão 
ao encontro da ideia de que, quanto mais desafiadora e distinta for a 
forma com que são aplicados determinados conhecimentos, mais será 
possível contextualizar esse conhecimento e, acima de tudo, aprender 
de maneira concreta a partir dos desafios impostos pela busca de me-
todologias alternativas e dinâmicas as quais procuram facilitar o ensino 
de botânica e, respectivamente, de ciências. E isso vai ao encontro 
de um dos elementos da inovação pedagógica, que é “estabelecer 
relações significativas entre diferentes saberes, de maneira progressi-
va, para ir adquirindo uma perspectiva mais elaborada e complexa da 
realidade” (CARBONELL, 2002, p. 21).  

Nesse sentido, Berbel (2011, p. 1) aponta que “as informações 
em si teriam, quando apenas retidas ou memorizadas, um compo-
nente de reprodução, de manutenção do já existente, colocando os 
aprendizes na condição de expectadores do mundo”. Assim, as ativi-
dades aqui relatadas demonstram que, no ensino de botânica, pode 
facilmente ser adaptadas e desenvolvidas com turmas de ensino fun-
damental e médio, basta que haja adaptações necessárias nas formas 
de realização da atividade, pensando no contexto do aluno e os recur-
sos os quais, através desta aplicação, terão que ser empregados para 
que se tenha um desenvolvimento interativo, dinâmico e diferenciado 
o qual possa contribuir para construção de aprendizagens mais signi-
ficativas para estes alunos. 

Então, podemos aplicar esta atividade de várias maneiras, po-
dendo serem utilizadas as mesmas metodologias e recursos que foram 
realizadas conosco, ou outras que venham a ser mais adequadas ao 
público-alvo. Também, tem-se a possibilidade de aplicar a mesma ati-
vidade utilizando outros meios que mantenham a ideia central desse 
recurso didático, como, por exemplo quizzes envolvendo a botânica e a 
folha como tema principal; expedições de estudos em locais ao ar livre, 
como é o caso da atividade em questão; competições norteadas com 
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base em roteiros que possam direcionar o que se deve ser feito, entre 
outros. O fato é que, para se caracterizar como inovação pedagógica, 
é importante observar se a atividade proposta “procura estimular a re-
flexão teórica sobre as vivências, experiências e interações da classe.” 
(CARBONELL, 2002, p. 21). 

Também, é importante ressaltar a possiblidade de atrelar essa 
atividade aoutras temáticas, como o envolvimento das questões ali-
mentares relacionando os vegetais que são empregados na alimen-
tação; a reprodução das estruturas foliares, a partir de produções 
tátil-visuais e desenhos acerca do que foi visualizado, para adaptar 
a estudantes com deficiência visual. Ainda, é possível realizar estas ati-
vidades recorrendo ao pátio da própria escola e às plantas presentes 
em suas dependências.  

Schnetzler (1992, p. 1) afirma que “o estilo de ensino de um pro-
fessor manifesta a sua concepção de educação, de aprendizagem e 
dos conhecimentos e atividades que propicia aos seus alunos”. E isso 
implica em perceber que o professor precisa reconhecer-se como um 
indivíduo com o desejo de inovar, a fim de desenvolver práticas que 
acrescentem valores e habilidades a suas turmas, visando a constru-
ção da cidadania participativa. Dessa forma, “a mudança e a inovação 
são experiências pessoais que adquirem um significado particular na 
prática, já que devem atender tanto aos interesses coletivos quanto 
aos individuais.” (CARBONELL, 2002, p. 21).  

Inovar estratégias de ensino significa transformar as atividades 
propostas aos alunos, a organização do conteúdo, as interações em 
sala de aula e os procedimentos de avaliação. Por isso, a atividade 
relata foi compreendida como inovadora pelo grupo de autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reafirmamos a relevância das experiências vivenciadas durante 
a realização desta atividade e a importância de experienciar uma me-
todologia que tornou o processo de ensino aprendizagem significativo, 
palpável e acessível. As  práticas são muito importantes também para a 
aprendizagem do aluno nas aulas de Botânica, pois são uma oportuni-
dade de relacionar os conteúdos teóricos com o seu dia-a-dia e perceber 
que a matéria aprendida nos livros não está distante do seu cotidiano. 

Krasilchik (2008) afirma que, dentre as modalidades didáticas 
existentes, as aulas práticas e projetos são as mais adequadas como 
forma de vivenciar o método científico. Entre as principais funções das 
aulas práticas, essa autora cita: despertar e manter o interesse dos alu-
nos; envolver os estudantes em investigações científicas; desenvolver 
a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos; 
e desenvolver habilidades. 

Notamos que, para inovar no ensino de botânica, existem diver-
sas possibilidades. É importante usar a criatividade e adaptar o que já te-
mos, sejam espaços dentro da escola ou mesmo fora dela, em ambien-
tes públicos em que atividades envoltas pela natureza se sobressaiam 
com relação ao ensino tradicional. É indispensável se recriar, mesmo 
que tenhamos de quebrar as barreiras do convencional, proporcionar ao 
aluno formas distintas de compreender e construir seus próprios conhe-
cimentos científicos sobre botânica e o ensino de Ciências. E, principal-
mente, através destas experiências e após verificar as contribuições das 
diversas formas de aplicação de , tem-se a noção clara das múltiplas 
possibilidades de aplicação para  o assunto folhas. E, também, o fato 
da interação e afinidade entre os participantes de atividades desse for-
mato serem essenciais para que se tenha um bom andamento e ocorra 
reciprocidade na busca por resultados esperados. 
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INTRODUÇÃO 

O ano de dois mil e vinte está sendo completamente diferente 
de todos os que vivenciamos, ao badalar dos relógios, na noite da 
virada, jamais poderíamos imaginar o que nos reservaria o novo ano. 
Lá em meados de março, fomos colocados à prova, isolados e obri-
gados a modificar completamente nossas rotinas por um vírus que se 
disseminou pelo globo, provocando a Pandemia da COVID-19. Nessa 
condição de isolamento social, estamos sendo constantemente desa-
fiados a reinvenção, a pensar e a realizar nossas atividades domicilia-
res, laborais e educacionais em formatos diferentes e, muitas vezes, 
mediadas pela tecnologia digital.  

Assim como as pessoas, as instituições tiveram que se readap-
tar, encontrar meios e termos para seu funcionamento. Muitas Univer-
sidades, por exemplo, voltaram suas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão ao enfrentamento à Pandemia. Nesse sentido, a Unipampa 
vem, ao longo desses meses, propondo diferentes ações, por meio de 
suas comissões, com envolvimento de docentes, técnicos e discentes. 

Uma dessas propostas foi realizada pela Comissão Institucional 
de Formação dos Profissionais da Educação Básica – CIFOR, por meio 
dos Projetos Especiais – COVID-19, nos quais foram desenvolvidas 
diferentes ações extensionistas, executadas por equipes formadas por 
docentes e discentes da Universidade, que somaram esforços para 
auxiliar a comunidade, de diferentes formas, utilizando seus saberes e 
fazeres acadêmicos para isso. 

Como parte desse projeto maior, propusemos o projeto do 
Curso intitulado: “O currículo e a Inovação Pedagógica para além da 
BNCC”, voltado para professores da Educação Básica, cujo objetivo 
foi compreender possibilidades de construção do currículo escolar, a 
partir da análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sob uma 
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perspectiva de inovação pedagógica. Participaram desta ação 24 pro-
fessores de várias áreas do conhecimento, sendo a maioria da Edu-
cação Infantil. O curso foi ministrado a partir da metodologia dialéti-
ca proposta por Vasconcellos (1992), totalizando 40h de atividades 
desenvolvidas de forma remota, utilizando plataformas digitais, com 
momentos síncronos e assíncronos, nos quais os cursistas desenvol-
veram leituras, atividades interativas e a escrita, com socialização de 
propostas pedagógicas curriculares inovadoras. 

Cabe aqui ressaltar que entendemos como inovação pedagógica 
as intervenções criadas coletivamente, com intencionalidade de gerar 
mudanças nas estratégias de construção ou organização de conheci-
mentos e garantir a aprendizagem dentro de espaços educacionais. 
(MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017). Dessa forma, com esse curso, 
provocamos os participantes, a partir da compreensão desse conceito, 
a ressignificarem suas práticas pedagógicas, tendo em vista a possibili-
dade de transgredirem o currículo proposto normativamente pela BNCC. 

Assim, na escrita reflexiva construída para este Evento, objetiva-
mos analisar os constructos do curso, a fim de verificar as concepções 
de inovação pedagógica dos mesmos, antes e depois da participação 
na atividade extensionista de formação de professores, bem como 
suas concepções de currículo e as relações estabelecidas entre esses 
conceitos e a BNCC. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Desenvolvemos esta pesquisa em nível exploratório (GIL, 2008), 
buscando elaborar e aprofundar os conhecimentos sobre o objeto de 
pesquisa (FERNANDES; GOMES, 2003), sob uma abordagem qua-
litativa, na qual somos, ao mesmo tempo, sujeitos e os objetos de 
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nossa pesquisas (DESLAURIERS, 1991), e objetivando produzir novas 
informações, mas sem preocupação com representatividade numéri-
ca. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Nosso olhar sobre este estudo se caracteriza como fenome-
nológico, pois pretendeu examinar eventos humanos enquanto foram 
vivenciados, evitando estabelecer conceitos prévios. Partindo da com-
preensão do cotidiano, procurando resgatar os significados que os 
sujeitos pesquisados atribuíram aos objetos de estudo, na perspectiva 
apontada por Gil (2008). 

Nosso corpus de análise foram as produções dos cursistas, a 
partir das seguintes atividades: 01 Fórum de discussão sobre Inovação 
Pedagógica, 19 produções imagéticas, 01 Padlet coletivo, 01 Mentime-
ter coletivo e 06 propostas pedagógicas realizadas em grupos.  

Os dados foram analisados utilizando-se da Análise de Con-
teúdo, proposta por Bardin (2011), que é um método descritivo e in-
terpretativo do conteúdo. Este é um método sistemático, organizado 
em três etapas: a) Pré-análise: etapa inicial de leitura e sistematização 
das informações coletadas, a partir dos objetivos da pesquisa articu-
lados com o referencial teórico; b) Exploração do material: etapa de 
desconstrução das informações, que devem ser numeradas, codifica-
das e organizadas ou classificadas, de acordo com regras e critérios 
pré-estabelecidos pelos pesquisadores; c) Tratamento dos resultados: 
etapa de análise e discussão dos dados em conjunto com o referencial 
teórico, dimensionando a compreensão que será dada às categorias 
criadas anteriormente (BARDIN, 2011). 

As categorias, percebidas como grupos de determinados ele-
mentos que compartilham características comuns, foram criadas pre-
viamente, sendo elas: Currículo, BNCC, Inovação Pedagógica e Rela-
ções entre Conceitos e Prática Pedagógica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados coletados passaram pela pré-análise, sendo sistema-
tizados de acordo com as categorias criadas previamente (currículo, 
BNCC, inovação pedagógica, Relações entre Conceitos e Prática Pe-
dagógica), a partir da desconstrução, categorização e análise, apre-
sentamos os dados separados por categorias, segundo o método de 
Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). 

(a) Currículo 

Os dados analisados e organizados, dentro desta categoria, pro-
vêm de um mural digital (Padlet) coletivo, realizado com os cursistas de 
forma assíncrona e antes da teorização sobre o tema, em que deveriam 
responder a questão: “O que é currículo para você?” (Figura 1).  

Figura 1 - Montagem com imagens do Padlet.

Fonte: Autores (2020).
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A partir das respostas, elaboradas utilizando-se de palavras e 
imagens,  extraímos os significados apresentados pelo grupo, que po-
dem ser separados em duas perspectivas quanto às teorias do currí-
culo, a tradicional e a crítica, conforme a Figura 2:

 Figura 2 -  Organização das concepções dos cursistas de 
acordo com a perspectiva da Teoria do Currículo.

Teoria do Currículo Tradicional Crítica

Concepções dos 
cursistas

- Saberes disciplinares;
- Conteúdos, grade curricular;
- Aprendizagens, saberes, conheci-
mentos;
- Competências e Habilidades;
- Documento normativo
- Norteador, caminho, direção;
- Técnicas e recursos;

- Situações, vivências, experiências;
- Construção social dos sujeitos;
- Organização do processo
Educacional;
- Seleção cultural de conhecimentos 
e práticas;
- Totalidade e trajetórias escolares

Fonte: Autores (2020).

A maioria dos cursistas apresentou concepções tradicionais de 
currículo (SILVA, 2011), relacionando-o à ideia de grade curricular, con-
junto de normas e métodos para nortear a prática pedagógica. Con-
tudo, alguns já apresentavam ideias mais amplas ligadas às teorias 
críticas de currículo (SILVA, 2011), vindo ao encontro da perspectiva 
que assumimos, na qual entendemos currículo como tudo que é vivido 
na escola e reforçado pelas relações humanas, desde as formas como 
as políticas públicas são construídas e chegam às escolas; como a 
gestão, os tempos e espaços são pensados, organizados e efetiva-
dos; e como os professores escolhem o que e como ensinar ou são 
condicionados a isso, além do que é colocado de forma velada, no 
chamado “currículo oculto” (SILVA, 2011; SAUL,  2018). 

(b) BNCC 

Para a organização desta categoria, nos baseamos em uma 
Nuvem de Palavras, construída no Mentimeter, na qual os cursistas 
deveriam elencar 3 palavras, expressões e/ou pequenas frases que 
respondessem ao questionamento: “BNCC, currículo ou não?”. Esta 
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atividade foi realizada de forma assíncrona e recomendou-se que os 
participantes lessem, anteriormente, um artigo sobre o tema de estudo, 
disponibilizado junto à atividade no Moodle do Curso. 

Analisando este constructo, percebemos uma divisão entre os 
participantes, na qual muitos responderam assumindo a mesma li-
nha trazida no texto da política, de que a Base não é currículo, sendo 
apenas um norteador, uma referência para organização da aprendiza-
gem por meio das habilidades e competências que elenca (BRASIL, 
2018). Contudo, outra parcela dos participantes já concebia a BNCC 
enquanto currículo, considerando-a normativa e apassivadora e, ainda, 
relacionando-a à perda de autonomia das escolas e professores, e às 
relações de poder implícitas nos contextos da influência da política, 
da produção do texto da política e da prática/atuação sobre a política 
(BALL; BOWE, 1992), concepções essas nas quais afirmamos nosso 
posicionamento. 

(c) Inovação Pedagógica 

Analisamos as produções imagéticas (Figura 3) e as contribui-
ções no Fórum sobre a temática Inovação Pedagógica , aberto para 
participação dos cursistas no Moodle, como atividade assíncrona. 

Figura 3 - Montagem de algumas representações 
imagéticas realizadas pelos cursistas.

Fonte: Autores (2020).
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Além das imagens apresentadas na Figura 3, foram representa-
das, nas imagens, pelo grupo salas de aula, atividades desenvolvidas 
com seus alunos e suas escolas. Percebemos que o viés tecnológico 
da inovação ficou explicitado, inclusive nas manifestações do Fórum, 
conforme o expresso na Figura 3 e sustentado pela fala de uma cursis-
ta, que conseguiu perceber a inovação de outra forma , ao participar do 
curso: “Inovação pedagógica, para mim, sempre esteve relacionada a 
inovar no sentido das tecnologias em sala de aula. Contudo, a partir 
desse Curso, percebi o quanto essa definição vai além. Hoje entendo 
a inovação pedagógica como aquelas ações que inovam, não só nas 
metodologias, mas também no modo de pensar, gerir e solucionar os 
desafios educacionais.” 

Outro aspecto presente nas escritas e representações foi o da 
participação coletiva em processos educacionais, vindo ao encontro 
do que compreendemos como inovação pedagógica, intervenções 
coletivas com a intencionalidade de produzir mudanças e garantir a 
aprendizagem. (MELLO; SALOMÃO DE FREITAS, 2017). Inovação 
pedagógica envolve aspectos essenciais elencados pelos cursistas, 
como: coletividade, criatividade, conhecimento e coragem. 

(d) Relações entre Conceitos e Prática Pedagógica 

Essa categoria foi composta a partir da análise das Propostas 
Pedagógicas Curriculares Inovadoras, atividade final do Curso. Para 
realização dessa prática, os cursistas organizaram-se em pequenos 
grupos, realizando a escrita de forma assíncrona e a apresentação, na 
modalidade síncrona. 

Em relação aos resultados alcançados, entendemos que o cur-
so promoveu compreensão teórica sobre currículo escolar, especial-
mente na análise crítica da BNCC, em uma perspectiva da inovação 
pedagógica, estabelecendo relação entre teoria e prática.  
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Na atividade final referente à proposta pedagógica curricular ino-
vadora, envolveram-se docentes de diferentes áreas do conhecimento, 
que realizaram sua escrita, postada no Moodle do Curso e socializada 
no último encontro síncrono, pela plataforma Google Meet.  

Observamos propostas que conseguiram evidenciar os elementos 
de inovação pedagógica, enquanto que algumas escritas estavam insi-
pientes, em que houve dificuldade em fundamentar teoricamente a pro-
posta pedagógica. Contudo, na socialização conseguiram contextualizar 
com suas práticas e com os conceitos discutidos ao longo do Curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivamos, neste trabalho, analisar os constructos do curso: 
O Currículo e a Inovação Pedagógica para além da BNCC, a fim de 
verificar as concepções de inovação pedagógica dos participantes,  
antes e depois da atividade extensionista de formação de professores, 
bem como suas concepções de currículo e as relações estabelecidas 
entre esses conceitos e a BNCC. Examinando os achados, considera-
mos que, a partir da construção de conhecimentos proporcionada no 
curso, por meio de leituras, live, atividades síncronas e assíncronas, 
os participantes refletiram e compreenderam criticamente as possibi-
lidades curriculares inovadoras que se mostram para além da BNCC, 
atingindo o objetivo central da proposta extensionista. Afirmamos isso 
no sentido de que, dos 24 participantes que iniciaram o Curso, 17 con-
cluíram com êxito.

Além disso, observamos que essa ação foi relevante em relação 
às estratégias metodológicas digitais diferenciadas que utilizamos de 
forma dialógica, possibilitando que os professores participantes co-
nhecessem recursos digitais e reconhecessem que podem inseri-los 
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em suas práticas de ensino remoto, nesse momento de Pandemia, 
mesmo não sendo esse o objetivo central do Curso. A cada recurso uti-
lizado (Canva, Mentimeter, Moodle, e-mail, Google Meet, Padlet) sem-
pre frisamos as possibilidades metodológicas apresentadas por eles e 
procuramos fomentar a utilização de recursos diversos, da criatividade 
e da inovação. Acreditamos que esta ação extensionista se constituiu 
em uma oportunidade de proporcionar reflexões teórico-metodológi-
cas a profissionais da educação, fomentando a inovação pedagógica 
em diferentes espaços educacionais. 
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Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possi-
bilidades para sua própria produção ou a sua construção. 

 Paulo Freire

INTRODUÇÃO

Este relato de experiências traz uma análise das vivências ob-
servadas no curso de formação continuada “Subsídios Básicos de 
Psicologia da Educação para a Aprendizagem Significativa”, ofertado 
no 6° bloco de formações organizadas pela Comissão Institucional de 
Formação de Professores da Educação Básica - CIFOR/UNIPAMPA. O 
curso teve como finalidade capacitar, atualizar e instigar profissionais 
da educação básica, para uma reflexão em relação à saúde emocional 
e psicossocial dos estudantes, tendo por bases as relações professor/
aluno, aluno/aluno, discutidas através dos referenciais de psicologia 
da educação descritos por: Henri Wallon, Jean Piaget e Lev Vygotsky.  

Sabemos que a vulnerabilidade socioeconômica é predominan-
te em escolas localizadas em áreas periféricas, onde o público de edu-
candos enfrentam muitos desafios para permanecerem na instituição 
e, ainda, aprender de forma significativa. Para muitos, a escola torna-se 
um ambiente de refúgio, pois o aluno vivencia em casa problemas que 
afetam seu desenvolvimento cognitivo, refletindo no processo de ensi-
no e aprendizagem. Dentre as diversas problemáticas, podem-se citar: 
separação de pais, violência doméstica, uso de drogas, prostituição, 
promiscuidade, excesso de filhos, nutrição e higienização, que aca-
bam por causar rupturas no psicológico do indivíduo, fator que gera 
impacto na construção do conhecimento. Alunos que apresentam uni-
forme sujo e mau cheiro ainda sofrem bullying pelos demais colegas. 
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Da mesma forma, quando pensamos na Educação Especial-In-
clusiva, observa-se um grande conflito para uma aplicação coesa do 
AEE (Atendimento Educacional Especializado), visto que, um professor 
com grande carga horária, geralmente sem o auxílio de profissional 
para mediação escolar, intérprete de libras ou brailista, ainda precisa 
articular seus conhecimentos para incluir este aluno que necessita de 
uma atenção maior em sala de aula. 

Sendo assim, visando refletir sobre os desafios da escola, a fim 
de minimizar os efeitos e impactos causados nos comportamentos dos 
estudantes, elaborou-se a proposta de discutir e refletir acerca desses 
desafios, a partir dos teóricos: Henri Wallon, Jean Piaget e Lev Vygotsky. 
Assim, o curso teve como objetivos: i. contribuir com o desenvolvimen-
to dos docentes de educação básica, oferecendo subsídios didáticos 
e pedagógicos através dos referenciais de psicologia da educação; ii. 
propor possibilidades significativas de aplicação dos referenciais bá-
sicos de psicologia no contexto educacional; e iii. fomentar a evolução 
da prática docente, despertando no docente a curiosidade, busca de 
conhecimento e aplicação dos estudos na resolução dos desafios de 
aprendizagem em sala de aula. 

Uma das finalidades do curso foi, diretamente, articular a formação 
continuada remota, como meio de capacitação pedagógica. Conforme 
(CUNHA, 2020) , a pandemia ocasionou um ensino remoto, que precisa 
ser evidenciado pelas tecnologias digitais de forma eficiente, ainda que 
muitos tenham dificuldades com metodologias digitais, faz-se necessária 
uma amplitude em colaboração de profissionais de etapas educacionais 
diferentes, compartilhando vivências, inovações e experiências. 

Ainda neste sentido, leia atentamente: 

A precarização do trabalho docente, decorrente da formação e 
de condições de trabalho adversas, aposta na formação conti-
nuada, não pela necessidade de permanente formação inerente 
a todas as profissões que pretendam acompanhar as demandas 
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por mudanças da sociedade, bem como a produção de novos 
conhecimentos, mas, antes disso, como forma de treinamento/
capacitação e até mesmo em cursos ditos de reciclagem. Tal 
formação atribui aos professores a função de administrar práti-
cas pedagógicas oriundas de programas verticalizados, como 
meros executores de planos e programas preestabelecidos, 
retirando de seu trabalho a dimensão de cientista e pesqui-
sador da educação. Dito de outra forma, os professores têm 
sido alijados de desenvolver seu trabalho junto a seus alunos, 
planejando a partir de demandas de contextos específicos e 
coletivos, com autonomia, conhecimento e crítica no seu fazer 
pedagógico. (AMORIM; MAGALHAES, 2015, p. 9). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso em questão foi registrado como projeto especial junto 
à PROEXT, e,  assim que aprovado, foi divulgado por meios digitais, 
para inscrição dos profissionais da educação básica. O curso ofertava 
75 vagas e ocorreu entre 03/09/2020 até 21/09/2020. 

O curso organizado foi estruturado na modalidade de ensino re-
moto (etapas síncronas e assíncronas). Utilizamos os softwares online: 
Google Meet e Google Classroom. Como ferramentas de interação, 
utilizaram-se: Padlet, Mentimeter, Socrative, Kahoot, Mindmeister e as 
do Google. O curso totaliza uma carga horária de 40 horas (Quadro 1), 
estruturado em 4 módulos, além do encerramento com a socialização 
das atividades produzidas, sistematização e síntese do curso. 
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Quadro 1- Programação do curso.

Encontros 
Síncronos

Organização 
dos módulos

Carga horária síncrona 
e assíncrona

Atividade 
Avaliativa

03/09/2020 

Apresentação do  
curso, cursistas e 
diagnóstico das  
expectativas e  
necessidades

5 Horas 

Nuvem de palavras/
mural/apresenta-
ção dos cursistas 
de forma  
interativa

07/09/2020 
Wallon e  
contribuições para 
a educação

10 horas Mapa Conceitual

12/09/2020 
Piaget e  
contribuições para 
a educação

10 horas Sequência didática/
plano de aula

17/09/2020 
Vygotsky e  
contribuições para 
a educação 

10 horas Charge/história em  
quadrinhos

21/09/2020 
Sistematização  
sintética e avalia-
ção do curso

5 horas Qualitativa (presen-
ça)

Carga 
horária total  40 horas 

Fonte: Autores (2020).

Para finalizar o processo de formação, pensamos em uma ava-
liação do curso. Criamos um formulário via Google Forms para averi-
guar a metodologia utilizada, dificuldades na realização das atividades, 
compreensão nas etapas síncronas, postura dos ministrantes (equipe 
executora) em quesitos de pontualidade, organização, linguagem e 
planejamento. Ainda no formulário, solicitamos um retorno em críticas, 
sugestões e a avaliação satisfatória do curso em geral. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O curso foi capaz de causar uma reflexão dos profissionais da edu-
cação básica sobre o rendimento de sua prática docente e com atenção à 
saúde mental dos estudantes. Refletir sobre como é possível intensificar o 
processo de ensino-aprendizagem, com um enfoque maior no diagnósti-
co do aluno em si, buscando entender a sua realidade de vida. 

Os profissionais agradeceram a oferta do curso muitas vezes, re-
forçando o quanto nossa iniciativa foi pertinente para que os mesmos te-
nham domínio em sala de aula, deixando muita das vezes o “profissiona-
lismo” de lado para aplicar os fundamentos de psicologia em sala de aula. 

Aplicando a psicologia em sala de aula é possível evitar: evasões, 
reprovações, suicídios, baixo rendimento escolar, tristeza e comportamen-
tos depressivos. 

Figura 1- Mapa Conceitual - Módulo I.

Fonte. Autores (2020).



509s u m á r i o

Figura 2 - Relato de uma aluna.

Fonte: Autores (2020).

Através da oferta deste curso e de seu desenvolvimento, espe-
ra-se que os professores e profissionais da educação básica apliquem 
os conhecimentos básicos da psicologia da educação. A finalidade 
deste curso é apresentar subsídios para capacitar e possibilitar maior 
eficiência didática e pedagógica no ambiente escolar, salientando as 
necessidades particulares dos alunos, incluindo a comunidade. 

Figura 3 - Avaliação - Conhecimento Prévio ao Curso.

Fonte: Autores (2020).
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As figuras 3 e 4 apontaram, respectivamente, que os profissio-
nais já possuíam um certo conhecimento sobre psicologia da educa-
ção, entretanto 41,9%, marcaram a aba vermelha, apontando que pre-
cisavam de reforços e ajudas para aprender mais, logo apenas 20,9% 
avaliaram as metodologias digitais como simples, devido aos jogos, 
quizzes, dentre outros recursos e métodos ativos, utilizados ao longo 
do desenvolvimento do curso.

No campo de críticas e sugestões, foram apontados: 

• A espera de novos cursos !Amei 

• Para mim estava muito bom, todos os professores estavam de 
parabéns, o Professor Icaro foi muito detalhista e dedicado, po-
deria ter um curso sobre a BNCC. 

• Adorei participar do curso… Aguardo mais cursos como estes! 

• Parabéns! 

• Parabéns aos professores!! Aprendi muito com o curso e fez 
com que eu me motivasse a  aprender e aprimorar mais o meu 
conhecimento. Gratidão! 

• Gostaria de participar de mais cursos 

• Parabéns ótimo curso! Foi de grande valia para minha prática 
pedagógica. 

• Sugestões seria mais cursos maravilhosos como esse que fizemos. 

• Achei o curso muito válido, pois mesmo já tendo estudado os 
autores na Pedagogia, tanto a Professora quanto os Tutores 
souberam nos envolver a cada aula, sempre atenciosos e  preo-
cupados com a participação de todas nós, também trouxeram 
várias ferramentas que vão contribuir muito no cotidiano escolar. 
Muito obrigada, por tudo! 
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• Quero mais cursos, adorei. 

• O curso foi maravilhoso. Tive um pouco de dificuldade em lidar 
com as ferramentas tecnológicas, porque não domino, estou 
aprendendo. Mas agradeço todo o apoio e orientações do pro-
fessor Fernando Icaro, esclarecendo as dúvidas e tbém as apre-
sentações dos demais professores. Muito obrigada à professora 
Raquel, nos explicando e nos fazendo refletir sobre exemplos 
práticos dentro do assunto abordado. Todos os professores es-
tão de parabéns. Me senti muito à vontade com vcs. obrigada de 
coração. Até a próxima, se Deus quiser. Amei esse curso. Amei 
vcs. Um abraço. 

• Adorei o curso, os professores atenciosos e simpáticos. Dominavam 
o assunto, desejo outros cursos com as mesmas metodologias.

• Adorei o curso, obrigada pela oportunidade. Aguardando o próximo 

• Adorei o curso e a abordagem que vocês deram. Ansiosa para 
os próximos. 

• Gostei muito do curso. Relembrei de forma clara e sucinta os 
teóricos estudados na faculdade. Adorei as propostas virtuais. 
Entrei no curso devido às aprendizagens que o professor Fer-
nando  sempre propõe em relação à tecnologias. Parabéns a 
todos envolvidos. As demais professoras  foram todas ótimas! 

• Gostaria de fazer um curso sobre pensadores brasileiros e men-
te Paulo Freire. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alcançamos a nossa demanda, com a aprovação de 74 cursistas, 
com excelentes rendimentos. A busca para fomentar uma formação con-
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tinuada remota, foi associada com as particularidades educacionais e às 
vivências da rede pública de ensino, visando promover a aprendizagem 
significativa por meio de uma vivência harmoniosa nas relações professor/
aluno e aluno/aluno, vencendo os preconceitos e desigualdades. 

Salientamos a importância da formação continuada em valoriza-
ção aos profissionais da educação básica. Percebemos que a modali-
dade remota é uma excelente alternativa para essa aplicação. 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus despertou, em 
muitos profissionais, a necessidade de uma constante atualização de 
conhecimentos, sendo que muitos professores pediram a oferta de 
novos cursos, tais como: mediação de conflitos em sala de aula, letra-
mento digital, utilização das metodologias ativas, aplicação do ensino 
híbrido e Eixos do AEE. 

Além disso, os resultados apontaram que os profissionais dese-
jam mais cursos e almejam uma maior quantidade de vagas em ofertas 
de componentes pedagógicos. 

Posteriormente, o nosso objetivo é promover outras ofertas de 
formação continuada, até mesmo em modalidades de oficinas e webi-
nários. E fica uma possibilidade  de promover a segunda fase do curso, 
para novos alunos. 

É essencial investir na formação destes professores, que dão o 
seu melhor para transformar realidades, aplicando um conhecimento 
crítico e reflexivo, para formar indivíduos autônomos e protagonistas 
dos grupos sociais em que estão inseridos.  
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INTRODUÇÃO 

Após um breve período de estranhamento e adaptação, para-
mos para refletir e escrever a respeito de nossas experiências de traba-
lho no período inicial de isolamento social. Este trabalho é fruto de um 
momento de aprendizagem para todos nós, pois não existiam referen-
ciais teóricos, investigações e relatos de professores que vivenciaram 
este cenário ao longo de sua vida profissional.  

Assim, cabe contextualizar este ano de 2020, marcado pelo pro-
blema mundial devido ao surto da doença causada pelo novo coro-
navírus (COVID-19), constituindo emergência na saúde pública, uma 
pandemia que colocou toda a sociedade em nível de alerta contra um 
inimigo invisível e devastador, sem procedentes na história. Muitos paí-
ses tentaram frear o avanço da doença através do isolamento social, 
decretos deliberaram  para o fechamento do comércio, da indústria, 
das instituições de ensino,  entre outros estabelecimentos que desem-
penham atividades diretamente ligadas ao público, por gerarem apro-
ximações ou aglomerações de pessoas.  

Então, diante deste cenário, justificamos o interesse em relatar 
vivências no contexto da pandemia, pois demarcou práticas pedagó-
gicas diferenciadas do habitual, mobilizando saberes relacionados à 
comunicação, à tecnologia, à competência de relacionar-se com o alu-
no e, de certa forma, uma mudança de paradigma no que concerne 
a métodos de ensino para atender às demandas educativas desse 
contexto, o que indica um viés inovador. 

Assim sendo, este relato de experiência objetiva apresentar uma 
reflexão sobre o trabalho docente e a demanda por inovação diante 
do contexto de distanciamento social,  em função da Pandemia da 
COVID-19, tendo como referência as experiências de duas professoras 
que atuam no mesmo grupo de estudos e pesquisas e exercem à do-
cência,  uma no ensino superior e a outra na educação básica.  
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo é alicerçado nos pressupostos da pesquisa qualita-
tiva. Em se tratando da área da educação, afirmamos a importância 
das experiências individuais, já que com o relato pessoal é possível 
assegurar o conhecimento de uma experiência coletiva, constituindo-
-se em uma representação que espelha uma visão de mundo. Nesse 
sentido, já está consolidada, entre muitos autores, a contribuição da 
abordagem qualitativa ao partir da premissa de que a relação entre a 
história social e uma vida não é certamente a de um determinismo me-
cânico, pois, longe de apenas refletir o social, o indivíduo se apodera 
dele, o mediatiza e o ressignifica, articulando-o à sua subjetividade. 

Quanto à opção epistemológica pela abordagem qualitativa, se 
expressa através de Nóvoa (1992, p.10) a importância de os professo-
res falarem da educação e de  suas experiências, “esta profissão pre-
cisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de a compreender em 
toda a sua complexidade humana e científica,” mesmo reconhecendo 
os limites e desafios de um estudo que tenha como foco a análise da 
educação como um todo, e de professores e alunos em específico.  

Importante destacar que este texto tem uma característica muito 
peculiar, pois foi escrito a quatro mãos, sendo que a primeira professora 
é licenciada e tem mestrado em Geografia e atua nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio. Destaca-se que a questão da for-
mação e da reflexão sobre a prática é presença significativa na trajetória 
docente. Essa disposição, nas palavras de Nóvoa (2009), não é natural, 
mas construída com dimensões pessoais e profissionais. Dimensões 
essas forjadas pelas lentes das ciências humanas e a responsabilidade 
ética da docência diante da complexidade da sociedade hodierna. 

Já a segunda professora, com formação em Licenciatura em Pe-
dagogia e toda a Pós-Graduação em Educação, exercendo atividades 
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de ensino na educação básica desde o ano 1996 e, especificamente, 
como docente no ensino superior, vem desempenhando suas ativida-
des no ensino superior desde 2010. Destaca-se que vive na inquietude 
dos processos de formação, de preocupação com a qualidade do en-
sino e pesquisa na universidade, de construção de práticas realmente 
construtivas de vida e aprendizagem. A proposição de questões sobre 
a própria preparação para a atividade docente refere-se, ao nosso ver, 
à trajetória de cada sujeito, assumindo perspectivas de aprendizagem 
e práticas ligadas ao longo da vida.  

Nesse sentido, tratar do trabalho docente é pensar no compro-
misso que o professor tem com sua prática e com o desenvolvimento 
profissional. Por isso, acreditamos no conceito de inovação como: “um 
conjunto de intervenções, decisões e processos, com intencionalidade 
e sistematização que trata de modificar atitudes, ideias, culturas, con-
teúdos, modelos e práticas pedagógicas” (CARBONELL, 2002, p. 19). 

Este é um aspecto fundamental quando se procura levar a pro-
fissão com ética, responsabilidade e qualidade social, assim como 
pela transformação de olhares, percepções e identificações sobre o 
fazer docente e de novas estratégias de ensino aprendizagem. São  
pontos importantes para que se obtenha êxito na jornada profissional 
e se traduzem como indícios de inovação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho do professor é formado pela finalidade da ação de 
ensinar,  pelo objetivo e conteúdo realizado, também leva em conta 
as condições do processo de apropriação do conhecimento do aluno 
e das interações cotidianas entre o professor e os estudantes. São 
relações de trabalho entre trabalhadores e seu objeto de trabalho. 
Por sua vez, “trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto em 
alguma coisa, em outro objeto, mas é envolver-se ao mesmo tempo 
numa práxis fundamental em que o trabalhador também é transformado 
por seu trabalho.” (TARDIF; LESSARD, 2017, p.28). 
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Relativo às experiências da professora que atua na educação bá-
sica em um município da metade sul do Rio Grande do Sul, a rotina de 
trabalho se manteve dentro da normalidade até a primeira quinzena de 
março, posteriormente a escola se organizou e passou a ofertar o ensino 
remoto emergencial, mantendo a carga horária e o desenvolvimento dos 
planos de ensino através de aplicativos que simulam salas de aulas. 

A mudança da aula presencial para o ensino remoto foi arqui-
tetada rapidamente pela equipe diretiva e, em poucas horas, estava 
estabelecido o contato com alunos e familiares para orientar sobre o 
uso de salas virtuais e a dinâmica das aulas. Assim, a partir do dia 19 
de março de 2020, a comunidade escolar dava início a uma experiên-
cia, interessante, que se estendeu até o início do mês de novembro.  

Nos primeiros dias do trabalho de forma remota, foi possível 
identificar manifestações de otimismo por parte dos alunos, pois, en-
fim, as tecnologias passaram a fazer parte do cotidiano da escola. 
Assim, a fase inicial da experiência com as aulas remotas foi uma mes-
cla de adaptações e experimentações, pois não estava muito claro 
para a comunidade escolar o que ainda estaria por vir. Alguns alunos 
tiveram dificuldades para se adaptarem ao novo formato de sala de 
aula, outros com problemas de conexão e dificuldade de manusear 
as tecnologias, enfim, um mosaico de questões que tencionavam o 
modelo de ensino remoto emergencial adotado para dar continuidade 
ao ano letivo.  

No início do mês de abril, passou a ser utilizado um aplicativo 
para a realização de vídeochamada que, mesmo sendo novidade para 
muitos professores, rapidamente passou a ser utilizado pela maioria. 
Quanto aos alunos, foi possível identificar que, para alguns, o aplicativo 
dinamizou as aulas, para outros, a conexão foi entrave e alguns não se 
sentiam à vontade para participar. Logo, a tecnologia, tida como opção 
eficaz para atender demandas da educação escolar no século XXI, 
demonstrou limites que extrapolam a estrutura física e escancara um 
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cenário muito mais complexo que envolve questões emocionais e habi-
lidades, não somente dos professores, mas também dos educandos.  

E mesmo que as avaliações e discussões sobre as estratégias 
adotadas pelas diferentes escolas e redes de ensino ainda são aca-
nhadas, é possível observar que, por mais consolidado que seja o mo-
delo de escola e ensino, programado e projetado à luz dos duzentos 
dias letivos, no caso da educação básica, ele foi questionado diante 
dos desdobramentos da pandemia. Principalmente, no que concerne 
à tendência de priorizar a linearidade e as certezas e evitar/adiar o diá-
logo, com as incertezas e as descontinuidades que, se não emergiram, 
foram intensificadas com a Pandemia 2020.  

Em se tratando da experiência da professora que atua no en-
sino superior, numa universidade federal do interior do Estado do RS 
- Pelotas, houve alteração na segunda quinzena de março, após uma 
semana de aula, sendo decretada a suspensão do calendário acadê-
mico 2020, por tempo indeterminado. Posteriormente, foi aprovado um 
calendário alternativo19, sendo que poucas unidades acadêmicas não 
ofertaram disciplinas optativas e obrigatórias, escolhendo  concentrar 
suas atividades acadêmicas em projetos de pesquisa, ensino e ex-
tensão. Como foi o caso da unidade acadêmica na qual a professora 
está lotada, a qual deliberou por realizar o trabalho docente através de 
projetos, sendo que recomeçou a jornada de trabalho em 08 de junho, 
após adaptação dos projetos de pesquisa e extensão, já existentes, 
num formato de ensino remoto, e a ampliação da oferta de vagas. Isto 
abarcou uma mudança significativa na prática pedagógica:  

Inovar implica uma ruptura com a situação em curso, mesmo 
que seja temporária e parcial. Inovar faz supor trazer à realidade 
educativa algo efetivamente “novo”, ao invés de renovar que 
implica fazer aparecer algo sob um aspecto novo, não modifi-
cando o essencial. (CARDOSO, 1992, p. 87). 

19  O calendário é suplementar ao do primeiro semestre de 2020, que está apenas suspenso, 
não sendo substituído. Fonte: https://wp.ufpel.edu.br/cra/2020/06/03/publicado-o-calen-
dario-alternativo/ 
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Destacamos a mudança, pois não estávamos mais reunidos num 
prédio em uma sala de aula com paredes e portas, em que professor 
ficava sob os olhares de um grupo, bem como não havia fronteiras de 
comunicação. Estava liberado o uso das mais diversas tecnologias 
de comunicações, vídeochamadas, plataformas com atividades de li-
ves, fóruns e rodas de diálogo virtual (RDVs), encontros síncronos e as-
síncronos, etc. Uma descoberta inicial, mas que nos dias de hoje está 
incorporada em nosso trabalho. Então, e assim, sucessivamente, altera-
mos significativamente nosso trabalho docente para diálogos em redes 
sociais e plataformas de ensino e metodologias diferenciadas de ensino-
-aprendizagem com o uso de tecnologias. Tais mudanças são conside-
radas por Zabalza (2008) como inovações, por provocarem mudanças 
na educação em níveis: nas coisas, nas pessoas e nas instituições.  

Ainda, destacamos que outro indicativo de inovação está ex-
presso nas ideias de Cardoso (1992, p. 87): “A inovação pedagógica 
traz algo de “novo”, ou seja, algo ainda não estreado, é uma mudança, 
mas intencional e bem evidente, exige um esforço deliberado e cons-
cientemente assumido”.  

Conscientes da compreensão desse processo de ensinagem, 
destacamos que a atividade profissional é complexa, por requerer a 
apropriação e a mobilização de saberes diversos, para dar conta das 
demandas que surgem diante da docência: conhecimentos científicos, 
curriculares, pedagógicos, experienciais,  entre outros. Por isso, fomos 
por iniciativa pessoal, em busca de qualificação para poder diversifi-
car nossas atividades pedagógicas, realizando diversificados cursos 
como: gamificação, atividades remotas e capacitação para uso da pla-
taforma de ensino institucional etc. 

Porém, interagir, utilizar ferramentas e as Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TICs) não é algo simples, considerando que 
não houve preparação e/ou formação específica para o trabalho edu-
cativo de forma remota. Se considerarmos a perspectiva de formação 
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continuada ao longo da vida profissional, é consenso que precisamos 
mobilizar outras competências e saberes para utilizar as inovações 
tecnológicas, pois apenas aderir às TICs não garante aprendizagens 
significativas, mas poderá oportunizar um espaço inovador para os 
processos de ensino e aprendizagem.  

Bladin (1990) define como novas competências necessárias 
aos profissionais da educação, em se tratando de tecnologias: cultura 
técnica (domínio de técnicas ligadas ao audiovisual e à informática), 
competência de comunicação, capacidade de trabalhar com método 
(capacidade de sistematizar e formalizar procedimentos) e capacidade 
de “capitalizar” (apresentar seus saberes e experiências). Também, é 
um dos indicativos de inovação de paradigma pela: “ruptura com a for-
ma tradicional de ensinar e aprender […]; reconfiguração dos saberes 
e a reorganização da relação teoria/prática” (CUNHA, 2008, p. 24-25). 

Por certo, o acesso, a inclusão e a participação efetiva dos alu-
nos são desafios que se intensificaram com o trabalho remoto. Mas, 
por outro lado, fica evidente que as ferramentas utilizadas pelos pro-
fessores repercutiram de forma positiva, pois permitiram manter o 
vínculo com os alunos. A relação do professor com os alunos é um 
dos melhores indicativos da aprendizagem dos estudantes, por isso é 
parte integrante e indissociável do trabalho docente. Ter uma boa rela-
ção é essencial para eficácia do processo de ensino e aprendizagem, 
considerad por Cunha como inovador. A mediação, segundo a autora: 
“Pressupõe relações de respeito entre professor e alunos, a dimensão 
do prazer de aprender, do gosto pela material de ensino e do entusias-
mo pelas tarefas planejadas.” (CUNHA, 2008, p. 26).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No texto, compartilhamos as experiências do trabalho de duas 
professoras no contexto da pandemia, identificando paradigmas, me-
todologias e práticas pedagógicas diferenciadas do habitual, as quais 
desestabilizaram a forma tradicional de ensino, mobilizando novos co-
nhecimentos, saberes sobre audiovisuais e informática, competência 
de comunicação nas relações com os alunos e reorganização da teoria/
prática. Também, foi mobilizada a capacidade de atendar às deman-
das educativas num momento tão excepcional, em que avaliamos, à 
luz do referencial de Cardoso (1992), Carbonell (2002) e Cunha (2008) 
como indícios de inovação, considerados com um viés inovador. 

Inova no sentido da percepção e das estratégias das professo-
ras para dar conta das demandas diante das aulas remotas. A própria 
práxis é inovação, pois busca pelo ser mais, pela docência significativa 
e rompe com a perspectiva da ação pedagógica que prioriza a prática 
pela prática, sem  reflexão e avaliação diante do processo. 

Inferimos,  sobre o trabalho docente, que os saberes e fazeres 
não foram contemplados na formação inicial, mas apreendidos ao lon-
go da experiência com o ensino remoto, sublinhando que o trabalho 
não é algo estanque/acabado, mas orgânico o qual extrapola a dimen-
são da sala de aula no modelo presencial, ampliando a visão sobre a 
relevância da complexidade que envolve o trabalho pedagógico.  

As adversidades emergentes na atuação docente durante a 
pandemia foram potenciais para que inovações pedagógicas se cons-
tituíssem, pela transformação de olhares, percepções e identificações 
de novas estratégias de ensino-aprendizagem. A formação do docente 
perpassa a pandemia, atravessa as dificuldades e se redescobre, com 
pontos interessantes a serem descobertos em cada contexto. 
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Por fim, acreditamos que situação da pandemia teve “desdobra-
mentos positivos”, pois gerou uma necessidade de busca de forma-
ção, atualização e inovação do trabalho docente. Trabalho esse que 
deve emergir de uma busca intencional e criteriosa, motivada pela prá-
tica reflexiva do profissional, de forma responsável, qualificada, ética 
e política, que permitirá a melhor compreensão a respeito do que é 
relevante ensinar e de como fazê-lo, a fim de não cair nas armadilhas 
da reprodução, repetição e acúmulos de conteúdos, desconexos da 
vida real e que contribuem para manter a escola isolada da realidade. 
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INTRODUÇÃO 

Com a educação remota, a Educação Infantil, que prioriza a so-
cialização e a construção do conhecimento entre os pares, precisou ser 
repensada, mas com o cuidado de manter os critérios de socialização, 
protagonismo e espaços para a criação. A escuta das infâncias conduz 
as práticas pedagógicas e proporciona a renovação e inovação nos 
processos de aprendizagem. Neste contexto, afirmamos a pesquisa e 
aprimoramento das professoras em busca de alternativas e recursos 
que, de forma dinâmica e com brincadeiras, proporcionaram momen-
tos significativos e relevantes para que os alunos do Maternal II (3 a 4 
anos) da Emei Zezé Tavares, RS, pudessem expor suas  narrativas e 
interagir com o conhecimento e no grupo. Para tal, foram criados jogos 
interativos contendo informações conhecidas pelos discentes, como 
formas geométricas, cores, imagem, natureza, animais e quantidades, 
podendo serem acessados pelo Software WhatsApp da turma e, por 
áudios, os alunos corresponderem suas respostas e jogar uns com os 
outros. Também, foram disponibilizados links de animações criadas 
pelas professoras e de jogos da memória produzidos com registros 
fotográficos dos alunos interagindo no tempo de  educação remota, 
vídeos, infográficos (Canva) e lives, com o intuito de encontro entre 
amigos para conversar, brincar e mostrar o que tem acontecido en-
quanto estão com as famílias. 

Estas propostas se justificam pela valorização das infâncias e 
a responsabilidade dos docentes em propor ações com o objetivo de 
promover a socialização e a construção do conhecimento, mesmo no 
distanciamento, tendo como finalidade vencer os desafios tecnoló-
gicos e buscar alternativas com a pesquisa e o teste de recursos e 
ferramentas com potencial para a interação entre os pares, por meio 
do Software WhatsApp da turma e do Google Classroom (sala de aula - 
Maternal). Assim, podemos criar momentos com relatos das vivências 
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nos contextos familiares, brincadeiras e jogos entre (adultos/crianças) 
e (crianças/crianças), respeitando a individualidade e a criatividade. 
Essa proposta, quando bem organizada e estruturada, permite ao pro-
fessor mais autonomia e amplitude na criação e, aos alunos, a oportu-
nidade de vencer desafios, criar hipóteses e soluções de problemas. 
(AVERO; FREITAS, 2020). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para esta proposta, optou-se pela observação e pesquisa ex-
ploratória das narrativas dos alunos, assim como de ferramentas ou 
recursos que propusessem interação e autonomia durante as ações, 
tendo a criança a possibilidade de, ao receber a mensagem pelo What-
sApp da turma, imediatamente responder, sendo por áudios, vídeos 
ou registros fotográficos de desenhos ou de espaços organizados. 
Segundo GIL (2009) na pesquisa exploratória e observação participa-
tiva o pesquisador, pertencente ao grupo observado, interagindo por 
longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar conhecimentos, 
experiências e construir hipóteses num determinado contexto, neste 
caso, das infâncias, escolarização e TICs (Tecnologias da informação 
e Comunicação).  

Com o Snap Câmera e o Voki, foram criados vídeos interativos 
trabalhando sons e buscando que os alunos participassem e fizessem 
suas intervenções de acordo com a realidade e espaços de convívio.

Os registros de vídeos, fotos e áudios foram armazenados no 
Classroom (sala de aula) do Google, uma ferramenta para gerenciar e 
arquivar tarefas e registros das turmas, sendo as inscrições feitas pelo 
GSuite for Education, (2020). Com estes arquivos salvos, podem ser 
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acompanhados, pela Escola e famílias, todas as propostas e intera-
ções durante o ano de 2020 na educação remota. 

A documentação pedagógica é garantia que as infâncias se re-
conheçam nos espaços educativos (ALONSO; MOREIRA, 2019). 

A Documentação Pedagógica insere-se neste contexto - o con-
texto de escuta, de olhar, de protagonismo e de papéis que são 
atribuídos às crianças e adultos - como forma de professores e 
educadores de crianças pequenas caminharem e estarem jun-
tos, de atribuírem significado às suas experiências, de ressigni-
ficarem a memória e a partir de tais pressupostos, construírem 
maneiras sempre mais amplas de garantir que as crianças se 
identifiquem, se reconheçam e se representem nos espaços 
educativos da infância. (ALONSO; MOREIRA, 2019, p. ). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa com as infâncias permite sentir-se atravessada pelo 
mundo infantil, por suas sensações e brincadeiras. Uma aproximação 
sensível das intimidades constituídas e produções imagéticas das 
crianças e um convite para pensarmos como elas (SCHISTÉ, 2015). 
As propostas foram disponibilizadas no grupo WhatsApp da turma e 
foram conduzidas com momentos de incentivo, através de áudios e 
avatares, num contexto de brincadeiras, risadas e trocas entre os par-
ticipantes. Houve o espaço para conversarmos no grupo sobre o corte 
de cabelo de franjinha, o passeio a cavalo, relatos e demonstração de 
habilidades no desenho, cozinha , música e, também, para mostrar os 
espaços da casa e brinquedos preferidos. Neste panorama, podemos, 
como professoras, observar o entusiasmo, expressão, criação e prota-
gonismo das crianças. Uma atividade por semana era enviada, sempre 
na sexta-feira, para que os alunos pudessem revisitar e, também, para 
não incentivar o uso exagerado da tecnologia, tendo uma consciência 
da necessidade de trabalhar diferentes áreas do conhecimento.
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Figura 1 - Grupo WhatsApp e sala de aula Google.

Fonte: Autoras (2020).
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Figura 2 - Propostas utilizando fotos e Canva.

Fonte: Autoras (2020).
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Figura 3, 4, 5 e 6 - Áudios de interação, jogo da memória, 
jogo das formas geométricas e cards.
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Fonte: Autoras (2020).

Figura 7 - Vídeos Voki e Snap câmera.

Fonte: Autoras, (2020) .
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Figura 8 - Produção dos estudantes.

Fonte: Autoras (2020).

Figura 9 - História coletiva.

Fonte: Autoras (2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do entendimento que temos da  Educação remota em 
que, independente da vontade do professor, é necessário o distancia-
mento, mantivemos o atendimento e a responsabilidade que o docente 
de Educação Infantil deve ter com  a infância, procurando garantir  uma 
continuidade e esmero em todas as propostas realizadas. Sabemos 
das dificuldades, mas cabe ao educador pensar, olhar e sentir, pela 
voz e sorriso do seu aluno, as possibilidades, buscando sempre mais 
aprimoramento e alternativas para promover a socialização e cons-
trução do conhecimento, com as ferramentas adequadas e acessos 
possíveis. Nas propostas relatadas, organizamos o material, trocamos 
experiências, escutamos as famílias e crianças, e realizamos uma edu-
cação remota respeitando as diversidades e os direitos narrativos e de 
interação de cada aluno. Aquele professor que não tem o domínio das 
Tecnologias da Comunicação e informação pode contar com colegas 
de profissão ou procurar alternativas de entrega de materiais pelo cor-
reio, via escola, ou, até mesmo, agendar um horário para entregar os 
materiais à família.  

Agora, mais do que nunca, é o momento que precisamos olhar 
para os nossos alunos de uma forma  mais atenta e nós, professores, 
como pesquisadores e mediadores, precisamos colaborar com as fa-
mílias e investir na formação e cuidado com as infâncias. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino de Ciências e Matemática, frequentemente, se baseia 
na apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada 
e distante do mundo dos alunos. Privilegia a teorização e a abstração, 
em detrimento de um desenvolvimento gradual da abstração que inicie 
com questões práticas e de exemplos concretos. Insiste-se na solução 
de exercícios clássicos, visando que o aprendizado ocorra pela auto-
matização ou memorização e não pela construção do conhecimento 
através das competências adquiridas. No entanto, segundo a Base 
Nacional Comum Curricular, BNCC, ensinar Ciências e Matemática 
para o Ensino Fundamental e Ensino Médio deve significar a promoção 
de situações nas quais os alunos possam definir problemas, realizar 
levantamentos, análises e representações, comunicar e intervir, garan-
tindo o desenvolvimento de competências (BRASIL, 2018). 

A BNCC afirma o seu compromisso com a educação integral, 
reconhecendo que a Educação Básica deve visar “à formação e ao 
desenvolvimento humano global, o que implica compreender a com-
plexidade desse desenvolvimento” (BRASIL, 2018, p. 16). 

Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, articulada 
às demais áreas do conhecimento, “precisa assegurar aos alunos o 
acesso aos conhecimentos científicos, bem como a aproximação aos 
principais processos, práticas e procedimentos da investigação cientí-
fica.” (BRASIL, 2018, p. 321).

Entendemos como educação científica aquela que se dá em, 
sobre e pela ciência (MARTINS, 2002). Neste sentido, o conhecimento 
em ciências, ou seja, de conceitos, princípios, leis e teorias, é funda-
mental para interpretar a complexidade do mundo, possibilitando às 
pessoas discutir temas da atualidade usando argumentos com base 
científica. O conhecimento sobre ciência é importante para compreen-



der a natureza e os processos metodológicos de questionamento e 
experimentação que distinguem essa forma de conhecimento da filo-
sofia, da religião e do senso comum. A educação pela ciência, por sua 
vez, desenvolve valores sociais, culturais, humanistas e a capacidade 
de pensar e aprender em uma sociedade científica e tecnológica. 

Nesse sentido, as feiras de ciências desenvolvidas na Unipam-
pa pelos campi Bagé e Caçapava do Sul adotam como pressuposto 
que ensinar ciências é fazer ciência (PAVÃO, 2008), ou seja, utilizar 
os procedimentos próprios da ciência (observar, formular hipótese, 
experimentar, registrar, sistematizar, analisar e sintetizar) para fazer 
uma leitura do mundo (CHASSOT, 2000). Não se trata, pois, de propor 
experimentos fechados seguindo uma receita pronta, nem descobrir 
uma nova lei ou teoria científica, mas desenvolver a argumentação e 
os procedimentos científicos como competências em estudantes da 
educação básica. Sendo assim, a partir de 2017, passamos a trabalhar 
com a divulgação, estudo e adaptação da metodologia didática de 
Episódios de Modelagem (HEIDEMANN; ARAUJO; VEIT, 2016), com o 
objetivo de constituir-se em uma metodologia para o desenvolvimento 
dos trabalhos a serem apresentados nas feiras. Outra inovação no pro-
jeto é a aproximação teórica com a alfabetização científica. 

No presente trabalho, buscaremos apresentar uma análise do 
quantitativo de alunos que participaram das Feira de Ciências dos campi 
Bagé e Caçapava do Sul,. além de exemplificar ações de formação conti-
nuada que colaboraram para o crescimento do projeto nos últimos anos. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nos primeiros anos do projeto Difundindo Ciência e Tecnologia na 
Região da Campanha (projeto que deu origem às Feiras de Ciências), 
os campi Caçapava e Bagé participavam, em conjunto, das chamadas 
anuais de fomento do CNPq, mas por limitações financeiras, o Campus 
Caçapava passou a participar das chamadas com projetos próprios. 
Contudo, o trabalho em conjunto continua sendo realizado, inclusive for-
mando forte parceria para a proposição de uma Feira Estadual. As áreas 
em verde do mapa da Figura 1 ilustram a abrangência do projeto do 
Campus Bagé e, em amarelo, do Campus Caçapava do Sul. 

Figura 1 - Mapa do Estado do Rio Grande do Sul, com a 
abrangência territorial do projeto em destaque. Em verde, 

municípios atingidos diretamente pelo presente projeto e, em 
amarelo, municípios atingidos pelo projeto do Campus Caçapava 

do Sul que seleciona trabalhos para a Feira de Bagé.

Fonte: Arquivo de imagens do projeto (2019).
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Para fins de relato, na próxima seção apresentaremos uma 
síntese das principais ações de formação do ano de 2019 e, concluiremos, 
com a análise de um quadro demonstrativo e de um gráfico com o total 
de alunos envolvidos desde o início das feiras em 2011.

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Breve descrição das atividades de formação continuada 

Ao longo dos nove anos de existência do presente projeto, sem-
pre se procurou estabelecer um diálogo com todos os profissionais da 
Educação Básica (Diretores, Supervisores e Professores) para que, a 
partir do coletivo, surgissem ações que realmente estivessem alinha-
das com os interesses do público-alvo. Na primeira edição, em 2011, 
realizamos uma roda de conversa (Figura 2) para os professores das 
escolas relatarem suas experiências com Feiras de Ciências.  

Figura 2 – Imagem ilustrativa da roda de conversa realizada 
na atividade inaugural realizada em 2011.

Fonte: arquivo de fotografias do projeto (2019).
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Naquela atividade, identificamos um público interessado em tra-
balhar com Feiras de Ciências. No entanto, identificamos que quase 
não se realizavam feiras nas escolas e muitos professores relatavam 
que pararam de participar devido à falta apoio. Muitos professores “trei-
navam” seus alunos para apresentarem trabalhos desenvolvidos pelos 
próprios professores e, principalmente, que muitas vezes a avaliação 
era realizada de forma parcial, privilegiando alguns grupos maioritários 
das escolas. Outros relataram experiências negativas com avaliadores, 
deixando explícita uma preocupação futura. Houve relatos no sentido 
de que, frequentemente, professores universitários, ao avaliarem traba-
lhos de alunos da Educação Básica, são muito críticos e os alunos aca-
bam se desmotivando. Essa atividade que marcou o início do projeto 
foi fundamental para fortalecer ainda mais a ideia de integração entre 
a Universidade e as escolas, estabelecendo um diálogo permanente 
entre professores e a equipe executora. Atualmente, foi preciso ampliar 
esta equipe, pois as demandas do projeto são permanentes.  

No ano de 2019. ocorreram três rodas de conversa com os pro-
fessores da rede básica de educação, intituladas: Perspectivas e de-
safios da VIII Feira de Ciências – Campus Bagé, Tertúlias inclusivas do 
Pampa, Desigualdade de gênero na Ciência e Processos de avaliação 
dos trabalhos. Também, foi promovida a palestra intitulada “O papel 
das Feiras de Ciências na Alfabetização Científica” ministrada pela pro-
fessora Lúcia Sasseron da USP (Figura 3).
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Figura 3 – Imagens ilustrativas da palestra “O papel das 
Feiras de Ciências na Alfabetização Científica”.

Fonte: Arquivo de fotografias do projeto (2019).

Em relação às rodas, faremos um breve relato das Tertúlias in-
clusivas do Pampa e Desigualdade de gênero na Ciência. 

Destaca-se o viés para a abordagem da Tecnologia Assistiva, um 
diferencial das edições anteriores. Este tema foi inserido nos encontros 
de formação por meio de uma parceria com o projeto de pesquisa in-
titulado “Inclusive” para que de fato questões teóricas dessa temática 
fossem trabalhadas. Vale ressaltar que, nas edições anteriores, já se 
teve trabalhos apresentados por alunos com deficiência e/ou sobre 
inclusão. Porém, foram iniciativas individuais de algumas escolas.  

Sobre o tema Desigualdade de gênero na Ciência, foram apre-
sentadas ações do Projeto Gurias do Pampa nas Exatas, envolvendo 
a investigação de oleaginosas, extração e caracterização de óleo, pro-
dução e caracterização de biodiesel e, em paralelo, oficinas de mate-
mática e programação. 

O Quadro 1 traz os dados das Feiras de Ciências já realizadas 
desde o começo do projeto em 2011. Na chamada de inscrição, são 
aceitos trabalhos nas categorias: Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos 
Finais, Ensino Médio, Ensino Técnico e Educação de Jovens e Adultos.  
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Quadro 1 – Número de alunos participantes por 
categorias ao longo dos nove anos de projeto.

ANO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

BAGÉ

CATEGORIA

Educação 
Infantil 

4 4 16 4 16 32 76

Anos Iniciais 20 20 8 24 4 48 24 48 96 292

Anos Finais 20 20 68 60 100 112 80 168 128 756

Ensino Médio 48 80 64 68 56 32 28 140 48 564

Ensino Técnico 8 4 4 36 24 24 8 8 116

Educação de 
Jovens  e Adultos

8 8 16 12 8 12 16 20 100

CAÇAPAVA DO SUL

Educação Infantil 15 20 20 18 31 39 45 45 35 268 

Anos Iniciais 15 25 30 25 42 44 52 52 42 327

Anos Finais 21 35 41 35 48 52 61 82 65 440

Ensino Médio 18 28 39 34 79 83 87 91 89 548

Ensino Técnico 9 18 20 18 50 54 63 65 63 360

CANDIOTA

Educação Infantil 4 4 24 12 48 48 140

Anos Iniciais 36 80 84 84 92 112 488

Anos Finais 84 20 100 56 72 124 88 544

Ensino Médio 104 68 60 36 8 60 28 364

Educação de 
Jovens e Adultos

4 12 12 4 12 8 20 72

DOM PEDRITO

Anos Finais 75 75 60 60 45 315 

Ensino Médio 30 30 30 75 165

Ensino Técnico 30 30 63 12 36 171
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HULHA NEGRA

Educação Infantil 48 48

Anos Iniciais 84 84

Anos Finais 80 80

Ensino Médio 12 12

Educação de 
Jovens  e Adultos

4 4

Fonte: Autores (2020).

Através desses dados, é possível notar o crescimento signifi-
cativo das Feiras de Ciências no passar dos anos, tanto em número 
de participantes quanto em relação ao número de municípios agrega-
dos ao projeto inicial em 2011. O aumento no número de participantes 
implica no aumento de trabalhos expostos e, consequentemente, de 
professores e de escolas envolvidos. 

Cabe ressaltar que, nos números de Caçapava do Sul, estão 
contidos também os participantes de Lavras do Sul e São Sepé. Assim 
como, nos números de Bagé, aparecem também participantes de Ace-
guá e Pinheiro Machado. 

Cada Feira de Ciências destaca até três trabalhos por categoria. 
Os trabalhos destaques recebem como premiação, bolsas de Inicia-
ção Científica Júnior, credenciais para apresentação do trabalho em 
Feiras Regionais, Estaduais e ou Nacionais. Além disso, o grupo de 
apresentadores destaque é levado para um passeio a algum centro de 
divulgação científica.  

Cabe salientar que, desde 2011, selecionamos trabalhos para 
participação na FECIMES (Feira de Ciências e Mais Saberes de Pelotas/
RS) e, no ano de 2019, a Feira foi selecionada como uma feira afiliada da 
Feira de Ciências de Pernambuco (Ciência Jovem). A Figura 4 mostra o 
crescimento no número de alunos participantes, ao longo dos dez anos 
de projeto, conforme os dados apresentados no Quadro Demonstrativo. 



545s u m á r i o

Figura 4 – Gráfico com o total de alunos participantes por ano.

Fonte: arquivo de imagens do projeto (2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados, a partir do apoios das 
pró-reitorias, das direções dos campi da Unipampa e de apoio finan-
ceiro do CNPq, se espera propiciar a continuidade, aumentar a inte-
riorização, a consolidação e a integração das Feiras de Ciências que 
ocorrem na região de abrangência dos 10 municípios que possuem 
campus da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Estas ações 
têm como objetivo de promover ações de difusão e popularização da 
CT&I, através de eventos gratuitos com exibição de experimentos, tra-
balhos e similares, sempre que possível com viés interdisciplinar e com 
interação pública. 

Além disso, visam incentivar a cultura científica e fomentar voca-
ções para as carreiras de CT&I, por meio da iniciação da alfabetização 
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científica desde os primeiros anos escolares. Identificar jovens talento-
sos e motivá-los através de bolsas de IC-Jr e, simultaneamente, promo-
ver a interação entre os vários entes (escolas, IFs, IES, etc) do ensino e 
da CT&I. As atividades aqui propostas permitirão o incentivo à qualidade 
de vida do brasileiro, o envolvimento dos alunos da Educação Básica a 
ponto de possibilitar melhorias nos índices educacionais (PISA, entre 
outros), e os trabalhos revelados nesta proposta serão credenciados 
para participarem de certames a nível nacional e, quiçá, internacional. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi realizado na cidade de Bagé, na Escola 
Municipal de Educação Infantil Senador Darcy Ribeiro, na turma de Pré 
I, turno da tarde, com vinte e dois alunos, no período de setembro a 
dezembro de 2019. 

Essa atividade foi desenvolvida após a observação da professora,  
ao perceber o interesse que os alunos tinham na realização de algumas 
atividades de culinária. Sendo assim, a professora resolveu realiza-las 
junto com a família, as quais iriam até a escola realizar a receita. 

Este relato tem como objetivo apresentar uma atividade realizada 
entre alunos, professora, supervisão e familiares dos alunos, referente 
ao projeto : “Escola e Família estreitando laços e resgatando valores”. 

Partindo desse pressuposto de resgatar  valores, foi idealizada 
pela professora responsável pela turma a realização da atividade  de-
nominada Culinária na escola.

Os familiares foram convidados a participar e realizarem uma 
receita para os alunos, algo especial, uma receita que era realizada 
em casa e que o aluno gostasse muito dela. O objetivo, com essa 
atividade, é aproximar, e estreitar a relação entre a escola e a família. 

Segundo a atual legislação brasileira, a Constituição Federal dis-
põe no art. 6º que são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimen-
tação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, “[...] a 
proteção à maternidade e à infância [...]” (BRASIL, 1988, p. 8).  

Além disto, consta no art. 205, “A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento das 
pessoas”. (BRASIL, 1988, p. 149).  
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Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantem estes direi-
tos em prol do desenvolvimento da criança e do adolescente. 

É com o olhar nesta legislação que a professora realizou a ativi-
dade de culinária na turma, semeando junto com a comunidade esco-
lar a união entre escola e família, já que reconhecemos os direitos es-
senciais mencionados acima e acreditamos que uma educação plena 
se faz através de processos que se desenvolvem na família. 

Na convivência social e nos ambientes institucionais, aqui en-
tendidos como as escolas, compreendemos ainda o direito da criança 
a um convívio saudável, seguro e rico em experiências, o qual pode 
ser propiciado quando criamos este elo entre a casa e a escola; no 
bairro; entre a família e a rede de profissionais que está diariamente 
em contato com a criança.  

Foi proposto que um familiar de cada aluno fosse à escola para 
a realização da receita, com uma data agendada sendo esta flexibili-
zada conforme a disponibilidade dos familiares e, também, havendo 
a possibilidade de participação de mais de um integrante da família. 

Para a realização da receita, os ingredientes das receitas foram 
disponibilizados pela escola, sendo que o familiar, com antecedên-
cia, comunicaria à professora quais produtos seriam necessário para 
a realização da receita. Com essa organização, todas a realização das 
receitas foi agendada. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conforme mencionado, a atividade ocorreu no período de setem-
bro a dezembro de 2019, na EMEI Senador Darcy Ribeiro, na Cidade de 
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Bagé com os alunos do Pré I do turno da tarde, com 22 alunos, professo-
ra, supervisão, familiares, funcionários e demais integrantes da escola. 

As famílias foram informadas sobre o projeto que a escola es-
taria realizando naquele período com o título: “Escola e Família estrei-
tando laços e resgatando valores” e foi explicada a importância que 
teria, para o processo de desenvolvimento das crianças e de todos os 
envolvidos, a contribuição e participação das famílias na realização da 
atividade proposta. Então, foram convidadas a realizarem uma receita 
que o aluno mais gostasse, sendo essa doce ou salgada. 

A escola disponibilizou os ingredientes, para que a receita fosse 
realizada, assim, não haveria a possibilidade de os familiares não rea-
lizarem a receita caso não tivessem condições para compra. 

Junto com as famílias, foi organizado um cronograma para rea-
lização das receitas. Os alunos, um dia antes da realização da receita, 
conversavam na roda sobre qual família iria realizar a receita e que tipo 
de alimento seria produzido. 

Duas vezes na semana, era realizada a atividade de culinária no 
refeitório da escola, todos usavam toucas e adotavam as medidas de 
higiene. O  familiar ia até a escola, explicava e realizava a receita, junto 
com os alunos.  

Nesse momento, a professora era uma mediadora com os alu-
nos, porque  quem iria explicar como o processo iria ocorrer era o 
familiar. Os recursos utilizados para a realização das receitas eram vá-
rios utensílios como bacia, batedeira, liquidificador, colher, copo, xíca-
ra, forma de diferentes tamanhos, garfo, e vários ingredientes, como 
farinha, chocolate em pó, massa de pastel, carne moída, leite conden-
sado, açúcar, margarina, leite entre outros.  

Ao apresentar o que seria realizado, os alunos exploravam os 
ingredientes, as texturas e cheiros, com isso iam relatando se já os 
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conheciam ou se era a primeira vez que os viam. Também, observavam 
as quantidades de cada ingrediente e seu tempo de preparo.  

Com esse processo, eles iam criando hipóteses, se o alimento 
ficaria pronto rápido ou demoraria algum tempo. Após, todos se deli-
ciavam em degustar a receita, compartilhando com os outros alunos e 
funcionários da escola e conversavando sobre o sabor.

Ao trabalhar com essa prática da culinária, pode-se abrir um 
enorme campo de experiências e conhecimentos aos alunos, em que 
trabalhamos vários conceitos como matemática, química, os sentidos, 
cognição, habilidades motoras, alimentos, enriquecimento do vocabu-
lário, a importância do trabalho em equipe, observação dos rótulos das 
embalagens - as cores, as letras e as quantidades de uma forma lúdica. 

A atividade Culinária na escola foi um método utilizado para 
estreitar os laços entre alunos, familiares e instituição, fazer com que 
as famílias se sentissem parte importante do processo de desenvol-
vimento de seus filhos, netos, sobrinhos, e estes sentissem que seus 
familiares também fazem parte da escola. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O envolvimento e a participação da família na atividade propos-
ta teve um grande retorno, dos 22 alunos, 19 familiares participaram, 
entre estes uma avó pediu para participar, mesmo a mãe já tendo de-
senvolvido uma receita, o que foi permitido, pois o importante era que 
alguém da família participasse, então ficou aberto para mãe, pai, vó, 
tia, dinda, irmã ou outro membro que pudesse realizar a receita. 

Partindo das vivências que esta atividade proporcionou, perce-
bemos o quanto aquele momento de acolhida com o familiar foi im-
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portante no processo de amadurecimento da turma e, também, como 
estes familiares se sentiram pertencentes ao espaço escolar. Isso foi 
percebido pela fala deles, em que a grande maioria relatou interesse 
em vir mais vezes na escola para participar de novas atividades. 

Percebemos que, com essa atividade, os alunos começaram a 
participar mais das atividades propostas pela escola e ampliaram o vo-
cabulário. Também, a felicidade ao apresentar seu familiar aos colegas 
e este fazer a receita foi fundamental para que os alunos se sentissem 
parte do grupo, sendo protagonistas. 

É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cog-
nitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das 
motivações e tendências internas, e não pelo dos incentivos 
fornecidos pelos objetos externos. Ao conhecer e perceber os 
educandos podemos levar esse conhecimento para fora dos 
muros da escola, (VYGOTSKY,1998, p. 126). 

Com base no que Vygotsky nos traz, foi possível perceber que 
o brincar de MasterChef, mestre cuca como alguns alunos se chama-
vam, fez com que percebessem que a escola também poderia trazer 
conhecimentos de seu cotidiano familiar.

Quanta riqueza de conhecimentos a este alunos foram propor-
cionados com a culinária, quantos ingredientes novos foram desco-
bertos, sabores, cheiros, texturas, podendo discutir sobre o que já co-
nheciam e o que vieram a descobrir neste processo. Abaixo, algumas 
fotos da culinária. 
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Figuras 1, 2, 3, 4, e 5 - Produção dos estudantes.
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Fonte: Autoras (2020).

Na figura 1, podemos observar a realização do brigadeiro, em 
que o aluno faz a bolinha e, depois, passa no granulado ou no confete. 
Ao lado, a foto dos brigadeiros prontos. 
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Na figura 2, aparece a realização de um bolo de chocolate. 
Todos os alunos participaram do processo de construção da receita, 
sendo orientados e ajudados pel  familiar responsável. E depois, mos-
tra-se o bolo pronto. 

Nas atividades de culinária, foram realizadas muitas receitas, 
algumas se repetiram, mas nem sempre o processo de realização era 
o mesmo, pois cada familiar tinha a sua própria forma de fazer.  

Algumas das receitas realizadas foram: bolo de chocolate, bolo 
formigueiro, bolo de banana, sorvete, pirulito de chocolate, gelatina, 
brigadeiro, torta de bolachinha, bolinho frito, enroladinho de salsicha 
frito (na hora de fritar, o responsável ficou sozinho na cozinha e os 
alunos aguardaram no refeitório). Foi explicado aos alunos o risco que 
eles corriam, por isso a receita precisava ser realizada por um adulto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização da atividade culinária na escola fez parte do projeto 
“Escola e família estreitando laços e resgatando valores” e proporcio-
nou uma riqueza de conhecimentos para todos os envolvidos. 

Em especial, aos alunos, que compartilharam com seus colegas 
seu gosto especial por um alimento, e a presença do seu familiar foi um 
facilitador para o processo ensino-aprendizagem. 

Aprenderam que, através da troca de experiências entre os pares, 
é possível conhecer outras formas de realizar a mesma receita, sendo 
isso fundamental para aproximar e estreitar a relação entre a escola e a 
família. Juntos,  despertamos nos alunos a percepção da importância da 
família dentro da escola e de que esta é um lugar de acolhida, diálogo, 
vivências, tanto para os alunos como para seus familiares. 
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Essa experiência foi maravilhosa, a partir dessa atividades pode-
mos aprender que a família e escola precisam, cada vez mais, estreitar 
seus laços, participar mais em conjunto, unidas por um bem maior. 

Os desafios foram grandes para a realização das atividades culi-
nárias, como por exemplo, conseguir agendar todos os envolvidos, em 
dia e horário que fosse adequado para os mesmos, econvencer alguns 
familiares a participar, que não achavam importante esse processo  ou 
eram mais tímidos. 

A atividade, ao seu final, foi além das expectativas que tínhamos, 
pois conseguimos atingir o objetivo de estreitar os laços entre a escola 
e a família, mesmo que não atingindo a totalidade dos familiares, mas 
o número que atingimos foi muito significativo para o processo. 

Fomos muito além de uma simples receita, quando pudemos ob-
servar a admiração e o orgulho do aluno pelo seu familiar realizando a 
receita. E, também, mostrar para a  comunidade que a escola vai além 
da sala de aula, das reuniões, que a instituição  é parte da comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho de investigação descrito ocorre através da experiên-
cia e vivência dos integrantes do grupo. As barreiras com que um dos 
integrantes se deparou, por ser deficiente visual, nos motiva a escrever 
sobre. Ele é discente no curso de licenciatura em Ciências da Natu-
reza na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Nós, enquanto 
grupo, fomos em busca de modelos mais adequados de realizarmos 
adaptações para todos os estudantes cegos e deficientes visuais que 
possam ensinar durante a carreira discente acadêmica. Investigamos 
como poderia existir um salto na qualidade do ensino inclusivo, tanto 
no ensino superior quanto nas escolas de educação básica, pois “o 
ensino exige a apreensão da realidade. Não se pensa o ensino des-
conectado de um contexto social mais amplo” (VEIGA, 2004, p. 18). 

Foi efetuada uma análise do que poderia ser realizado para a 
qualidade  do ensino inclusivo, visto que sabemos da existência  de 
inúmeras leis como a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Nº 9394/96) que, em seu Art. 58, diz: “Entende-se por edu-
cação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL,1998, 
s.p.). Entretanto, a realidade verificada nos educandários e na própria 
universidade, muitas vezes, divergem com o que está colocado nos 
documentos que regem tal assunto.

Uma das inciativas elencadas, para que haja melhora no ensino 
inclusivo, é o de ser feito uma melhor organização do Projeto-Político-
-Pedagógico, de modo que este seja utilizado como ferramenta para 
o planejamento antecipado das instituições de ensino, no que diz res-
peito a alunos com necessidades especiais, com a finalidade de que, 
quando houver a situação, as instituições estejam preparadas para 
receber e desenvolver o ensino inclusivo. 
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Tendo em vista que há um avanço tecnológico e que, com este, 
surgem novidades no campo de adaptações, possibilidades e recur-
sos para o ensino inclusivo, demos foco no que diz respeito aos alunos 
cegos, uma vez que é o principal objeto de pesquisa do grupo. Visamos 
apresentar, de forma sintética, um pouco das tecnologias essenciais 
para que haja a total introdução do estudante cego no meio educacio-
nal, assim como dar visibilidade à relação universidade/escola e como 
esta pode ser fundamental para isso. Os integrantes buscaram, em um 
primeiro ato, anotar a importância da inclusão estabelecida em lei, con-
trapor com a realidade visualizada nas escolas durante as pesquisas 
e comparar à vivência dos autores. Também,  expor teorias de como 
melhorar o ambiente escolar neste contexto inclusivo, atendo-se aos 
deficientes visuais, em um primeiro momento, entretanto não excluí-
mos a possibilidade de estabelecer as mesmas medidas em relação a 
outras deficiências, em razão de que o PPP é um dos instrumentos que 
os autores elencam como essencial para inclusão.  

Em um segundo momento, contamos como é que na Universidade 
foi promovida a adaptação dos materiais para o Braile, trabalho totalmen-
te voluntário e que rendeu, a cada um dos participantes,  enormes apren-
dizados e uma compreensão maior das diversas realidades educacionais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O grupo averiguou leis especificas para acessibilidade, exami-
nou e foi ao encontro de informações a respeito do Projeto-Político-Pe-
dagógico, para verificar a facilidade de seu uso como ferramenta de 
destaque na dinâmica escolar visando à inclusão. Da mesma forma, 
analisou o cenário escolar e ferramentas/tecnologias que conseguis-
sem gerar resultados positivos para a inclusão de cegos no ensino, 
exclusivamente objetivando uma melhora no ensino de Ciências que 



560s u m á r i o

possui como uma das singularidades a realização de aulas práticas 
e demonstrações visuais, para que haja uma maior fixação dos con-
teúdos apresentados. Dentro do quesito ferramentas, fizemos uso da 
impressora Braille que a Universidade colocou a nossa disposição. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo dos anos, os discentes com qualquer tipo de deficiên-
cia eram totalmente omitidos, desprezados no ambiente escolar/acadê-
mico. Diante disto, houve a criação de algumas leis que tinham como 
objetivo promover a inclusão de pessoas com deficiência, não só no 
ambiente escolar, mas na sociedade em si. Tais leis possuem imensu-
rável importância, em razão de que um mundo inclusivo é um espaço 
de grande reflexão sobre várias perspectivas e olhares. A própria Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), sancionada em 06 de julho de 2015, com a intenção 
de ”assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015), apresenta, 
em seu capitulo IV, artigos totalmente dedicados ao direito à educação. 

Destacamos o Art. 27,  da Lei nº 13.146, capitulo IV, do direito 
à educação:

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegu-
rados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e apren-
dizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 
interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015).

Dada a lei acima elencada, comparamos com o que fora encon-
trado nas escolas durante o período em que um dos autores estudou 
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na escola de educação básica e no ensino superior, quando necessita-
va que a presente lei fosse cumprida. Junto a isto, somam-se as visitas 
a diferentes escolas ao longo do tempo de universidade, em que se 
encontrou, por parte de alguns docentes, certa resistência, e aqueles 
que buscavam ajudar, padeciam com a ausência de recursos e ins-
truções. A mesma realidade é encontrada até hoje, durante as idas a 
escolas para conhecimento dos espaços e vivências, percebe-se que, 
atualmente, existe uma preocupação dos docentes em proporcionar 
condições adequadas aos estudantes com necessidades especiais, 
entretanto, há falta de recursos e uma estrutura ainda limitante que o 
Estado impõe, sem proporos meios para melhorar o processo. 

Os regentes, na grande maioria das vezes, recebem com total 
surpresa um aluno cego,  não estão sendo preparados para melhor 
acolher alunos cegos, os quais  são tão importantes quanto os demais 
docentes para que os alunos tenham a possibilidade de realizarem 
uma aprendizagem significativa dos conteúdos. A mesma lei citada 
anteriormente sugere,  em seu artigo 28, parágrafo III, que a instituição 
escolar crie um: 

Projeto pedagógico que institucionalize atendimento educacio-
nal especializado, assim como os demais serviços e adaptações 
razoáveis, para atender às características dos estudantes com 
deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em con-
dições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de 
sua autonomia. (BRASIL, 2015). 

O projeto político pedagógico é a peça essencial para a orga-
nização da escola, em que são estabelecidos o trabalho pedagógico, 
qual a missão da instituição, as demandas curriculares e metodológi-
cas, as concepções, a avaliação, o perfil do aluno e do professor, o tipo 
de gestão escolhida pela escola e outras conjecturas que definem a 
dinâmica escolar, ou seja, é o documento indicado e perfeito para ela-
borar a estrutura e organizar a escola e seu corpo de professores, para 
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que estes estejam preparados para receber e poder trabalhar com os 
alunos com necessidades especiais. 

Salienta-se a importante ideia de acessibilidade pedagógica 
proposta por Veiga (2015, p. 2 apud GRECILO; MELLO, 2018, p. 2): 
“Refere-se à ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de 
estudo. Está relacionado diretamente à concepção subjacente à atua-
ção docente: a forma como os professores concebem conhecimento, 
aprendizagem, avaliação”. 

Um educandário organizado de maneira a atender estas de-
mandas, tanto em seu quadro de professores quanto em sua estrutura 
física, é de fato um fator crucial para inclusão, todavia, os materiais 
entregues aos estabelecimentos são limitados. Quando se trata de ma-
teriais essenciais ao ensino de deficientes visuais, podemos elencar 
3 pontos cruciais. O primordial seria a alfabetização em Braille, hoje 
ainda encontramos relativa dificuldade de encontrar profissionais que 
possuam a capacidade de alfabetizar em Braille ou, até mesmo, alfa-
betizados em. Ainda assim, entendemos ser de suma importância para 
gerar autonomia ao aluno cego em sala de aula. Outro recurso que 
é importante ser ressaltado é um software chamado DOSVOX. DOS-
VOX, um sistema completamente gratuito, desenvolvido pelo Núcleo 
de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) que necessita somente de um computador com especifica-
ções mínimas para seu emprego, é um dos sistemas com maior taxa 
de utilização por deficientes visuais no Brasil, também possui suporte 
para configuração em outros idiomas. O sistema aceita que o estu-
dante com deficiência visual possua acesso a todo conteúdo em PDF 
transformado para áudio, automaticamente, com  o direito de ler à sua 
maneira, o que lhe dá autonomia. 

O recurso mais essencial para o ensino de ciências, que encon-
tramos nos últimos anos, foi a impressora em Braille. O modelo posto à 
disposição pela Universidade Federal do Pampa, da qual fazemos par-
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te do corpo discente, é uma Juliet PRO 60, que possibilita a impressão 
não somente de textos em braile, como também de figuras, desenhos, 
gráficos e imagens, tudo com alto relevo, o que permite ao aluno cego 
ter acesso a todo conteúdo que os demais estudantes têm. 

O principal “dilema” destes materiais é o valor. Uma impressora 
Braille chega a custar 10 mil dólares, o que, para o contexto do ensino bá-
sico hoje, é inacessível. Porém, a alternativa  que melhor se encaixa para 
este problema é a integração entre a universidade e a escola, a qual foi 
estabelecida há um tempo pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência), do qual dois integrantes do grupo faziam parte. 
Isto possibilitava que os alunos preparassem conteúdos na universidade 
e levassem até as escolas, fazendo assim uma ponte entre universidade 
e escola, o que veio a ser fundamental para o melhor aproveitamento dos 
recursos, tanto na universidade quanto no ensino básico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer de nossa investigação, conseguimos vivenciar ain-
da mais a realidade escolar, pois foi-nospossibilitada a oportunidade 
de comparar nosso conhecimento, obtido  pela prática em busca de 
inúmeras atividades inclusivas, com o que está descrito nas leis e o 
que autores renomados dizem sobre o tema: 

O que vale salientar sempre é: não importa quais recursos se-
rão utilizados, independentemente da tecnologia ou técnica, o 
importante é sempre lembrar que inclusão significa aproximar o 
aluno com deficiência de todas as atividades propostas e não o 
distanciar. Respeitar os limites de cada um é a base da educa-
ção; ajudar a ultrapassá-los é a missão do educador (ARAUJO 
et al., 2018, p. 148).

Tornou-se possível afirmar que a presente investigação foi de 
imensurável importância para a formação docente, pois todos os au-
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tores deste relato são futuros profissionais da área da educação que, 
com a experiência,  irão colher os frutos no futuro, estando melhor 
preparados para trabalharem com as mais diversas ocorrências do 
ambiente escolar.

REFERÊNCIAS 

ARAUJO, L. G. L. de et al. Educação inclusiva: tecnologias que auxiliam na 
acessibilidade de alunos cegos In: Subprojeto PIBID ciências da natureza: 
ações, intervenções e reflexões de pibidianos(as) [e-book]. / Organizado-
res: Fabiane Ferreira da Silva e Carlos Maximiliano Dutra – São Leopoldo: 
Oikos, 2018, p. 138- 148. 

BRASIL. Lei n. 9394 de 20/12/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). Brasília/DF. Diário Oficial da União, n. 248, de 23/12/1998. 

BRASIL. Lei .13.146 de 06/07/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília/DF. Diário Oficial da 
União - Seção 1 - 7/7/2015, Página 2. 

GRECILO, L.; MELLO, E. Mª. B. Fundamentos da Neurociência presentes 
na Inclusão Escolar: vivências docentes. Revista Educação Especial, Santa 
Maria: UFSM, 2018. 

VEIGA, I. P. A. Dimensões do processo didático na ação docente. In: ROMA-
NOWSKI, J. P.; MARTINS, P. L. O.; JUNQUEIRA, S. R. A. (Org.). Conhecimento 
local e conhecimento universal: pesquisa, didática e ação docente. Curitiba: 
Champagnat, 2004. p. 13-30. v. 1. 



Capítulo 54

A experiência do sensível como 
estratégia pedagógica

Paula Ernestina Leal de Oliveira Cardoso

Francieli Martins Chibiaque 

A experiência do sensível 
como estratégia pedagógica

54
Paula Ernestina Leal de Oliveira Cardoso

Francieli Martins Chibiaque



566s u m á r i o

Eu tenho uma espécie de dever, de dever de
sonhar de sonhar sempre, pois sendo mais do que um

espectador de mim mesmo.
Eu tenho que ter o melhor espetáculo que

posso. E assim me construo a ouro e sedas, em salas
supostas, invento palco, cenário para viver meu sonho entre

luzes brandas e músicas invisíveis.
Fernando Pessoa

INTRODUÇÃO 

A inovação pedagógica traz em si e consigo a sensibilidade e 
amorosidade de que tanto nos falou Paulo Freire. É enxergar além das 
aparências, é acreditar que, por de trás daquele sujeito difícil ou naque-
la dificuldade de aprendizagem, existe um futuro. É crer no ser humano 
e nas suas potencialidades, mesmo diante de uma realidade difícil.  

“A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da 
capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano 
como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que 
lhes são exteriores” (ALARCÃO, 2003, p. 44). 

Essa afirmação vem ao encontro do que nos diz Veiga e Viana 
(2010), que nossa condição humana nos caracteriza como seres ina-
cabados, com capacidade de criar e, consequentemente, de sempre 
buscar algo. É justamente por esta inquietude que o inacabado pos-
sui, que é possível, mesmo com poucos recursos e com estruturas 
muitas vezes precárias, trazer aos educandos práticas humanas e de 
grande significado. 

Pensando nisso, surgiu a intenção de promover a experiência 
do sensível, como momento de aprendizagem, crescimento, sensibi-
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lidade e inovação dentro da sala de aula de uma escola pública, no 
município de Uruguaiana/RS, mais especificamente em uma turma de 
5° ano. Os estudantes possuem significativa dificuldade de interação 
social e, por consequência disso, dificuldades de aprendizagem em 
relação aos assuntos escolares. 

Diante disso, Vasconcellos (2008) nos leva refletir, “ah, mas a 
situação está muito difícil. Ora, por isto mesmo é preciso ser agente de 
mudança, ou vamos ficar esperando que as condições se transformem 
[...]” (p. 76). Ser professor é isso, um constante transformador de luga-
res e pessoas por onde passa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como consequência de os estudantes trazerem, desde o ano 
escolar anterior, o estigma de problemas de socialização e interação, 
demonstrando a presença marcante do bullying e, consequentemen-
te, dificuldades na aprendizagem, a professora pesquisadora definiu 
a Experiência do Sensível como metodologia pedagógica, buscando 
modificar esse estereótipo negativo que caracterizava a turma. 

A partir de alguns relatos por parte dos estudantes, foi possí-
vel observar as dificuldades que tinham para dialogar com os fami-
liares. Alguns desses relatos retratavam problemas de autoestima 
por parte das crianças, ao externarem que não se sentem amados 
pelos pais, principalmente. 

Desse modo, a atividade teve como objetivo sensibilizar estu-
dantes e familiares, aproximando-os afetivamente, de modo a trans-
cender esse afeto para as relações escolares, com o intuito de refletir 
nos comportamentos e na aprendizagem. 
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A atividade denominou-se “A carta de gratidão”. De forma indivi-
dual, cada aluno deveria escrever uma carta, colocando nessa escrita 
todo o seu amor e sua gratidão. Posteriormente a isso, cada criança 
foi convidada a ler em voz alta a sua escrita, sendo comunicada que a 
leitura seria gravada pela professora, com o auxílio do aparelho celular. 

Em ordem de inscrição, as leituras e gravações foram feitas. 
Após o término desse processo, os estudantes, foram comunicados 
que os áudios seriam enviados para os destinatários via aplicativo de 
mensagens. 

No mesmo dia, em momento oportuno, os áudios, com a leitura 
das cartas de gratidão, foram enviados aos destinatários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No quadro abaixo, é possível contemplar a transcrição dos áu-
dios referentes à leitura das Cartas de Gratidão escrita pelos estudan-
tes. A transcrição é apresentada na íntegra, na ordem em que foi sen-
do apresentada durante a atividade. Iremos identificar os estudantes 
como EI, EII, EIII, EIV, EV, EVI, EVII, EVIII, EIX, EX e EXI, respectivamente. 

Quadro 1 – Transcrição dos Áudios.

Carta de gratidão EI 

Carta de gratidão: oi, mãe, olá mãe! Nesta carta de minha escritura, quero dizer que sou grão por 
você, te amo muito! Admiro seu esforço como mãe. No seu trabalho, é uma das melhores e por 
esses e outros motivos escolho você para escrever minha carta. Obrigada por me cuidar e me 
amar. Te amo.
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Carta de gratidão EII 

Mãe, eu sou muito grato a você, porque foi você que me deu a luz, foi você 
que me carregou na própria barriga por nove meses. Foi você que me en-
sinou a andar, correr, a falar e muito mais.  Te amo, mãe! 
Pai, sou muito grato a você, porque foi você que me ensinou a andar de bicicleta e você 
que está me ajudando a realizar meu sonho. Eu sei que você falhou comigo e com mi-
nha mãe algumas vezes quando eu era pequeno, mas eu te perdoo. Te amo, pai! 
Vô, eu sou muito grato a você, porque você trabalhou muito para me dar pre-
sentes, você trabalhou muito para me sustentar e você que me incenti-
vou a ler a bíblia e muito mais. Te amo, você é o melhor vô do mundo! 
Vó, eu sou muito grato a você, porque foi você que me deu a maioria das minhas coi-
sas. Foi você que me ensinou muitas coisas também. Eu não tenho muitas coisas pra 
falar sobre você, mas eu te amo muito. Para mim, você é uma segunda mãe, te amo!

Carta de gratidão EIII 

Mãe, se lembra que eu não tinha nada pra fazer (suspiro) e nós “brin-
cava”? Você é uma parte  do meu coração.

Pai, padrasto quando eu espero o sr. (silêncio... e a seguir lágrimas) Quando eu peço para ir com 
o no jogo de basquete (choro) e quando o senhor ia ao supermercado eu pedia para o senhor para 
ir junto? (choro) Eu amo vocês!

Carta de gratidão EIV 

Mãe, é como a senhora sempre diz, mãe é aquela que cria e não aquela que abandona, não sendo 
a senhora, porque a senhora sempre me amou e me cuidou na doença e na tristeza. Eu te amo, 
mãe. Obrigada por me ensinar o caminho certo, agradeço a isso. Sou grata por você ter me tirado 
da fundação. Eu não sei o que seria de mim sem você, eu te amo, muito, muito! 
Pai, você é tudo na minha vida, eu te amo, não sei o que falar. Obrigada por tudo. Pai, eu te 
amo muito. Obrigada por trabalhar duro o dia inteiro. Obrigada por tudo.

Carta de gratidão EV 

Mãe, eu temo muito, porque você me conhece, eu amo você, mãe.  
Pai, você me fez sorrir e brincar até agora. Amo você e minha mãe, vocês me acolhem e me aju-
dam a cada hora que eu fico longe, mas eu agradeço a vocês por estar junto toda a vida. Amo 
vocês muito
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Carta de gratidão EVI 

Pai, eu te amo muito, muito mesmo, sou muito grata por ti, por você “me deu” tanto amor. 
Bem, por isso e diversas coisas, sou grata por ti. 
Mãe, sabia que te amo muito, sou muito grata por ti. Me carregou na sua barriga nove meses e me 
cuida até hoje. Eu sei do meu cansaço, tem que cuidar de mim e das minhas irmãs. Por isso  sou 
muito grata por ti. Te amo muito.

Carta de gratidão EVII 

Sou muito grata à minha família. Minha mãe, meu pai, à escola, porque tem muitas crianças que 
não podem ir à escola, por causa do dinheiro, que meu pai e minha mãe trabalham e meu pai está 
conseguindo vender os móveis e eu só estou agradecida (emoção) e quero agradecer a Deus. 
Obrigada mãe e pai! 
Pai, muito obrigada, você me ajudava quando eu caía, quando eu era criança. Eu amo muito vocês! 
Mãe, desculpa não escrever muita coisa, mas as palavras que escrevo nas cartinhas, não importa. 
Importa o que está dentro do coração. Beijos. (choro)

Carta de gratidão EVIII 

Vó, eu não tenho palavras para dizer o quanto a senhora é importante para mim. Eu me lembro 
de todas as vezes que a senhora me disse não. No momento foi muito, mas muito chato, mas 
depois a gente vê a importância da palavra não. Eu te agradeço muito por tudo. Te amo!

Carta de gratidão EIX 

Pai e mãe, eu agradeço por tudo o que vocês fizeram para mim. Me acolheram e me ajudaram, 
sempre estão ao meu lado quando eu preciso. 
Tio, você sabe que meu pai virou uma estrela, então agora você é meu pai no fundo do meu co-
ração. 
Vó, você sabe que minha mãe trabalha muito e mora em outra casa. Você é minha mãe do coração. 
Que a paz e a luz de Deus me iluminem e iluminem as outras pessoas. Amo vocês!

Carta de gratidão EX 

Mãe, agradeço a você, por ter me carregado nove meses na barriga, por ter me 
cuidado e mesmo que tenha brigado comigo, sei que foi para o meu bem. Te-
nho gratidão, tenho gratidão por você, você me acompanhou até hoje, viu 
tudo o que fazia. Mãe, eu te amo! Você é amor e mais felicidade. 
Pai, agradeço a você por também ter me cuidado, muito bem, assim como a minha mãe, 
você também acompanhou-me até hoje. Brincou, jogou bola comigo e várias coisas mais e 
também brigou comigo, mas também pelo meu bem. Sou muito grato a você. Te amo muito!
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Carta de gratidão EXI 

Mãe, eu te agradeço por ser essa mãe maravilhosa e brincalhona e eu te agradeço 
por outras coisas, por sempre me fazer não desistir das coisas que eu faça e tam-
bém tu é a melhor professora de declamação e minha melhor amiga e melhor fã. 
Mãe, quando eu dou risada de ti, quando tu tá me ajudando, é porque tu é a melhor 
declamadora no facial e no gestual. Eu acho que se eu tivesse a melhor mãe do mun-
do e desse pra escolher, eu escolheria, tu. Mãe, eu te amo muito. Tu é uma pessoa 
que eu mais confio e que a tua companhia seja a alegria. Mãe, eu te amo muito! 
Pai, eu te agradeço por ser esse pai brincalhão e maravilhoso que sempre está trabalhando e 
dando o seu melhor. Pai, se tu tivesse em uma fileira e eu tivesse que escolher um pai, com 
certeza eu iria escolher você. Eu acho, que tu é um dos melhores pais, que toda a crianças 
gostaria de ter, por isso te agradeço de ter tu, todos os dias do meu lado. Pai, eu te amo muito.  
Mãe e pai, eu amo muito vocês. Independentemente do que acontecer, sempre estou 
ao lado de vocês. Vocês podem me xingar, mas sempre estou junto com vocês.

Fonte: Autoras (2020).

É possível observar, nas falas dos estudantes, diversos senti-
mentos, entre eles a gratidão, que era o objetivo a ser alcançado ao 
escrever a carta. Entretanto, em alguns casos, também é possível 
constatar a dificuldade que teriam em falar pessoalmente. 

Os estudantes que demonstraram maior dificuldades para se 
expressar, são, notoriamente, os que possuem maior evidência de con-
flito e reincidência de problemas comportamentais. 

O relato posterior à atividade foi extremamente emocionante, ao 
constatar a alegria das crianças ao narrarem o que aconteceu em casa 
durante e depois da audição da “Carta de gratidão. 

O estudante EII relatou que o pai, após longo período reatou 
amizade com a ex-esposa (mãe do estudante) e que  havia ficado feliz 
ao ver os pais convivendo pacificamente, novamente.

A estudante EXI compartilhou com o grupo sobre o momento 
afetivo entre ela e os pais, que se sensibilizaram e se emocionaram ao 
receber o áudio, referente à sua carta de gratidão. 
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A mãe do estudante EIII veio pessoalmente à escola, expor à 
professora sobre o quanto o comportamento do menino havia mudado 
em casa, desde o dia da audição da carta de gratidão, que a atividade 
desencadeou maior diálogo , não só com EIII, mas também com os 
outros filhos.  

A fala da estudante EVII deixa evidente sua preocupação com a 
situação financeira dos pais. Em aula, sempre cabisbaixa e calada. A 
partir da expressão dessa angústia, foi possível convidar os pais para 
uma reunião e deixá-los cientes da situação, que em parte estava pre-
judicando a vida escolar da criança. 

Nas palavras da estudante EIX, observa-se nas entrelinhas a 
ausência da mãe por conta dos compromissos do trabalho e a morte 
do pai, quando ela refere  que o mesmo virou uma estrelinha. Enfatiza 
que o tio e a avó  são como pai e mãe. 

Observando que foi dito pelas das crianças, é possível com-
preender algumas dificuldades existentes no dia-a-dia da sala de aula. 
Percebendo que haviam entraves a serem vencidos, surgiu a busca 
de metodologias alheias às tradicionais em busca da mudança. Ao 
encontro disso, Vasconcellos nos diz  

Que o pressuposto fundamental de qualquer trabalho educa-
cional é que as coisas podem mudar. Se o indivíduo não tem 
esperança, se não confia na possibilidade de mudança de si 
mesmo, do outro, da realidade, seu trabalho carece de sentido. 
(VASCONCELLOS, 2008, p. 99).

Amparado no referido autor deve estar o fazer docente, acreditar 
em si e no outro e crer nas mudanças. Acreditar que as inovações pe-
dagógicas existem nas práticas diárias e modificam vidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inovação pedagógica deveria ser mais presente nas salas de 
aulas, e os professores deveriam fugir do modelo tradicional que pune 
e poda a curiosidade e o diálogo dos alunos, buscando manter o pa-
drão de um estudante atrás do outro, sentados em fila e em absoluto 
silêncio e concentração.

O que isso oportuniza à aprendizagem?, para além do conteú-
do, a à aprendizagem pessoal, o falar de si, aprender a se valorizar, a 
entender seu  sentimentos e respeitar os sentimentos do outro. 

Reconhecendo-se como sujeitos, as crianças passam a com-
preender e encarar melhor as circunstâncias ao seu redor, identifican-
do seus sentimento e os acolhendo, passam a vencer a necessidade 
do conflito, do desafiar e do embate. 

Melhorar a convivência na sala de aula , e modificar posturas 
agressivas e inadequadas eram alguns dos objetivos da experiência do 
sensível, carta de gratidão. Com êxito, foram alcançados e, não somente 
pela resolução parcial de alguns conflitos emocionais e familiares que 
pudessem existir, mas também pela aproximação do grupo entre si. 

Ao interagirem, lendo e ouvindo as cartas de gratidão, puderam 
perceber que cada um possuía sua própria provocação interna e, ao 
partilharem entre si suas inquietações, fez-se um laço, uma sintonia. 
Nunca mais tivemos notícias do bullying dentro daquela sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

O seguinte resumo sintetiza uma reflexão qualitativa referente às 
relações democráticas entre o corpo docente e demais funcionários 
de uma escola da rede pública da educação básica de Uruguaiana-
-RS, em época de ensino remoto. Além disso, apresenta concepções 
sobre os impactos do engajamento da comunidade em torno de uma 
escola, em uma perspectiva investigativa de discentes de licenciatura 
iniciantes no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID), a fim de compreender a importância dessas relações e como 
podem influenciar dentro do contexto escolar dos alunos. 

A partir dessa análise, buscaremos compreender como as re-
lações entre docentes e outros membros da comunidade educacio-
nal podem ser importantes para o exercício da prática pedagógica, 
tendo em vista que o aluno se sinta agente central da própria história 
educacional, construindo, assim, uma memória democrática e social. 
É importante salientar que processos políticos refletem intensamente 
no modo como o sistema educacional se apresenta. Desta forma, fa-
zendo-se cumprir uma das competências gerais dispostas na Base 
Nacional Comum Curricular, para educação básica: “Agir pessoal e 
coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliên-
cia e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários”. (BRASIL, 2018). 

A educação faz parte da vida do ser humano. Constitui a cons-
trução de um indivíduo através das suas relações e está vinculada à 
escola, todo e qualquer processo que ocorra dentro do ambiente esco-
lar deve se fomentar de justiça e voz ativa de todos. Podemos dizer que 
este é, sem dúvidas, o avanço inovador que norteia a educação pós-
-moderna, pois baseando-se na mesma linha, Cunha (2016)  sintetiza o 
termo inovação como forma de romper o modelo tradicional de ensino, 
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em que amplia essa visão para além de incluir tecnologias, metodolo-
gias ou recursos no processo de ensino e aprendizagem, mas aponta 
a necessidade da compreensão, por parte dos docentes, de como se 
constrói o conhecimento e em que se imbrica na sua prática docente. 

O objetivo deste relato é identificar indicadores que mostrem a 
democracia dentro do ambiente escolar e como isso pode contribuir 
para o desenvolvimento do aluno e dos futuros profissionais, dentro da 
perspectiva inovadora proposta pelo IV Seminário de Inovação Peda-
gógica da Universidade Federal do Pampa. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os cursos de licenciatura têm o intuito de formar professores 
para atuarem na rede pública da educação básica e no Curso de Li-
cenciatura em Ciências da Natureza - Campus Uruguaiana da Uni-
pampa. Existe a possibilidade, no curso, de ingressar em programas 
que inserem os discentes no ambiente escolar durante a sua formação 
inicial, entre eles destaca- se o PIBID. 

Com o objetivo de incluir os discentes no contexto escolar, os 
alunos universitários iniciantes do programa estão participando de 
estudos documentais das normativas presentes dentro do ambiente 
escolar, como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e, desde já, partici-
pando das reuniões pedagógicas via Google Meet durante o período 
pandêmico. Outra Plataforma que também vêm sendo utilizada para a 
inserção dos bolsistas é o WhatsApp.

No mês de outubro, dez bolsistas atuantes na Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Dom Bosco, localizada no município de 
Uruguaiana, no bairro Rui Ramos, foram convidados a participar, pela 
primeira vez, de uma reunião pedagógica, na qual professores de di-
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versas turmas e áreas de atuação estavam presentes. Várias temáticas 
foram abordadas e discussões para tomada de decisões se fizeram 
necessárias. Uma delas referiu-se à escolha de qual autor seria home-
nageado na Feira do livro da escola quando se perpetuou, respeitosa-
mente, uma discussão. 

Após a reunião pedagógica, os alunos bolsistas se reuniram 
e, de forma verbal, analisaram o engrandecimento que esta primeira 
observação proporcionou, utilizando-se do estudo do Projeto Político 
Pedagógico e da Literatura na área, correlacionando o olhar crítico so-
bre as relações docentes nas tomadas de decisões, fomentando que 
a sociedade evolui:  

Considera-se que os homens não são essencialmente iguais; 
os homens são essencialmente diferentes, e nós temos de res-
peitar as diferenças entre os homens.  Então, há aqueles que 
aprendem mais devagar; há aqueles que se interessam por isso 
e os que se interessam por aquilo. (SAVIANI, 2012, p. 41). 

Ao analisar os caminhos para a consonância na escolha de um 
autor para ser homenageado na Feira do Livro, chegamos então ao 
relato e às colaborações deste trabalho.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo da reunião, observamos intensas tomadas de deci-
sões a fim de colocar em prática ideias que contribuem para o ambien-
te escolar, principalmente durante o momento pandêmico causado 
pela COVID-19. A organização dos profissionais e seus prazos foram 
pautas importantes durante a reunião. 

A interdisciplinaridade se mostrou evidente quando foi pautada a 
escolha para um autor ser homenageado na Feira do livro. Professores 
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dos anos iniciais e do projeto de reforço, professores do atendimento 
educacional especializado, bibliotecário responsável e membros da 
equipe gestora e pedagógica (Direção e Coordenação) opinaram.

Não há definições exatas sobre interdisciplinaridade. Opondo-
-se ao modelo de fragmentação do conhecimento, é extensa a lista de 
intelectuais, educadores, gestores, administradores e profissionais de 
diversas áreas que defendem a interdisciplinaridade como proposta 
para uma formação e atuação mais eficaz. A interdisciplinaridade é 
uma tendência no ensino e nas empresas (MANGINI; MIOTO, 2009). 

A divergência e a discussão fazem parte do processo de toma-
das de decisões e são responsáveis pelo desenvolvimento do ambien-
te democrático. Por isso, este trabalho não pretendeu adotar ou for-
mular uma única definição sobre interdisciplinaridade, e sim conhecer 
mais sobre os caminhos a serem percorridos.  

A discussão, referente ao autor a ser homenageado, acirrou-se 
entre Mário Quintana e Monteiro Lobato. Cada grupo votou e contex-
tualizou sua opção em determinado autor, por fim, todos os envolvidos 
na reunião apoiaram a escolha do autor Mário Quintana. 

Por intermédio da democratização do conjunto das relações 
existentes dentro do ambiente escolar, podemos contribuir para a cons-
trução da democracia social dos alunos, ou seja, de uma democracia 
que ultrapasse a esfera escolar e se instale na vida cotidiana do aluno.  

Com relação à função inovadora dessa narrativa, é possível per-
ceber aspectos de uma educação inovadora, uma escola ativa que 
coloca seus discentes como elementos centrais. Segundo o professor 
e filósofo Mario Sergio Cortella:  

É necessário fazer outras perguntas, ir atrás das indagações 
que produzem o novo saber, observar com outros olhares atra-
vés da história pessoal e coletiva, evitando a empáfia daqueles 
que supõem já estar de posse do conhecimento e da certeza. 
(Folha de São Paulo, 2002).
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A discussão para escolha do autor durou uma hora, pode parecer 
muito tempo, mas é preciso analisar a importância dessa escolha. Ma-
rio Quintana foi o escolhido, por ter mais regionalidade com o contexto 
gaúcho podendo ser este um fator que gere mais interesse nos alunos.  

Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da edu-
cação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento 
para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua impor-
tância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva que, 
consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente resumo buscou ter um olhar investigativo e reflexivo 
para compreender como são implementadas as práticas de gestão 
democrática, na educação básica e nos processos de participação 
coletiva na escola.  

A expectativa para a iniciação à docência, interrompida pela 
pandemia, que hoje se mantém a distância física, pode ser vista como 
um novo método de aprendizagem, tendo em vista que estar presente 
e se fazer presente depende muito mais de atitudes e do interesse 
pessoal de cada indivíduo. As ideias mútuas entre alunos, professo-
res, funcionários e bolsistas do PIBID mostram o quão importante é 
manter a discussão sobre a democracia, a exposição de opiniões e 
pensamentos, revelar ao outro momentos e experiências que agregam 
à formação do profissional e o que ele deve esperar daqui para frente. 
Pensar assim nos leva a concordar com Nóvoa: 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de co-
nhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 
de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão impor-
tante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiên-
cia [...]. Práticas de formação que tomem como referência as 
dimensões coletivas contribuem para a emancipação profissio-
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nal e para a consolidação de uma profissão que é autônoma na 
produção dos seus saberes e dos seus valores (1995,  p. 25).

Em virtude de todo este debate sobre a eficiência na prática 
do Projeto Político Pedagógico da escola neste momento, é possível 
afirmar que são muitos os caminhos alternativos para que de fato o do-
cumento seja cumprido. Quando se refere à cultura e discussões sobre 
o pensamento e opiniões, conectados pelo mesmo objetivo de agregar 
um ao outro e não deixar que o conhecimento se perca, é assim que as 
reuniões se fundem. Desta maneira, a relação de memória e compara-
ção de como era, como é, e como serão as relações entre docentes e 
discentes determinam o quão democrático será o resultado. 

Ao término desse relato, ficamos com a sensação de estarmos 
no caminho certo, que ser professor irá nos proporcionar mais do que 
educar. Ser professor no Brasil, hoje, é amar o próximo e, de alguma 
forma, ajudar a construir uma sociedade melhor. 
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“CONFETOS”: ENTRE COSTURAS, 
ARREMATES E ANÚNCIOS

Foram IV edições do SIP, eu só não estive na primeira. Na se-
gunda, estive no apoio; na terceira, na organização, uma correria, mui-
to coffee break e espinhos de rosas. E este ano, tudo novo de novo, 
consegui trazer um grupo grande de São Gabriel comigo, foram oito 
trabalhos orientados, eu tinha que falar isto porque estou orgulhosa 
dos meus alunos, de suas construções e da participação deles aqui!

Gostaria de agradecer a presença, a participação e o envolvi-
mento de todos os participantes deste IV SIP nas atividades propostas 
e, aqui, fazer um apontamento especial à nossa comissão organizado-
ra, pois passamos alguns meses pensando, planejando e executan-
do as ações que culminaram nestas rodas de conversAÇÃO tão ricas 
que vivenciamos. Aproveito para destacar a coordenação impecável 
da Rita, a qual tive a missão de auxiliar nessa empreitada; a dedica-
ção de nossa bolsista Ana, super organizada e prestativa; as ações 
de divulgação realizadas em nossas redes pela Elis e pelo Ronan; as 
contribuições da Jôse; a mediação fenomenal da Fran; e todo apoio 
tecnológico do Paulo. Não poderia deixar de citar as professoras Elena 
e Diana, líderes de nosso grupo e coordenadoras das edições anterio-
res do SIP, mulheres incríveis que, com sua amorosidade e inteligência, 
nos inspiram e orientam, as quais eu e a Rita agradecemos pela con-
fiança depositada.

Este ano foi diferente para todos nós,  precisamos nos reinventar 
de várias formas, e, assim, também reinventar nosso Evento, para que 
ele se efetivasse. Penso que foi um ano de ganhos e perdas, e que nem 
todas as perdas foram ruins, assim como nem todos os ganhos foram 
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bons. Obviamente, perdemos muito, pessoas, convívios, mas também 
o medo de encarar o novo, nos desafiamos e tornamos o impossível, 
possível. Ganhamos distúrbios psicoemocionais, peso, mas também 
ganhamos novas experiências, tecemos redes, estivemos presentes à 
distância do Oiapoque ao Chuí, suleamos novos caminhos. E, como 
pontuou a Helenara, em nossa sala hoje, não sei se sou ingênua, mas 
prefiro olhar o lado bom das coisas.

E assim, com a doçura e a amorosidade nos olhos, iniciamos 
esse IV SIP, esperançando e nos emocionando desde o primeiro ins-
tante, com a audiodescrição feita pela Gi e pela presença do Vinícius, 
tornando nosso evento ainda mais inclusivo; pela fala da Rita nos 
lembrando a reinvenção para que pudéssemos estar reunidos; e a da 
Fran, colocando a força e a importância do nosso GRUPI.

Aí vem a apresentação de piano e acalenta a alma; a educadora 
Sônia chega cheia de humildade e nos conta sua caminhada em busca 
da inovação e da sua alegria no encontro de parcerias, explicitando a 
importância da escuta para se compreender o que se quer da escola 
do século XXI,  percebendo que a “escola deve ser o espaço da alegria 
com o erro”. E como é bom poder errar sem ser julgado e, assim, poder 
aprender, não é mesmo?

O educador Celso inicia conceituando inovação no sentido da 
radicalidade como processo de humanização e nos sacode! Ainda 
pontua que o professor inovador merece ser visto, mesmo que sua 
escola não seja tão inovadora assim, e está fala me contempla muito, 
percebo muitas de minhas lutas e resistências e lembro, inclusive no 
chat, que o SIP é espaço para esse reconhecimento, é o espaço para 
sermos “galinhas e cacarejarmos” sobre o trabalho incansável que fa-
zemos em nossas escolas.

Aí vem o educador Valdo e nos dá outro golpe, que vídeo, que 
emoção, que oportunidade para pensar que a educação é mais ampla 
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que a escolarização e no que fazemos em nossas escolas. Ele ainda nos 
disse que inovar é questionar-se o tempo inteiro e fazer disso o nosso 
modo de vida, nos refazendo sempre a partir da comunidade educacio-
nal na qual estamos inseridos, nos reconstruindo humanos, por meio 
dos conhecimentos que passam pelo nosso coração, descolonizados 
pela nossa força interior que trazemos de nossa ancestralidade.

Para finalizar a nossa noite, a Fran faz uma síntese e nos diz que 
inovar é ter sensibilidade, amorosidade, radicalidade, estética, alterna-
tivas e que é preciso coragem! Saímos de alma lavada!

Iniciamos esta manhã pensando que não poderia ser melhor que 
ontem e, de saída, já vem o primeiro golpe, o coral, quanta emoção e 
reflexão. Em sua fala, o apresentador nos convida a pensar em como a 
Pandemia subverteu os limites do espaço e do tempo e, a partir da apre-
sentação, podemos pensar que o trabalho coletivo pode ser realizado 
mesmo estando cada um em sua casa, nos mostrando que o espaço é 
insólito e que podemos cantar a uma só voz. Enquanto isso, os comen-
tários no chat evidenciaram nossas emoções, que estão à flor da pele 
e que são sempre trazidas à tona neste evento amoroso. Sentimento 
também evidenciado na nuvem de palavras construída coletivamente.
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Imagem -  Nuvem de palavras construída coletivamente evidenciando 
os sentidos atribuídos pelos participantes à Roda 1.

Fonte: Comissão Organizadora (2020).

Fomos para nossas salas e quanta troca! Quanta riqueza! Quan-
ta construção coletiva, inovação de toda forma e pra todo lado, quanta 
criatividade, boniteza e reciprocidade!

De manhã, a Helenara pontuou em sua fala que a educação 
continuada transborda para a vida, e foi isso que fizemos nesses dois 
dias, educação continuada, formação acadêmico-profissional, trocan-
do, como nos disse a Priscila, que ouviu da Fabi e da Elena certa vez, a 
respeito deste evento, “confetos”, conhecimentos com afetos e, assim 
aconteceu,  em mais Seminário de Inovação Pedagógica. Nos encon-
tramos na V Edição! 

Abraços cheios de amorosidade! 

Mayra da Silva Cutruneo Ceschini
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