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Apresentação 

 

No dia 12 de março de 2012 o Programa de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico 

em Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP), da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, completou seu primeiro ano de atividades. 

Atualmente o PPG-ECFP conta com 30 mestrandos. Os ingressantes de 2011 já 

começaram a passar pelo Exame de Qualificação – um rito acadêmico essencial para o processo 

de aprimoramento teórico e metodológico das pesquisas em andamento. Os demais, que 

ingressaram em 2012, estão cumprindo as disciplinas obrigatórias e eletivas, que fazem parte do 

processo formativo, ao mesmo tempo em que definem os problemas norteadores de suas futuras 

pesquisas. 

O “I Colóquio do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e 

Formação de Professores” foi idealizado para ser um evento comemorativo, alusivo ao 

primeiro ano de instalação do curso de mestrado, e com fins avaliativos da nossa caminhada até o 

presente momento. Uma das atividades implementadas com o propósito de avaliação teve foco 

nos projetos e nas pesquisas em andamento dos mestrandos, por meio de uma sessão de pôster e 

duas sessões de apresentações orais. 

Este Caderno de Resumos disponibiliza 30 resumos estendidos, referentes aos trabalhos 

apresentados nos dois dias do Colóquio. Todos os textos refletem o estágio atual dos projetos e 

das pesquisas desenvolvidas pelos mestrandos que ingressaram em 2011 e 2012, respectivamente. 

Este é, portanto, um documento que pode ser utilizado como base para discussões e críticas 

visando o aprimoramento dos trabalhos, a envolver docentes, discentes e orientadores do 

Programa. 

 

Organizadores  
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A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NA UESB, CAMPUS DE JEQUIÉ E AS 
CONCEPÇÕES DE ENSINO DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS DE 

UM GRUPO DE LICENCIANDOS 
 

Ana Lúcia Santos SOUZA (ubatense@yahoo.com.br)1 

Daisi Teresinha CHAPANI (dt.chapani@bol.com.br)2 

 

1. Introdução 

 

Na contemporaneidade, são grandes as exigências em torno da formação dos 

profissionais que atuam nas etapas basilares da educação, principalmente no Ensino Fundamental 

de 1º ao 5º ano, também denominado séries iniciais. Essas exigências são justificadas pela 

reorganização e ampliação do papel da instituição escolar, ocasionadas pela reestruturação da 

sociedade capitalista, a qual está fortemente baseada na ciência e na técnica. 

Historicamente o ensino de Ciências tem sido permeado por problemas como: ensino 

memorístico e descontextualizado; aulas mal ministradas, sem conexão com outras disciplinas e 

inadequadas à realidade dos alunos (KRASILCHIK, 1987). No entanto, muitos pesquisadores 

vêm, não apenas desenvolvendo uma crítica fundamentada a essa situação, mas também 

apresentando propostas para superação destas dificuldades. Nesse sentido, consideramos 

imprescindível uma formação mais consistente para o professor, bem como, a implementação de 

políticas que propiciem condições de trabalho dignas aos docentes.  

É consensual entre os pesquisadores em ensino de Ciências (FREITAS; VILLANI, 2002; 

RAMOS; ROSA, 2008; LONGHINI, 2008; OVIGLI; BERTUCCI, 2009) que deve haver uma 

mudança na abordagem dos conteúdos científicos e tecnológicos no âmbito escolar, 

particularmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Pesquisas realizadas nessa etapa de 

escolarização apontam que a aprendizagem em Ciências tem sido ínfima. Vários fatores têm 

contribuído para tal, indicando, inclusive, a necessidade de mudança na formação inicial dos 

professores. Daí a importância de se discutir o processo de formação dos docentes que atuam 

nessa etapa de ensino, os quais são frequentemente habilitados nos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia. 

Nesse sentido, é preciso considerar de que maneira é desenvolvida a formação do 

pedagogo para o ensino de Ciências nas séries iniciais? Quais as concepções dos licenciandos 

acerca do ensino de Ciências?  

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

                                                                 
1 Mestranda. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 

Professores.  
2 Orientadora. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 

Professores.  
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 Embora a pesquisa possua objetivos mais amplos, esse trabalho restringiu-se em buscar 

identificar as bases epistemológicas que amparam a formação do pedagogo na UESB de Jequié, 

para o ensino de Ciências nos anos iniciais. 

 

3. Metodologia 

 

O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, de cunho descritivo, com uso da 

análise documental. Na pesquisa qualitativa o pesquisador é o principal instrumento da pesquisa; 

esta se desenvolve em situações contextuais, atribuindo-se maior relevância ao processo em 

detrimento do produto, sendo que os dados coletados seguem caráter descritivo e a análise segue 

um caráter indutivo (BOGDAN; BIKLEN 1997). 

A análise documental é um método qualitativo que utiliza de quaisquer materiais escritos 

como fonte de informação (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Neste trabalho serão apresentados dados 

preliminares da análise de alguns documentos relativos ao curso de Pedagogia da UESB, campus 

de Jequié (Fluxograma e ementa da disciplina Conteúdo e Metodologia do Ensino Fundamental 

de Ciências).  

Os dados foram analisados com base na técnica de análise do conteúdo, que segundo 

Bardin (2002, p. 38), “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

 

4. Resultados 

 

Como resultados preliminares da pesquisa, apresentaremos as discussões sobre a análise 

do fluxograma do curso de Licenciatura em Pedagogia e da ementa da disciplina Conteúdo e 

Metodologia do Ensino Fundamental de Ciências.  

O curso de Pedagogia da UESB, campus de Jequié tem carga horária obrigatória de 3.000h, 

sendo que a maior parte da carga horária (795h) está destinada aos fundamentos teóricos da 

educação. As disciplinas de cunho mais prático, como as didáticas e metodologias de ensino 

ocupam 495h, o que consideramos tempo reduzido para que o profissional adquira uma 

formação consistente nas disciplinas específicas das séries iniciais do ensino fundamental, 

inclusive Ciências Naturais.  

A disciplina de Conteúdos e Metodologia do Ensino de Ciências Naturais apresenta carga horária 

de 60 horas e é oferecida no 7º semestre o curso. No que tange à ementa, percebemos que 

aborda temas atuais e relevantes referentes ao ensino de Ciências como: educação e cidadania; 

Ensino de Ciências; Parâmetros Curriculares Nacionais (objetivos, conteúdos, métodos e 

avaliação no ensino de Ciências); temas transversais; Movimentos CTS; tendências de pesquisa na 

área de Ciências; livro didático de Ciências.  

 

5. Considerações finais 

 

Notamos que a formação do pedagogo na UESB de Jequié traz marcas de suas origens, 

quando se buscava formar o pedagogo para exercer cargos técnicos e de gestão, com grande 

ênfase nas disciplinas de fundamentos da educação. No presente, no entanto, a formação do 

pedagogo tem a docência como princípio e como fim, nesse sentido, consideramos preocupantes 
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a pequena carga horária destinada às disciplinas de metodologias de ensino, particularmente à 

disciplina de Conteúdos e Métodos de Ensino de Ciências Naturais. Notamos também que a ementa da 

disciplina apresenta possibilidades para que a formação do licenciado em pedagogia para o ensino 

de Ciências na UESB/Jequié; resta-nos agora buscar saber em que medida essa possibilidade se 

concretiza nos licenciados por esse curso, o que intentamos fazer nas próximas etapas da 

pesquisa.  
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A HISTÓRIA DA QUÍMICA COMO DISCIPLINA: UM ESTUDO DOS 
CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES 

DO ESTADO DA BAHIA 
 

Simone Barreto SANTOS (simonnebarreto@yahoo.com.br )1 

Baraquizio Braga do NASCIMENTO (baraquizio@gmail.com)2 

Bruno Ferreira dos SANTOS (bf-santos@uol.com.br )3  

 

1. Introdução 

 

O discurso científico se expandiu para todos os contextos sociais: universidades, 

institutos de pesquisas, escolas, mídia, indústrias, etc., de tal sorte que apropriar-se deste, tornou-

se não apenas uma necessidade de cidadania como também de sobrevivência econômica das 

nações e dos povos. Sabemos que estes discursos se aproximam ou não, de uma visão do que seja 

mais coerente para entender e considerar significativo o conhecimento científico também como 

construção humana, sobretudo, quando a ciência se integra ao ambiente escolar e contribui de 

forma significativa para a formação dos estudantes. Para alcançar os objetivos de uma educação 

científica e uma profunda comunicação da cultura científica, propostos pelas diretrizes 

curriculares, estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, Conselho Nacional de 

Educação no Parecer CNE/CES n.º 1.303 de 6/11/2001, tem-se destacado um aspecto que 

consideramos relevante e que contribui para a compreensão da ciência e de seus processos na sala 

de aula, de forma coerente, não acarretando em obstáculo no ensino, – segundo Gil Pérez (1991, 

p. 72) e Furió (1994) apud Pereira (2009, p. 44) “uma falta de conhecimentos científicos constitui 

a principal dificuldade para que os professores se envolvam em atividades inovadoras” – que é a 

inserção da História e Filosofia da Ciência, em particular da Química. 

 

2. Objetivos 

 

Investigar como os cursos de Licenciatura em Química das Universidades do Estado da 

Bahia têm integrado a História da Química como disciplina na formação inicial. Analisar a disciplina 

com os padrões de mudança e estabilidade ao longo do tempo; saber como tem se estruturado 

esta componente curricular nos cursos de licenciatura das Universidades e como os professores 

da licenciatura têm se apropriado dos conhecimentos da História da Química para o ensino que 

desenvolvem. 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa tem o seu desenvolvimento nas universidades baianas UESB, UESC, UNEB e 

UFBA. Na perspectiva de recolher informações relevantes sobre o contexto das universidades 

pesquisadas, e atingir os dois primeiros objetivos específicos de nossa pesquisa, os documentos 

                                                                 
1 Mestranda. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. 
2 Orientador. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. 
3 Co-orientador. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de Mestrado em Educação Científica e 
Formação de Professores. 
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escritos selecionados foram: Projeto Político-Pedagógico de cada curso; Matrizes Curriculares; 

Ementários; Planos de curso da disciplina de História da Química. Tais documentos foram 

considerados como registros de atividade institucional capazes de produção de dados.  

Para alcançar o terceiro objetivo, que trata em saber como os professores que ministram a 

disciplina se apropriam dos conhecimentos da História da Química para o ensino que desenvolvem, 

realizamos uma entrevista semiestruturada a partir de um roteiro de perguntas relacionados ao 

perfil do professor-formador e seu ensino; a disciplina de História da Química no currículo; a 

disciplina de História da Química na formação do licenciado, junto aos professores que ministram a 

disciplina de História da Química em cada curso.  

Estes documentos foram disponibilizados pelos representantes, os coordenadores de 

colegiados dos cursos de licenciatura em Química e alguns professores que ministram a disciplina 

de História da Química. Após a definição de como os documentos seriam sistematizados, 

procedemos à caracterização de integração da disciplina de História da Química no currículo dos 

cursos das licenciaturas; verificamos também o tipo de conteúdo estabelecido para a disciplina a 

partir da análise de sua ementa e apresentamos uma caracterização da bibliografia utilizada na 

disciplina.  

O tratamento dos dados está formatado a partir da análise dos quatro cursos 

separadamente. A formatação dos dados está estruturada de forma que primeiro são analisados 

os documentos obtidos através do procedimento da análise documental, documentos 

anteriormente já apresentados e posteriormente, conferida à entrevista, a partir da transcrição das 

falas registradas, cujo objetivo está na aproximação da fala do professor, no qual estruturaremos 

as categorias para análise, apresentando uma visão geral do conjunto de opiniões dos professores 

que ministram a disciplina de História e Filosofia de cada Universidade.  

 

4. Resultados Preliminares 

 

Nossa primeira análise ocorreu com os documentos da UESB/Jequié. Os resultados 

obtidos neste campo empírico caracterizaram a disciplina de História e Filosofia da Química num 

contexto de sua evolução, apresentando seus padrões de mudança e estabilidade no curso de 

licenciatura em Ciências - Habilitação em Química, em 1986, no curso de Licenciatura Plena em 

Química, em 1999, e no curso de Licenciatura em Química atual, reformulado desde o ano de 

2005. Os documentos apresentam os registros de um período em que tanto a disciplina como o 

curso de licenciatura em si, passou/passam por transformações até o presente momento. 

A partir da implantação da matriz curricular após o reconhecimento do curso, a disciplina 

passa a ser chamada de História e Filosofia da Química; em relação ao tipo de conteúdo que é 

estabelecido para a disciplina História e Filosofia da Química, tanto através da sua ementa presente 

no documento institucional da matriz curricular DOCI como no plano de curso da disciplina 

DOCT, documento classificado como técnico é possível conhecer o que se propõe trabalhar na 

disciplina.  

As informações contidas na Matriz Curricular e no Projeto Político – DOCI, documentos 

institucionais do Curso de Licenciatura em Química da UESB, identificam a forma como a 

disciplina de conteúdo histórico e filosófico esteve/está integrada no currículo do curso. 

Verificamos que a presença desta disciplina no currículo do curso tem uma ligação/relação com a 

proposta de inserção de conteúdos curriculares aos cursos de licenciatura em Química 

apresentada pelas Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de Química (BRASIL, 2001). 
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Isso porque é considerado relevante o caráter obrigatório da disciplina de História e Filosofia da 

Química, que trata de aspectos históricos da Ciência Química contribuindo de forma significativa 

para a formação dos licenciandos em Química. 

 

5. Considerações Parciais 

 

A integração da disciplina de História e Filosofia da Química primeiramente analisada no 

curso de licenciatura em Química da UESB/Jequié apresentou padrões de mudança e estabilidade 

registrando um período histórico do curso que reflete até os dias atuais, principalmente através 

das novas discussões que estão surgindo para uma nova proposta curricular para a disciplina 

considerando que no âmbito da formação inicial, a literatura que estuda o ensino das ciências 

naturais tem atribuído à História e Filosofia da Química, uma dimensão importante para a formação 

dos futuros professores, no sentido de possibilitar um ensino de Química com maior significado, 

sendo considerado um dos elementos indispensáveis para a compreensão dos conteúdos 

específicos da matéria a serem ensinados e um dos possíveis caminhos para uma maior 

compreensão da natureza da ciência Química. 
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A PRÁTICA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA: INSERÇÃO DO 
SOFTWARE GEOGEBRA COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

 

Gabriele Silva CARNEIRO (gabriele1977@hotmail.com)1 

Claudinei de Camargo SANTANA (claudinei@ccsantana.com)2 

 

1. Introdução 
 

Com os avanços tecnológicos, nós, professores de Matemática, podemos nos valer das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para possibilitarmos no desenvolvimento de 

aulas dinâmicas com maior compreensão e interesse dos alunos. Ou seja, ao invés de adotar 

metodologias tradicionais de transmissão de conteúdos (com uso de recursos como o quadro, o 

giz e livros didáticos), podemos também, através do computador, lecionar de modo diversificado, 

em uma cultura de informações onde alunos interagem com os objetos do ambiente, tendo a 

chance de construir o seu próprio conhecimento, a partir de investigações e simulações 

desenvolvidas entre os conteúdos trabalhados. Assim, conforme Leite e Tassoni (1996), ensina-se 

não só por respostas dadas, mas pelas experiências proporcionadas por problemas criados e pela 

ação desencadeada na sua resolução. 
 

2. Objetivos 
 

Analisar as possibilidades e limitações encontradas pelos docentes no processo de 

utilização e elaboração de atividades pedagógicas com o software Geogebra, a partir da formação 

continuada dos professores de Matemática em um curso de extensão. 
 

3. Metodologia 
 

O trabalho foi desenvolvido segundo uma abordagem qualitativa de pesquisa, uma vez 

que pretende compreender particularidades de uma situação que envolve professores em seu 

ambiente de trabalho. Deste modo, conforme Lincoln e Guba (2006) procuramos através da 

análise das declarações e discussões com os docentes participantes do curso, identificar 

características relacionadas ao aprendizado com o software Geogebra, observando detalhes 

importantes que vem desde o conhecimento adquirido pelo programa como suas aplicações e 

envolvimento em sala de aula. 

O curso de extensão teve início no 2° semestre de 2011, e esse projeto de pesquisa terá 

continuidade durante ano de 2012, com encontros mensais entre os professores que participaram 

do treinamento, para a socialização de novas atividades com o software Geogebra. No ano de 2011 

tivemos a parte do desenvolvimento das oficinas, a coleta de dados (realizada até o final dos 

encontros), porém a sua análise iniciou-se no 1° semestre de 2012. Buscou-se neste estudo 

investigar os pressupostos teóricos que sustentam essa formação e analisar o andamento das 

oficinas no curso de extensão.  

Desta forma, foi construído um cronograma de atividades entre encontros presenciais e 

virtuais, com 120 horas de encontros presenciais na UESB, 60 horas de participações em fóruns 
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temáticos e 33 horas de Chat no ambiente Moodle, constituindo assim um total de 213 horas de 

carga horária, onde os participantes tiveram a oportunidade de interagir no ambiente virtual, 

tendo a orientação de um professor/pesquisador que foi responsável pelo curso e que também 

mediou todas as atividades desenvolvidas no grupo. Nos encontros presenciais tivemos além das 

oficinas com os softwares Geogebra, discussões entre os participantes e apresentações de painéis 

com os resultados parciais dos trabalhos que foram realizados nas instituições de ensino. 

A organização do ambiente Moodle para as atividades do curso ficou dividida em cinco 

módulos virtuais, sendo que cada seção vai representar um mês de atividades, nesse espaço 

oferecemos os materiais didáticos (textos, livros, artigos, etc), o cronograma do curso, os fóruns 

de discussões, o chat, os recados enviados pela plataforma e até mesmo um local para que os 

alunos possam arquivar as atividades desenvolvidas. 

A análise dos dados está sendo feita a partir da observação das atividades realizadas nas 

oficinas, no ambiente virtual (Moodle) e nos encontros presenciais, com a transcrição das 

entrevistas e o estudo direcionado dos questionários aplicados aos professores no final do curso. 

Também contamos como ferramenta de análise o programa “Camtasia Studio” que grava o áudio 

de todas as atividades apresentadas nos encontros presenciais, registrando os diálogos e fazendo 

assim descrições e relatórios das oficinas para melhor compreender as ações dos participantes.  

 

4. Resultados 
 

A análise do material de pesquisa recolhido no curso de extensão apresentou resultados que 

são voltados para as possibilidades e limitações do uso do software Geogebra na prática 

pedagógica.  

  Dos 20 docentes entrevistados, foi possível diagnosticar que 17 (85%) desses professores 

concordam que o programa Geogebra ajuda no aprendizado dos conteúdos matemáticos, 

alegando que o software oferece possibilidades que são importantes para compreensão da 

disciplina, como movimentar figuras geométricas, modificar sua estrutura, estabelecer critérios, 

etc. No qual estimula os alunos a explorarem mais os conteúdos, pois são convidados a arrastar 

os objetos para verificarem, por si próprios, se sua construção foi realizada corretamente. No 

entanto desses 85%, apenas 12 professores conseguiram finalizar todas as etapas do curso e 

aplicar em suas aulas as atividades com o programa. Eles ainda alegaram que o programa favorece 

maior visualização aos desenhos geométricos, possibilita estabelecer hipóteses, ajuda na 

abordagem dedutiva dos conteúdos, sem falar que no beneficio que favorece ao professor na 

elaboração de atividades investigativas e avaliações. 

No entanto, os professores também apresentaram receio em utilizar o Geogebra em suas 

aulas, devido à insegurança de utilizar um programa que até então era desconhecido para eles, 

apreensão em mostrar desconhecimento perante aos alunos, dúvidas em danificar á máquina e 

causar prejuízos, preocupação de não conseguir desenvolver as competências necessárias na 

informática.  

Outra dificuldade detectada foi o embasamento teórico frente às situações de aprendizagem 

escolar, muitos estavam habituados ao ensino tradicional, sendo resistente a nova prática de 

ensino, na qual foi considerado como o maior desafio encontrado pelos professores em lidar com 

situações que envolviam a prática cotidiana juntamente com o software, pois na sala de aula 

convencional, o professor pode improvisar e na maioria das vezes o improviso funciona, em um 
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ambiente de aprendizagem informatizado, o professor tem uma responsabilidade maior sobre o 

gerenciamento de suas tarefas.  

 

5. Considerações finais 

 

Esperamos com a realização dessa pesquisa resultados positivos e o esclarecimento para 

algumas dúvidas sobre o software que está sendo estudado, trazendo diferentes concepções para 

o aprendizado e práticas pedagógicas.  

Sabemos que utilização do Software Geogebra na atividade docente não é uma fórmula 

para resolver o problema do ensino-aprendizado, mas colabora para noção de como essa 

ferramenta poderá ajudar nas aulas de matemática como instrumento educacional. 

 

6. Referências 

 

LEITE, S. A. S., TASSONI, E. C. M. A afetividade em sala de aula: as condições de ensino e a 

mediação do professor. In: AZZI, R. G.; SADALLA, A. M. F. de A. (Org.). Psicologia e 

formação docente: desafios e conversas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. 
 

LINCOLN, Y. S.; GUBA, E. G. Controvérsias paradigmáticas, contradições e confluências 

emergentes. In: DENZIN, N. K. et al. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 

abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006, p. 169-192.  

 

MEC. Legislação Educacional. Disponível em: http://www.mec.gov.br/legis/>. Acesso em: 

10 abr. 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mec.gov.br/legis/


 18 

ANÁLISE DE UMA PROPOSTA PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 
DE GENÉTICA BASEADA NO ENFOQUE CTS 

 

Grasielle Pereira SOUSA (grasipsousa@hotmail.com)1 

Paulo Marcelo Marini TEIXEIRA (paulommt@hotmail.com)2 

 

1. Introdução 

 

Ao observarmos as aulas de Biologia no contexto da escola básica, ainda presenciamos a 

prevalência de um ensino desenvolvido de forma excessivamente descritiva, livresca, com excesso 

de terminologias, conteúdos descontextualizados e sem vínculos com a análise de questões 

sociais, quadro que reforça um ensino de base teórica e enciclopédica, voltado apenas para a 

transmissão de informações (KRASILCHIK, 2004; TEIXEIRA, 2003; TRIVELATO, 2000). 

Dentre as propostas que a literatura em Educação em Ciências aponta para rompermos com 

o quadro vigente, entendemos que o Movimento CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) traz 

interessantes contribuições, já que os educadores que trabalham dentro dessa perspectiva buscam 

uma educação científica mais crítica e contextualizada, que contribua para promover a 

participação da sociedade em questões relacionadas ao desenvolvimento científico-tenológico 

(STRIEDER, 2008). Em síntese, as propostas CTS aspiram pela formação de cidadãos 

alfabetizados em ciência e tecnologia, pessoas críticas em relação ao desenvolvimento científico-

tecnológico. 

Apesar dos estudos e pesquisas envolvendo a perspectiva CTS no ensino de 

Ciências/Biologia serem desenvolvidas no Brasil desde a década de 80/90, constatamos que na 

atualidade, ainda são poucos os trabalhos voltados para a implantação da abordagem CTS em 

situações concretas de ensino-aprendizagem (STRIEDER, 2008; LIMA; TEIXEIRA, 2011; 

SILVA, 2010). Este é o caso do trabalho aqui apresentado, cujo objetivo é analisar a aplicação do 

enfoque CTS em aulas de Biologia, dedicadas a conteúdos de Genética. 

 

2. Metodologia 

 

Como metodologia desta investigação utilizamos as abordagens de caráter qualitativo, pois 

segundo Bogdan e Biklen (1997), em síntese, a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais 

o processo do que o produto e se preocupando em retratar a perspectiva dos participantes.  

      Optamos pelo desenvolvimento de uma pesquisa de intervenção, isto é, “uma pesquisa sobre 

a ação quando se trata de estudá-la para compreende-la e explicar seus efeitos” (CHIZZOTTI, 

2006, p. 80 ).  

      O desenvolvimento da proposta de intervenção está se efetivando por meio de uma 

sequência didática (SD) dedicada aos conteúdos de Genética. A SD desenvolvida se caracterizou 

de acordo com uma das categorias de ensino CTS propostas por Aikenhead (1994): “a seleção do 

conteúdo científico ainda é feita a partir de uma disciplina”, em nosso caso, utilizamos conteúdos 
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de Genética que fazem parte da disciplina escolar Biologia, mas “os temas de CTS são utilizados 

para organizar [esse] conteúdo” (AIKENHEAD, 1994 apud SANTOS e MORTIMER, 2000, 

p.15). A SD também abarca elementos sobre a história e filosofia da ciência, pois consideramos 

que o ensino de ciências necessita do aporte da história das ciências para se efetivar como 

instrumento de alfabetização científica (LEITE; FERRARI; DELIZOICOV, 1993)  

 A proposta de intervenção está sendo concretizada no Colégio Estadual Maria José de 

Lima Silveira, localizado no município de Jequié/BA, envolvendo 17 alunos, componentes de 

uma turma de 3º Ano do Ensino Médio. Os sujeitos da pesquisa são os alunos integrantes dessa 

turma de 3º Ano, a professora regente da turma em questão e nós, enquanto 

professores/pesquisadores. 

Para a construção dos dados utilizaremos os seguintes instrumentos e estratégias: i) 

Observação participante, em consonância com Lüdke e André (1986), já que consideramos o 

conteúdo das observações registrados em diário de campo envolvendo uma parte descritiva e 

outra reflexiva; ii) Material produzido pelos educandos (atividades escritas, textos, atividades em 

grupo); iii) Questionário, com questões semi-estruturadas, aplicado junto aos alunos participantes 

da pesquisa; iv) Fotografias que registraram determinadas atividades durantes as aulas; v) Grupo 

focal para recolhimento de depoimento de alguns alunos; vi) entrevista para recolhimento de 

depoimentos da professora regente e por fim; vii)dados obtidos por meio do controle da 

frequência dos estudantes.  

 

3. Resultados 

 

Analisaremos os dados constituídos na pesquisa com base em três categorias pré-definidas: i) 

articulação da tríade CTS – nesta categoria objetivamos analisar até que ponto conseguiremos 

articular a tríade CTS durante a concretização do programa definido na SD; ii) metodologia e 

recursos didáticos empregados – avaliaremos de que forma estes aspectos influenciam no 

processo de ensino-aprendizagem dos educandos; iii) perspectivas dos pesquisadores, professora 

regente e dos alunos sobre o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido – analisaremos as 

concepções dos sujeitos da pesquisa sobre a utilização da abordagem CTS no ensino de Biologia.  

 

4. Considerações Finais 

 

Espera-se que a realização dessa pesquisa possa oferecer expressivas contribuições para 

mudanças no ensino-aprendizagem em Ciências/Biologia, pela diversidade de estratégias 

pedagógicas, utilização de recursos didáticos, maior interação professo-aluno e aluno-aluno, 

abordagem contextualizada dos conteúdos e orientações aos professores para uma educação 

voltada para a cidadania.   
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ANÁLISE DE UMA PROPOSTA VINCULADA AO MOVIMENTO CTS 
PARA O ESTUDO DE BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO 

 

Iane Melo BITENCOURT (ianemelo2@gmail..com)1 

Guadalupe Edilma Licona de MACEDO (gmacedo_3@yahoo.com.br)2 

Paulo Marcelo Marini TEIXEIRA (paulommt@hotmail.com)3 

 

1. Introdução 

 

Desde os primórdios, a humanidade é completamente dependente das plantas. Além 

disso, seu estudo fornece um importante entendimento da essência de toda a vida na Terra, desde 

a manutenção da vida, ao total equilíbrio do planeta, assumindo desta forma um papel de 

destaque no ensino de ciências (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001; OLIVEIRA; PAES, 

2008).  

 Todavia, segundo Menezes e colaboradores (2008), o ensino de Botânica, atualmente, é 

marcado por diversos problemas, destacando-se a falta de interesse não só dos alunos, mas 

também dos professores. Como consequência, os conteúdos de Botânica, muitas vezes, são 

abordados de forma totalmente desvinculada da realidade dos estudantes, constituindo-se em um 

ensino pautado somente nas ideias, no abstrato e, sobretudo, na fragmentação e supervalorização 

dos conteúdos científicos, inviabilizando uma aprendizagem significativa, que contribua para a 

autonomia e compreensão da realidade concreta dos alunos em sala de aula (SILVA; ALQUINI, 

CAVALLET, 2006). 

Desta forma, Silva, Alquini e Cavallet (2006) apontam que o saber escolar não pode 

caracterizar-se apenas pelo conhecimento científico, pois ele é a construção articulada dos dados 

do mundo a fim de torná-los um todo coerente. Portanto, além dos materiais relacionados ao 

conhecimento e metodologia específicos, é importante a contextualização crítica dos 

conhecimentos, promovendo um ensino fundamentado em uma abordagem crítica, capaz de 

problematizar a prática social, possibilitando uma formação emancipatória do aluno. Neste 

seguimento, para Cunha (2006) é indispensável para que os estudantes possam exercer sua 

cidadania a total compreensão dos conhecimentos científicos e das aplicações tecnológicas desses 

conhecimentos.  

Nesse sentido, desde a década de 70, em meio a muitos questionamentos e preocupações 

relativas às questões científicas, tecnológicas e sociais surge com o desígnio de proporcionar a 

construção desse pensamento crítico, reflexivo e transformador o Movimento CTS- Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CUNHA, 2006). Os pressupostos do Movimento CTS têm se ampliado em 

toda a sociedade, ganhando mais adeptos, principalmente na área educacional, cujos objetivos se 

resumem a formar cidadãos melhor informados ou alfabetizados em ciência e tecnologia, críticos 

em relação ao desenvolvimento científico-tecnológico, capazes de tomar decisões e lidar com as 

implicações sociais (PINHEIRO, 2005). 
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2. Objetivos 

 

Esta investigação tem como objetivo geral avaliar uma sequência didática para o ensino de 

Botânica no Ensino Médio fundamentada no Movimento CTS. Tendo como objetivos 

específicos: planejar e desenvolver a sequência didática que será utilizada durante as aulas e avaliar 

o processo da aplicação desta sequência didática em termos de ensino-aprendizagem.  

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa está sendo desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa. Segundo 

Lüdke e André (1986) uma pesquisa qualitativa se caracteriza devido a sua preocupação com o 

processo ser muito maior do que com o produto. Deste modo, a opção pela abordagem 

qualitativa torna-se a mais adequada diante dos objetivos propostos nesta pesquisa, afinal a 

realidade social (escolar) é muito complexa para ser estudada apenas quantitativamente.  

O tipo de pesquisa se constitui numa pesquisa de intervenção, que segundo Chizzotti, 

(2006) se caracteriza como uma pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la para 

compreendê-la e explicar seus efeitos. 

A intervenção consiste de três etapas, quais sejam: planejamento da sequência didática – 

elaboração de aulas de Botânica, cujos conteúdos científicos foram previamente selecionados e 

abordados numa perspectiva relacional, de maneira a contemplar os elementos e demandas da 

tríade CTS; aplicação da sequência didática - está ocorrendo diretamente em sala de aula, com o 

uso de diferentes estratégias de ensino, buscando incentivar a participação ativa dos alunos; 

levantamento e análise dos dados - estão sendo obtidos durante todo o desenvolvimento da 

intervenção, por meio da observação da pesquisadora, diário de campo, conversas informais, 

produção dos alunos e entrevistas. 

A pesquisa está sendo realizada em uma escola estadual do município de Jequié-BA, com 

estudantes de uma turma do 2º ano do Ensino Médio. Contando com a colaboração do professor 

regente que está presente durante a execução da intervenção. A sequência didática será avaliada 

desde a sua elaboração até o seu desenvolvimento em sala de aula, sobre os seguintes categorias: 

Quanto a articulação entre os temas geradores extraídos do conteúdo de Botânica e a tríade CTS; 

as escolhas das estratégias de ensino e dos recursos didáticos utilizados; quanto as possibilidades e 

limitações do ensino de Botânica no enfoque CTS e quanto as perspectivas dos alunos, do 

professor regente e da professora pesquisadora sobre o ensino de botânica nesta perspectiva. 

 

4. Resultados 

Por se trata de uma pesquisa em andamento os resultados são preliminares e se 

encontram atualmente em análise. Até o momento foram realizados 10 encontros, sendo a 

metade de toda a sequência didática planejada.  

Durante o planejamento da sequência didática houve o cuidado em tentar estabelecer a 

relação entre a tríade CTS, e a importância ecológica das plantas e o 

utilitarismo/antropocentrismo tão fortemente arraigado em relação a este grupo. Durante cada 

aula se buscava estabelecer as relações entre elas, mesmo que o enfoque seja um assunto 

específico de cada área. 

Por meio do diário de campo da pesquisadora, juntamente com produções dos alunos e 

conversas informais, foi possível perceber que o ensino pautado no enfoque CTS provoca o 
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interesse dos alunos em relação ao que acontece no mundo a sua volta; antes da realização da 

sequência didática, eles pareciam simplesmente não compreender a relação existente entre os 

conteúdos da Botânica abordados em sala de aula, com a tecnologia e seus impactos na 

sociedade. 

 

5. Considerações finais 

 

A proposta de uma abordagem de ensino que contemple discussões sobre interações CTS 

vem ganhando destaque no Ensino de Ciências. De acordo com essa abordagem, não basta 

ensinar apenas os conceitos científicos desvinculados da realidade dos educandos. Torna-se 

necessário um ensino que esteja voltado para fornecer subsídios para promover uma 

compreensão crítica e reflexiva sobre o contexto científico-tecnológico e suas relações com a 

sociedade (STRIEDER, 2008). Deste modo, espera-se que este trabalho contribua para a 

ampliação da produção de conhecimentos no campo de articulação educação científica, 

Movimento CTS e ensino de Biologia (Botânica) avaliando o processo de ensino aprendizagem, 

identificando suas dificuldades, fornecendo subsídios para que novas propostas de ensino sejam 

elaboradas, como tentativa de se melhorar de forma significativa o processo de ensino-

aprendizagem nos diferentes aspectos do Ensino de Ciências e Biologia.  
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APLICAÇÃO DO ENFOQUE CTS NO ENSINO DE BIOQUÍMICA: 
ANÁLISE DE UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA 

 

Tainan Amorim SANTANA (tainan_biologia@hotmail.com)1 

Paulo Marcelo Marini TEIXEIRA (paulommt@hotmail.com)2 

 

1. Introdução 

 

O Movimento CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) é uma área de trabalho acadêmico, cujo 

objeto de estudo é composto por aspectos sociais da ciência e tecnologia que influenciam na 

mudança científico-tecnológica. Numa abordagem sócio-histórica das relações entre ciência e 

tecnologia e sociedade, considera-se a concepção clássica dessas relações como essencialista e 

triunfalista. O aspecto inovador dos estudos CTS está na caracterização social dos fatores 

responsáveis pela mudança científica (BAZZO et al., 2003). Esse movimento surgiu tanto em 

função de problemas ambientais como também de uma mudança da visão sobre a natureza da 

ciência e do seu papel sobre a sociedade.  

 Diaz (2002) mostra que a utilização do ensino em CTS, no âmbito educativo, objetiva 

compreender melhor a Ciência e a Tecnologia no contexto social. Constitui uma proposta 

educativa que planeja uma mudança curricular em todos os níveis de ensino, com a finalidade 

principal de dar uma formação em conhecimentos e valores, que favoreçam a participação cidadã 

responsável e democrática, na avaliação e controle das implicações sociais da Ciência e da 

Tecnologia. 

Assim, o Movimento CTS contribui para uma formação focada para a cidadania. Com isso, 

a influência deste movimento no ensino de ciências colaborou para a inserção de temas de caráter 

sociocientíficos, com o intuito de formar pessoas que possuam responsabilidades sociais, trazer 

também questões controversas de natureza ética e problemas de caráter ambiental 

contemporâneo (SANTOS, 2011).  

 No que se refere ao âmbito escolar, os objetivos de um ensino baseado no enfoque CTS é 

marcado por características de conotação mais geral, procurando contemplar a formação para a 

cidadania, a preparação das pessoas para a tomada de decisão, a discussão democrática de 

questões sociais relacionadas à ciência e tecnologia e demais requisitos para uma efetiva 

participação coletiva nas decisões que regem os caminhos da sociedade (TEIXEIRA, 2003) . 

 

2. Objetivos 

 

Analisar, com base nas ideias defendidas pelo Movimento CTS, uma proposta de ensino 

para a disciplina Bioquímica alocada na estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas, da 

Universidade Federal de Sergipe, campus de Itabaiana/SE.  
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3. Metodologia 

 

 O presente trabalho se encontra apoiado dentro das chamadas abordagens qualitativas de 

pesquisa educacional e também pode ser qualificado como uma pesquisa de intervenção, isto é, é 

uma modalidade de investigação “em que o pesquisador intervém no processo” de ensino-

aprendizagem (MEGID NETO, 1999, p. 122).  

  A investigação qualitativa, como nomeada por Bogdan e Biklen (2010) é caracterizada 

pela obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, dando uma ênfase maior ao processo e preocupação centrada na compreensão da 

perspectiva dos sujeitos participantes. 

 Com base nos conteúdos tradicionalmente trabalhados nas aulas da referida disciplina 

(noções básicas de química, água e sais minerais, peptídeos e aminoácidos, proteínas, enzimas, 

carboidratos, lipídeos, metabolismo dos carboidratos, metabolismo dos lipídeos e ciclo do ácido 

tricarboxílico), construiu-se para o processo de intervenção, uma sequência didática (SD) com a 

finalidade de introduzir nos assuntos programados, uma série de questões sociocientíficas pré-

selecionadas, como podemos observar no Quadro 1.  

A SD foi construída da seguinte forma: 

- De acordo com a grade curricular da disciplina, selecionamos os conteúdos a serem 

trabalhados nas aulas; 

- Para cada assunto, fizemos pesquisas em diversas fontes (revistas, jornais, internet, 

vídeos, reportagens etc.), procurando aspectos sociocientíficos de relevância e devidamente 

relacionados com os conteúdos estudados no âmbito do componente curricular; 
 

Quadro 1- Conteúdos e temas utilizados nas aulas de Bioquímica. 

Conteúdos Temas relacionados 

Água  Desidratação; 

 A água e a atividade física; 

 Tecnologia para o uso da água salgada; 

 O uso da água pela sociedade; 

Sais Minerais  Osteoporose; 

 Hipertensão; 

 Anemia; 

 Os rótulos e os sais minerais; 

 Cloreto de sódio X sal de cozinha; 

 A nova regra da ANVISA sobre o sal de cozinha; 

Peptídeos e aminoácidos  Dieta vegetariana: benefícios e riscos; 

Proteínas  Desnutrição e o programa sergipano de combate a mesma; 

 Anemia falciforme; 

 Doença Celíaca; 

 Glúten e sua indicação nos rótulos dos alimentos; 

 Leite Materno; 

Enzimas  Fenilcetanúria; 

 O uso de enzimas no tratamento de perda de peso; 

Carboidratos  Diabetes; 

 Consumo de carboidratos por diabéticos; 

 Intolerância a lactose; 

 Os benefícios e os malefícios do açúcar; 
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 Atividade física; 

Lipídeos  Obesidade; 

 Colesterol; 

 Consumir manteiga ou margarina; 

 Identificar a simbologia dos lipídeos nos rótulos dos alimentos; 

 Azeite; 

 Ômega 3; 

 Batom de cacau; 

 Aterosclerose; 

Metabolismo dos carboidratos  Alimentos termogênicos; 

 Ácido lático e a cãibra; 

 Intolerância a frutose; 

 Galactosemia; 

Metabolismo dos lipídeos  Hipercolesterolemia; 

 LDL e HDL; 

Ciclo do ácido tricarboxílico  Tireóide; 

 

 - Definimos as estratégias e os recursos metodológicas (debates, aulas expositivo-

dialogadas, discussões em grupo, mapas conceituais, júri, palestras) que seriam utilizadas nas 

aulas; 

 - Planejamos as atividades (debates, discussões, dinâmicas, seminários e provas) 

referentes a cada unidade. 

 

4. Resultados 

 

A análise dos dados obtidos na pesquisa será desenvolvida com base nas seguintes 

categorias pré-definidas: i) articulação da tríade CTS- nesta categoria objetivamos analisar até que 

ponto conseguiremos articular a tríade CTS durante a concretização do programa definido na SD 

ii) metodologia de ensino e recursos didáticos utilizados- avaliaremos de que forma estes aspectos 

influenciam no processo de ensino-aprendizagem dos alunos; iii) percepção dos alunos e da 

pesquisadora sobre o processo- – analisaremos as concepções dos sujeitos da pesquisa sobre a 

utilização da abordagem CTS no ensino de Bioquímica.   

 

5. Considerações finais 

 

Acredita-se que a pesquisa aqui apresentada venha a contribuir no processo de ensino-

aprendizado em Bioquímica devido ao uso de diversas estratégias e recursos metodológicos, da 

abordagem contextualizada dos conteúdos e da significativa interação entre os participantes, 

contribuindo para a formação de alunos mais atuantes socialmente. 
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ARTICULAÇÃO ENTRE UM CURRÍCULO ALTERNATIVO E O 
COTIDIANO ESCOLAR: UM ESTUDO DE CASO NO ENSINO DE 

QUÍMICA 
 

Siméia dos Santos CERQUEIRA (heitorzinhocc@yahoo.com.br)1 

Bruno Ferreira SANTOS (bf-santos@uol.com.br)2 

 

1. Introdução 

 

Alternativas curriculares elaboradas para se tornarem implementáveis no cotidiano escolar 

não se encontram com o vazio, mas com realidades já existentes,  nas quais a produção de 

inovações curriculares vem acontecendo, mesmo com todas as dificuldades de reconhecimento 

da escola como lócus de produção de saberes curriculares (ARROYO, 2000 apud OLIVEIRA, 

2003). Um avanço no conhecimento sobre o currículo e seus componentes pode ser promovido a 

partir da análise destas propostas inovadoras que, embora não sejam tão estruturadas e explícitas 

como as oficiais, trazem dimensões da vida humana capazes de resgatar o papel dos sujeitos nas 

práticas educativas, o que é fundamental ao desenvolvimento crítico e cidadão (OLIVEIRA, 

2003).  

Por entre leituras e conjecturas sobre as articulações que ocorreriam entre o cotidiano 

escolar e uma proposta curricular alternativa produzida na escola, o seguinte problema foi 

construindo: que consequências um currículo alternativo ao ensino tradicional de química poderia 

originar sobre o cotidiano escolar? A percepção do tempo como uma dimensão constituinte deste 

cotidiano cujos dispositivos temporais configuram, controlam e articulam as ações que ali 

acontecem faz-se presente nesta pesquisa e encontra respaldo em Giorgio Agambem, para quem 

dispositivo é: “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os 

discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2011, p. 40). 

Considerando que “para compreender as lógicas que presidem a vida cotidiana, 

precisamos nela ‘mergulhar’” (ALVES e OLIVEIRA, 2002, p. 89), buscou-se através de um 

estudo de caso realizar uma imersão em uma situação concreta na qual currículo e cotidiano 

escolar se entrelaçassem. O caso em questão aconteceu em uma escola pública, na periferia da 

cidade de Jequié, Bahia, que desenvolveu uma experiência no currículo de Química a partir de um 

projeto para popularização da ciência.  

 

2. Objetivo 

 

Identificar e analisar as dimensões temporais referentes a uma proposta curricular 

alternativa para o ensino de Química que a articulem com o cotidiano escolar.  
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3. Aspectos Metodológicos 

 

Nesta pesquisa, a intenção de perceber as singularidades presentes na articulação entre 

currículo e cotidiano conduziu ao estudo de caso como estratégia metodológica, pois o problema 

contém ‘nuances’ que para serem percebidas carecem de imersão em uma situação concreta. 

Embora sejam apresentados aqui apenas os resultados da análise documental, serão utilizados os 

seguintes meios para construção dos dados: entrevistas abertas e/ou semi estruturadas com 

professores, alunos, diretores e coordenadores, além de funcionários da escola; análise 

documental, e observação do cotidiano escolar.  

Foram analisados diferentes documentos referentes à proposta curricular em questão: o 

projeto para popularização da ciência, que constituiu a proposta alternativa para o ensino de 

Química; edital do órgão financiador para a Popularização da Ciência ao qual o projeto da escola 

foi submetido; planos de curso da disciplina Química (programa da disciplina); projeto político 

pedagógico da escola; relatórios entregues pelos professores ao órgão financiador; resumo 

apresentado pelos professores no I Simpósio de Licenciaturas da Bahia. 

 

4.  Resultado 

 

 O projeto foi construído de modo a adequar-se à estrutura temporal existente na escola, 

pois os dispositivos temporais existentes no cotidiano também integram esta proposta. Tal 

constatação nos faz acreditar que a alternativa curricular tenha sido influenciada por aquela 

estrutura desde a sua concepção. Entretanto, os professores colocam os “horários rígidos” como 

um dos “dispositivos organizacionais incompatíveis com a inovação”, dando a entender que o 

cumprimento da proposta tenha sido dificultado pela estrutura temporal escolar. Podemos então 

dizer que os dispositivos temporais vigentes no cotidiano da escola, cujos reflexos incidem sobre 

a concepção da proposta também se fazem presentes controlando-a em sua execução. Esta 

manipulação é característica de um dispositivo.  

Algumas mudanças foram observadas no ensino de Química a partir desta proposta, tais 

como, os conteúdos e metodologia utilizados são apresentados como sendo diferentes; os 

espaços usados para as aulas também mudaram, não ficando restritas apenas à sala de aula. Os 

alunos, segundo os professores tornaram-se mais participativos e questionadores.  Estas foram 

conquistas significativas, conforme apresentadas nos documentos analisados. 

 

 5.  Considerações Parciais 

 

A análise dos documentos sugere que o projeto parece ter sido construído de modo a se 

enquadrar nos tempos escolares já estabelecidos. Mas por que manter esta estrutura temporal, 

cuja rigidez, de acordo com seus proponentes, dificultou a execução da proposta alternativa? Tal 

rigidez estaria limitando as possibilidades de construção de um currículo inovador de fato?  

Os resultados parecem corroborar com as ideias de Thiensen (2011) sobre o movimento 

de transição vivido na educação atual que não têm encontrado ainda sustentação suficiente para 

uma transformação efetiva da realidade, fazendo com que velhos conceitos coexistem com 

iniciativas que desafiam o modelo tradicional. A análise das entrevistas com os praticantes do 

cotidiano escolar, por certo, oferecerá respostas que ajudem a elucidar melhor as relações entre 

este e a alternativa curricular.   
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AS TIC’s NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA: 
POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO 

 

                    Ana Paula SILVA DE ALMEIDA (apsame@gmail.com)1 

Claudinei de CAMARGO SANTANA (claudinei@ccsantana.com)2 

 

1. Introdução 

 

A formação docente desvinculada do desenvolvimento profissional gera problemas nos 

professores iniciantes, tais como insegurança, angústia e tensão, pela falta de experiência e 

preparação para a prática da sala de aula (GONÇALVES, 2000). Para dirimir tais problemas, é 

preciso que a formação inicial proporcione ao licenciando experiências e oportunidades de 

conhecer o trabalho no interior da escola e a atuação dos sujeitos que a compõem. Com isso, ele 

pode adotar “comportamentos de observação, reflexão crítica, reorganização das ações, 

características próximas à postura de um pesquisador, investigador, capaz de refletir e reorientar 

sua própria prática, quando necessário” (KENSKI, 1991, p.11). Assim formado, esse profissional 

é capaz de ousar e criar ambientes inovadores, como também no processo de ensino e de 

aprendizagem que trabalhem em prol da construção de cidadãos éticos, com competências e 

habilidades no que se propõem fazer (PIMENTA; GHEDIN, 2002). 

          Pensando em todas essas questões que envolvem a formação inicial, foi desenvolvido, 

nesta pesquisa, um trabalho utilizando o Google Docs como ambiente de interação na disciplina de 

Estágio Supervisionado. Essa interface foi utilizada como diário para o estagiário relatar sobre a 

sua experiência de estágio, de forma reflexiva, interagindo diretamente com o 

professor/orientador; este, por seu turno, levava alguns desses escritos para discussão em sala de 

aula ou em reuniões com os regentes. 

 

2. Objetivos 

           

O estudo em questão objetiva investigar como as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) utilizadas como ambientes de interação possibilitam trazer para a disciplina 

de Estágio Supervisionado discussões e reflexões partilhadas sobre a construção da identidade e 

práxis docente. Especificamente, avalia-se a elaboração de relatos feitos no diário no Google 

Docs.  

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa em andamento é de natureza qualitativa e toma como base a pesquisa-ação 

colaborativa, por possibilitar um trabalho conjunto entre a universidade e as escolas. Estudos 

como os de Zeichner (2000); Fiorentini e Castro (2003) objetivam mostrar que os estágios, 

quando trabalhados sob a mediação da reflexão e da investigação sobre a prática, são fortemente 

contributivos para o desenvolvimento profissional dos futuros professores, numa postura 
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questionadora, problematizadora e investigativa sobre a própria prática, sobre suas ideias e 

concepções pessoais e sobre a prática educativa em geral. 

      O presente estudo foi desenvolvido tendo como objeto os relatos elaborados pelos discentes 

da disciplina Estágio Supervisionado II do curso de Licenciatura em Matemática da UESB, na 

turma do 7º semestre, no município de Vitória da Conquista, no ano de 2012. Teve como sujeitos 

da pesquisa dois orientadores de estágio (professor da disciplina e o pesquisador), dez 

alunos/estagiários e oito professores/regentes. Adotamos como dinâmica de trabalho a 

construção do diário no Google Docs, criado para interatividade entre estagiário-

orientador/pesquisador e regente- orientador/pesquisador. O discente tinha como 

responsabilidade fazer anotações após cada aula, em todas as etapas do estágio e posteriormente 

o orientador selecionava alguns depoimentos para discussão com a turma. 

        Para análise dos dados, utilizamos além do diário, gravações de aulas, entrevistas, 

questionários, memoriais e relatórios.  

 

4. Resultados 

 

A utilização do Google Docs como mediação na disciplina de Estágio Supervisionado partiu 

do pressuposto de que as tecnologias disponíveis na web 2.0 valorizam o trabalho colaborativo e 

a interação entre as pessoas. Mattar (2011) aborda que “a web 2.0 provoca uma mudança da 

epistemologia clássica da educação para uma nova epistemologia, baseada em pedagogias de 

aprendizagem ativas, construtivismo, ensino situado, cocriação de conhecimento, revisão por 

pares e novas formas de avaliação”. Com a inserção das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), altera-se também o perfil do aluno e do professor, num trabalho 

colaborativo, incentivando a criatividade, a autoria, a autonomia e a troca.  

Na análise dos relatos feitos nos diários, criamos algumas categorias referentes ao que as 

TIC proporcionam ao trabalho pedagógico do docente e os benefícios que trazem na formação 

do discente. Podemos citar algumas: 

a. Relatos reflexivos:  reflexão sobre a prática. A possibilidade da construção coletiva 

proporciona situações de troca, vivências e ideário, que conduz à reflexão e à discussão.  

b. Feedback imediato: o orientador de estágio acompanha os diários, sendo o grande 

diferencial, o uso da internet como possibilidade para dar um retorno ao aluno de forma mais 

imediata. 

c. Argumentação e contra-argumentação: o aluno descobre a importância de ter 

argumentos para sustentar uma opinião e defender o seu ponto de vista. Ouvir a sugestão do 

outro, argumentar, tirar conclusões e solucionar problemas em grupo é importante para o 

desenvolvimento de habilidades na formação do indivíduo. 

d. Abertura ao diálogo: proporciona uma liberdade de expressão, de comunicação, 

fazendo com que o aluno se sinta mais tranquilo. Apontamos que as tecnologias devem ser 

usadas em processos educacionais nos quais se valorizam o diálogo e a participação permanente 

de todos os envolvidos no processo.  

Ainda podemos destacar alguns outros aspectos, como: o acesso ao diário de qualquer 

lugar que tenha internet; desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita; ser autor; 

comunicação bidirecional; comunicação síncrona; dentre outros. 
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5. Considerações finais 

 

Durante o processo da pesquisa, percebe-se o quanto é pertinente explorar as tecnologias, 

uma área cuja importância tem aumentado bastante. Ao lado desse aspecto, há também o desafio 

de incorporar à prática pedagógica as interfaces tecnológicas para Educação presentes no mundo 

contemporâneo. Compartilhar com os alunos algumas horas de um trabalho diferenciado do 

tradicional foi uma estratégia que contribuiu na identificação das dificuldades por eles 

apresentadas durante o período de estágio em relação à prática pedagógica. Tais dificuldades 

estão relacionadas principalmente à articulação da teoria com a prática; o desprestígio da 

Licenciatura em detrimento do Bacharelado; carência de uma formação teórico-prática no campo 

da Educação Matemática por parte dos professores formadores dos cursos de Licenciatura. 
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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E MULHERES ADULTAS: UM ESTUDO 
NA ESCOLA GERSON GARCÊZ 

 

 Sueli Biano SANTOS (sueli.biano@hotmail.com)1 

Tânia Cristina Rocha Silva GUSMÃO (professorataniagusmao@gmail.com)2 

 

1. Introdução  

 

Durante séculos a aprendizagem Matemática foi retirada do cotidiano das mulheres, 

ficando restrita ao universo masculino. As mulheres eram tratadas como incapazes e sensíveis 

apenas às coisas celestiais e domésticas. Tanto as mulheres escravizadas como as mulheres nobres 

utilizavam um conhecimento matemático tácito, mental e aprendido no cotidiano de maneira 

informal. Quando as mulheres da elite foram inseridas no contexto escolar, não tinham direito a 

estudar o mesmo currículo que os homens. A eles, eram ensinados cálculos, geometria, álgebra e 

outros conhecimentos matemáticos; elas aprendiam ler, escrever, bordar, costurar e cozinhar.  

A década de 30 marca o momento em que a educação básica de adultos passa a ser 

inscrita na história da educação brasileira. A Constituição Federal de 1988 (CF) e a Lei 9.394/96 

instituiu o direito de todos à educação, inclusive para pessoas jovens e adultas, a fim de oferecer 

oportunidade de escolarização àqueles que, por razões pessoais ou sociais, não tiveram acesso à 

educação formal, bem como romper com diferenças estabelecidas entre os conteúdos dos 

currículos de homens e mulheres descritos na Lei de 1827 (DEMARTINI; ANTUNES, 1993). 

Ao olharmos a Educação de Jovens e Adultos (EJA), enquanto conquista de igualdade e 

de direitos, fica evidente que, em termos de legislação, o direito à educação já foi contemplado. 

Entretanto, esse ideal está distante da nossa realidade, pois falta educação básica de qualidade 

para todos os brasileiros. No município de Mascote/BA, localidade onde está sendo realizada 

esta pesquisa, a implantação da EJA não veio seguida das condições previstas para atender o seu 

público, visto que, por vezes, a preocupação tem sido com a oferta de vagas, e não com a 

qualidade do ensino e respeito às potencialidades, disponibilidades, interesses e limitações dos 

educandos. 

Nesse contexto, compreender a relação das mulheres com a Matemática na sua vida 

cotidiana ou nos diversos espaços de vivência (família, escola, comunidade etc), implica conhecer 

parte de suas histórias de vida: quem são elas, de onde vem, o que fazem, o que pensam e o que 

buscam.  

 

2. Objetivos 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar como as mulheres adultas, alunas da EJA, 

percebem e lidam com a Matemática nos seus diversos espaços de vivência. Como objetivos 

específicos temos os seguintes itens: identificar o papel da Matemática na vida cotidiana de 

mulheres adultas, alunas da EJA; identificar em quais circunstâncias (contexto social, cultural, 

familiar etc.) a Matemática tem sido instrumento de ajuda ou obstáculo na vida dessas mulheres; 
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verificar se as questões de gênero influenciam ou não na forma como as mulheres, alunas da 

EJA, percebem e aprendem Matemática; verificar o desempenho das mulheres adultas na 

disciplina Matemática; identificar fatores que determinam o êxito ou o fracasso das mulheres 

adultas, alunas da EJA, no estudo da disciplina Matemática. 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa será realizada na Escola Gerson Garcêz, em São João do Paraíso, Mascote-BA 

por ter sido a primeira escola municipal construída nessa localidade, isso, por volta dos últimos 

anos da década de 1970; e que ao longo dos anos, sempre atendeu alunos jovens e adultos. A 

princípio, por meio de programas destinados a alfabetização de adultos como o MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização), o Programa de Alfabetização Solidária, e o programa 

TOPA (Todos pela Alfabetização) dentre outros. Hoje, a rede atende a população adulta em 

programas inscritos sob a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Neste estudo, privilegiaremos a abordagem qualitativa, pois esta, responde a questões 

particulares, visto que nos propomos retratar, da forma mais original possível, as vivências de um 

grupo social. Nesse sentido, “a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 

examinado com ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que 

nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora de nosso objeto de estudo” 

(BOGDAN; BIKLEN 1994, p. 49). Outro aspecto relevante desta abordagem, destacado pelas 

autoras, é que “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos” (idem, p. 51). 

 Elegemos como técnicas e instrumentos para coleta de dados neste estudo, a análise 

documental (diários, fichas de matrículas, atas de resultados finais) de pelo menos dois anos de 

estudos anteriores.  “A análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem 

de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38).  

Como pretendemos retratar as vivências de um grupo social e suas relações diárias com a 

Matemática, é oportuno utilizar também a história de vida, considerando que essa técnica nos 

permitirá melhor aproximação com o objeto de estudo, com a finalidade de extrair todas as 

informações possíveis acerca de si e da sua relação com a Matemática. Nesse sentido, Polit e 

Hungler (1995. p. 15) argumentam que “os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis 

com a descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus 

próprios atores”.  Chizzoti (2006, p. 101) vai nessa mesma direção quando afirma que “a história 

de vida é um relato retrospectivo da experiência pessoal de um indivíduo, oral ou escrito, relativo 

a fatos e acontecimentos que foram significativos e constitutivos de uma experiência vivida”.  

Finalmente, como método de análise dos dados, consideramos oportuno utilizar a técnica 

de análise de conteúdo, pois “esse procedimento tende a valorizar o material a ser analisado, 

especialmente, se a interpretação do ‘conteúdo latente’ estipular como parâmetros, os contextos 

individuais, sociais e históricos nos quais foram produzidos” (FRANCO, 2008, p. 16).  
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4. Resultados parciais 

 

Não é possível apresentar resultados de pesquisa, pois, em observação à Lei 196/96, a 

coleta de dados só será iniciada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição proponente. 

 

5. Considerações finais 

 

Uma vez que pretendemos nos aproximar do entorno das mulheres da EJA, de suas 

vivências, sem ignorar o tempo, o espaço e as circunstâncias em que elas viveram/vivem em 

contato com a Matemática, pensamos que o tema em estudo poderá contribuir para refletirmos 

sobre os propósitos da Educação Matemática na EJA, pois somos conscientes de que são poucos 

os estudos sobre as  relações entre a vida das mulheres e o estudo da Matemática. 
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ESTUDO INVESTIGATIVO DA DISCIPLINA “EDUCAÇÃO  
PARA SEXUALIDADE” EM ESCOLAS DA  

REDE MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA 
 

Suse Mayre Martins Moreira AZEVEDO (susiazevedo13@hotmail.com)1 

Marcos Lopes de SOUZA (marcoslsouza@ig.com.br)2 

 

1. Introdução 

 

Na abordagem do tema sexualidade, a escola ocupa importante papel na difusão de 

informações e promoção de reflexões e discussões que envolvem a sua vivência pessoal. Louro 

(2008) afirma que a sexualidade está na escola porque faz parte dos sujeitos, não é algo que possa 

ser desligado ou algo do qual alguém possa se “despir”. Nesse sentido não cabe aos gestores e/ou 

professores a decisão em abordar ou não questões relacionadas à sexualidade na escola, pois essas 

circulam espontaneamente dentro e fora da sala de aula.  

As pesquisas mostram que a abordagem da sexualidade na escola tem uma concepção 

estritamente biologicista. Silva e Megid Neto (2006) apontam que face às dificuldades dos 

professores em tratarem o assunto, eles preferem abordar apenas os aspectos biológicos com um 

enfoque nas consequências do exercício da sexualidade e na relação saúde/doença.  

Considerando a relevância da abordagem desta temática na escola, no ano de 2005, o 

município de Jequié/BA incluiu essas discussões como componente curricular obrigatório no 

núcleo diversificado do currículo do ensino fundamental enquanto disciplina intitulada ‘Educação 

para Sexualidade’. 

Diante da existência de uma disciplina que se propõe discutir sexualidade, elaborou-se 

uma questão de pesquisa: Quais princípios/ideias sobre sexualidade e educação norteiam as 

concepções e práticas pedagógicas, em termos de intencionalidades, conteúdos, subsídios 

didáticos, propostas metodológicas e avaliativas de docentes ministrantes da disciplina ‘Educação 

para Sexualidade’? 

 

2. Objetivos 

 

A pesquisa tem como objetivo: i) investigar os arranjos e rearranjos da disciplina 

‘Educação para Sexualidade’ com base no perfil dos docentes e nos princípios norteadores das 

concepções e práticas educativas desses professores. 

Os objetivos específicos são: i) investigar o perfil dos professores que ministram a 

disciplina ‘Educação para Sexualidade’, especialmente, no que diz respeito às suas 

ideias/pensamentos sobre sexualidade e à sua formação profissional para discutir a temática em 

questão; ii) verificar os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais priorizados pelos 

docentes no desenvolvimento da disciplina, com base nas propostas pedagógicas elaboradas por 

esses profissionais; iii) identificar e analisar os materiais didáticos, princípios metodológicos e 
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avaliativos utilizados pelos professores no trabalho com a referida disciplina; e iv) descrever as 

dificuldades encontradas pelos docentes para o ensino da disciplina ‘Educação para Sexualidade’. 

 

3. Metodologia 

 

Na realização de uma pesquisa em que abordaremos a temática da sexualidade, 

identificaremos questões pessoais relevantes que facilitam ou dificultam o trabalho dos 

professores em sala de aula para trabalhar com a referida temática, nada mais adequado do que 

utilizar a pesquisa qualitativa como parte integrante deste processo.  

Flick (2009) aponta que: 
Os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como 

parte explicita da produção de conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como 

uma variável a interferir no processo. A subjetividade do pesquisador, bem como 

daqueles que estão sendo estudados, tornam-se parte do processo de pesquisa. As 

reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e observações em campo, suas 

impressões, irritações, sentimentos, etc., tornam-se dados em si mesmos, constituindo 

parte da interpretação (FLICK, 2009, p. 25). 

 

A coleta de dados está sendo feita por meio de entrevistas semi-estruturadas com 

professores que ministram a disciplina ‘Educação para Sexualidade’ nas 15 escolas da rede 

municipal de ensino do município de Jequié/BA. A entrevista semi-estuturada, segundo Demo 

(2003), é aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 

que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas dos informantes. Dessa 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha do pensamento e suas experiências, 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 

conteúdo da pesquisa.  

Na primeira etapa da coleta de dados estabelecemos contato com os professores que 

forneceram informações pessoais e profissionais para que fizéssemos uma seleção para as 

entrevistas. Identificamos 23 professores que ministram a disciplina, porém, por desejarmos 

aprofundar as ideias dos docentes durante as entrevistas, e em virtude da disponibilidade de 

tempo para conclusão do mestrado, pretendemos entrevistar um sujeito de cada escola, 

totalizando 15 professores entrevistados.  

Após as entrevistas realizaremos uma pesquisa documental focalizando os planos de 

curso para analisar as propostas didáticas para a disciplina, com ênfase nos objetivos, nos temas 

trabalhados, materiais e recursos didáticos utilizados.  

 Os dados coletados serão categorizados e analisados com base nos autores que discutem 

gênero, sexualidade e educação. 

 

4. Resultados 

 

 Na pesquisa já foi realizada a coleta de dados inicial com 16 professores e oito entrevistas. 

A idade das entrevistadas varia entre 23 e 50 anos. Em relação à formação acadêmica, seis tem 

formação em Biologia, uma em Pedagogia, e uma em História. Este resultado indica que há uma 

relação direta com a Biologia, reforçada pela fala das professoras desta área de que, a formação 

influenciou na sua indicação para assumir a disciplina, porém, todas relataram que gostam de 
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ministrar a disciplina, por verem que os alunos criam uma expectativa positiva, o que o torna 

prazeroso e estimulante o trabalho. Foi possível também, perceber em sete entrevistas, uma visão 

biologizante e normatizadora, com exceção de uma pedagoga que relatou o estímulo a discussões 

como principal objetivo da disciplina. Para todas as outras, o principal objetivo é orientar e 

desconstruir as ideias que os alunos trazem, destacando sempre que, o que eles trazem é 

equivocado.  

 

5. Considerações finais 

 

As impressões iniciais reforçam as pesquisas na área e os nossos referenciais sobre a visão 

de correção da orientação sexual na escola. Com esta visão, a escola não oportuniza discussões a 

respeito da vivência da sexualidade, enfatizando sempre os aspectos fisiológicos, as 

consequências e o lado negativo, sem levar em conta o prazer que esta vivência proporciona.  

Não desconsideramos a importância do trabalho de saúde sexual-reprodutiva e o 

conhecimento do corpo, desenvolvido pelo professor de Ciências e Biologia, visto que, a sua 

formação acadêmica contempla esta abordagem. Porém, entendemos que as discussões sobre 

sexualidade e temas afins, devem ter um enfoque mais amplo e provocar diversas discussões. 
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EXPERIÊNCIA E CONCEPÇÃO DO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES EM MATEMÁTICA: UM ESTUDO A PARTIR DOS 

“ATOS DE CURRÍCULO” NO CONTEXTO DA UESB-JEQUIÉ. 
 

Flávia Oliveira Barreto da SILVA (flaviaobs144@hotmail.com)1 

Jorge Costa do NASCIMENTO (pepeucosta1@hotmail.com)2 

 

1. Introdução  

 

O currículo, enquanto texto ou documento burocrático, é o elemento simbólico do que o 

grupo entende ser formação. Todos os conceitos, valores, pensamentos e visões do grupo devem 

estar não só no discurso, mas principalmente no currículo, que viabiliza a prática. Muito esforço 

tem sido concentrado na busca de mudanças de cunho metodológico, mas o currículo desta 

prática é que demonstra as verdadeiras concepções de cada grupo. Para Goodson (1997), “a 

história do currículo não se pode basear apenas nos textos formais, tendo de investigar também 

as dinâmicas informais e relacionais, que definem modos distintos de aplicar na prática as 

deliberações legais”.  

Ao trazer para discussão a questão da educação matemática, tendo como pano de fundo o 

currículo na sociedade contemporânea, significa avaliar algumas propostas nesta área que vêm 

sendo desenvolvidas historicamente no Brasil, à luz desse contexto social emergente, na qual a 

sociedade contemporânea vive um processo de globalização econômica, cultural e política cada 

vez mais intensificada pelo sistema capitalista, ao mesmo tempo em que traz outras dinâmicas 

para relações entre os povos.  

Para isso, destacamos algumas questões que estamos tentando trazer para o debate: Quais 

as concepções de currículo e de formação em matemática dos atores envolvidos? Quais as bases 

teóricas e ideológicas do modelo curricular praticado? Como as diretrizes veiculadas por 

documentos oficiais são traduzidos na prática curricular do curso? O presente currículo do curso 

de Licenciatura em Matemática insere-se nas pautas formativas contemporâneas, vinculados à 

formação do professor de matemática?  

 

2. Objetivo  

 

Analisar as concepções de currículo que permeiam o curso de licenciatura em Matemática 

a partir de um estudo dos atos de currículo e as suas implicações na formação dos futuros 

professores de Matemática.  

 

3. Metodologia  

 

Baseado na natureza do objeto de estudo, o trabalho está sendo desenvolvido numa 

abordagem qualitativa, dentro de uma perspectiva fenomenológica, que contribui com a 

produção acadêmica ao colocar em jogo a relação sujeito-objeto. A escolha da metodologia 
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subjaz intenções e propósitos do pesquisador, desvelando e questionando, assim, a pretensa 

neutralidade na/da produção do conhecimento científico.  

Optamos por uma pesquisa do tipo etnográfico, assumindo desde o início a interação e o 

envolvimento com a ambiência da pesquisa como pressuposto desse estudo. Segundo André 

(2002), o que se tem feito é uma adaptação da etnografia à educação, o que a leva a concluir que 

fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito.  

Esta pesquisa tem por campo empírico o curso de licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, além de outros espaços que 

possam emergir no processo enquanto fonte de informação.  

De acordo com a opção metodológica, para conhecer o objeto da pesquisa serão 

necessários, além da pesquisa de campo, a realização de pesquisa bibliográfica e documental sobre 

a gestão do sistema de ensino superior, estudos referentes à gestão curricular, dispositivos 

formativos e estudos dos documentos oficiais sobre as reformas curriculares implantadas pela 

UESB.  

Os instrumentos utilizados para coleta de dados envolvem entrevistas baseadas em 

roteiro, observações a partir das visitas aos acervos para coleta de documentos e leituras para 

seleção de documentos, informativos, jornais referentes ao período etc. Inserem-se nos 

instrumentos de coleta de dados: um roteiro de entrevista semi-estruturada a ser realizada com os 

docentes e a realização de Grupo Focal, a fim de perceber a interação e as informações que 

emergem a partir do grupo reunido. Nestes dois últimos, pretendemos identificar as concepções 

epistemológicas e formativas em que se baseiam os atos de currículo.  

Para análise dos dados, prosseguiremos com a técnica de análise do conteúdo das 

entrevistas e dos documentos.  

 

4. Itinerância da pesquisa  

 

O contato com os docentes que atuam no curso de Licenciatura em Matemática na 

UESB, campus de Jequié, tem nos oportunizado reflexões muito pertinentes. O colegiado do 

curso nos recebeu sem ressalvas e desde o início de 2011 estamos participando das reuniões de 

colegiado e de área, além de outras atividades acadêmicas como aulas, bancas e eventos. Esses 

têm sido momentos riquíssimos de observação e interação com o corpo docente. As entrevistas 

estão sendo realizadas com alguns docentes, mas o mais interessante é que a nossa presença tem 

incentivado a retomada das discussões sobre a reformulação curricular do curso. Já temos 

encontros previstos para discussão específica sobre o tema, no qual realizaremos um Grupo 

Focal. Além disso, já conseguimos realizar o levantamento de todos os documentos que 

respaldaram e fundamentaram as propostas curriculares no respectivo curso.  

Estamos entendendo o fazer pedagógico como uma questão complexa e que perpassa por 

vários fatores, entre eles o currículo, visto que este retrata um modelo de sociedade, refletindo 

uma diferença entre o currículo que possuímos e o currículo que desejamos. Nesse sentido, são 

oportunas as palavras de Aplle (1995, p. 59), ao dizer que “educação está intimamente ligada à 

política da cultura. O currículo não é apenas um conjunto neutro de conhecimentos que, de 

algum modo, aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação”. E acrescenta: “... é produto 

das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e 

desorganizam um povo” (idem).  
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Nesta etapa da pesquisa está explícito para nós o quanto o currículo interfere na 

construção de práticas pedagógicas, uma vez que por meio do currículo se mantêm alguns 

mecanismos de seletividade a partir da ação dos envolvidos, os atos de currículo, conceito 

defendido por Macedo (2008, p. 25) ao afirmar que “o currículo estabelece chegadas e caminhos 

a percorrer, que são constantemente realimentados e reorientados pela ação atores/autores 

educativos”.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E 
BIOLOGIA E O ENSINO SOBRE A CAATINGA 

 

Milena Cardoso dos SANTOS (millabio2@hotmail.com)1 

Ricardo Jucá CHAGAS (rjchagas@hotmail.com)2 

Marcos Lopes de SOUZA (marcoslsouza@ig.com.br)3 

 

1. Introdução 

 

 O bioma Caatinga é a única grande região natural brasileira, restrita ao território nacional 

que abrange uma área de aproximadamente 734.478km2.  Inclui os estados do Ceará, Rio Grande 

do Norte, a maior parte da Paraíba e Pernambuco, sudeste do Piauí, oeste de Alagoas e Sergipe, 

região norte e central da Bahia e uma faixa em Minas Gerais (CASTELLETTI et al., 2003). 

 Alguns mitos foram criados em torno da sua biodiversidade, dentre eles está o fato de 

considerá-la homogênea, pobre em espécies e endemismos e que está pouco alterada. No 

entanto, o bioma, ao contrário do que se pensava, é bastante diverso, possui muitas espécies 

endêmicas e está entre os biomas mais degradados por ações antrópicas. (SÁ; RICHÉ; FOTIUS 

2003). 

O seu estudo e conservação ainda é um desafio e dados indicam que a Caatinga tem 

alcançado elevados índices de alteração das suas características biológicas, com perdas de espécies 

únicas e eliminação de processos ecológicos importantes (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2003).  

O município de Jequié está situado no sudoeste da Bahia, a 365 km de Salvador, na zona 

limítrofe entre a Caatinga e a Mata Atlântica e não existe na região nenhum sistema de proteção 

da fauna e flora das espécies, o que torna esta região vulnerável aos efeitos antrópicos e não 

contribui para sensibilizar as identidades ecológicas e de proteção deste bioma. 

É necessário, portanto, que haja maior discussão sobre os biomas e a escola atue como 

um importante meio para esta discussão. Neste sentido, a atuação docente é fundamental para o 

desenvolvimento da consciência ambiental. O professor deve favorecer a contextualização dos 

conhecimentos com o ambiente onde o estudante vive, para que ele possa despertar o interesse 

pela sua preservação. 

No entanto, surge a indicação, por meio de estudos feitos por Luz e colaboradores 

(2009), que os docentes apresentam uma visão muito simplificada da Caatinga e desconsideram 

sua biodiversidade e importância de conservação, relacionando-a com pobreza e escassez de água. 

Neste contexto, constata-se que os professores possuem uma base insuficiente para auxiliar seus 

alunos em um melhor entendimento das características ecológicas da Caatinga. 

Portanto, é necessário que os professores de Ciências e Biologia tenham um 

conhecimento suficiente sobre o bioma para que possam discutir sua importância com seus 

alunos, motivando-os na conservação do ambiente em que vivem. Para isso, além da formação 

inicial de qualidade, os professores precisam de uma formação continuada que lhes proporcione 
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uma reconstrução de conhecimentos específicos em torno do processo de ensino e aprendizagem 

das ciências. 

 A formação continuada é, portanto, uma necessidade de todos os profissionais da 

educação e deve provocar mudanças significativas na sua prática, aprofundar sobre os temas 

estudados e provocar reflexão sobre a sua prática, incentivando constantemente a uma auto-

avaliação. 

Tendo como pressuposto a concepção de formação docente como continuum, o presente 

trabalho propõe um curso de formação continuada para professores de Ciências e Biologia que 

não se detenha apenas na ampliação de conteúdos científicos sobre o bioma Caatinga, mas que os 

levem a avaliarem a importância, necessidade potencial do tema e refletir sobre uma proposta 

alternativa de ensino sobre o mesmo.  

 

2. Objetivos  

 

A presente pesquisa analisa como um processo de formação continuada pode contribuir 

para que os participantes ressignifiquem os saberes prévios sobre a Caatinga; e construam práticas 

educativas que promovam debates sobre as características do bioma, sua importância e a 

necessidade da conservação de sua biodiversidade. 

 

3. Metodologia 

 

Tendo em vista os objetivos estabelecidos neste estudo, definimos que esta pesquisa 

deveria orientar-se pelos pressupostos da abordagem qualitativa e apresentar elementos de uma 

pesquisa de intervenção. 

A opção pela pesquisa qualitativa deve-se ao fato de que o pesquisador tem o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e com o seu principal instrumento (BOGDAN;  

BIKLEN, 1982). 

O desenvolvimento da proposta de intervenção está sendo desenvolvida por meio de um 

curso de formação continuada oferecido a 48 participantes, sendo que destes, 34 são professores 

de Biologia e/ou Ciências do município de Jequié e de cidades circunvizinhas e 14 alunos de 

graduação do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – 

UESB.   

Para a construção dos dados, utilizamos no primeiro encontro um questionário que 

buscou levantar os conhecimentos prévios dos professores sobre a Caatinga. Além disso, estão 

sendo feito registros de dados durante o curso. Também serão analisados os projetos elaborados 

pelos cursistas no final do curso e após entrevista.  

 

4. Resultados 

 

A análise do primeiro questionário permitiu percebermos que os participantes apresentam 

conhecimentos relevantes sobre o bioma, o que nos leva a supor que as discussões sobre o tema 

têm sido mais aprofundadas ultimamente. Porém, os sujeitos ainda apresentam dificuldades em 

provocar maiores reflexões e problematização a respeito do assunto na sala de aula. 

 Nos encontros, por meio de dados preliminares coletados, percebe-se que muitas ideias 

equivocadas a respeito da Caatinga estão sendo desconstruídas e ressignificadas. 
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 Continuaremos a avaliar as propostas de ensino sobre a Caatinga, que serão elaboradas 

pelos professores (sujeitos) no final do curso; nas entrevistas analisaremos os conhecimentos 

sobre o bioma demonstrados pelos participantes.  

 

5. Considerações finais 

 

Espera-se que a realização dessa pesquisa possa oferecer contribuições relevantes para uma 

maior problematização e reflexão sobre o ensino do bioma Caatinga e que os professores possam 

ser motivados a trabalhar adequadamente o assunto com seus alunos na educação básica. 
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FORMAÇÃO INICIAL E AS PESQUISAS REALIZADAS PELOS 
LICENCIADOS NOS 10 ANOS DO CURSO DE BIOLOGIA DA UESB/ 

CAMPUS DE JEQUIÉ 
 

Claudia Ferreira da Silva LUZ (cl.luz@hotmail.com)1 

 Ana Cristina Santos DUARTE (tinaduarte2@gmail.com)2 

 

1. Introdução 
 

 A formação docente inicial é apontada na literatura como uma questão para reflexão. É 

urgente a necessidade de um novo modelo de formação que vincule o conhecimento a partir de 

uma prática crítico-reflexivo e que possa substituir a lógica da racionalidade técnica. Percebe-se 

que a formação inicial ainda é marcada por uma visão cientificista, fragmentária e caracterizada 

como tradicional ou conservadora. 

 A iniciação à pesquisa pode contribuir para quebra de paradigmas, alicerçando as novas 

exigências da educação e novas ideias de currículo. Entretanto, só com a promulgação da LDB 

(Lei 9.394/96), é que ocorreu nos cursos de licenciatura, a introdução de propostas curriculares 

numa perspectiva de formação centrada na ideia do professor reflexivo, enfatizando a pesquisa 

como uma das formas para desenvolver a prática reflexiva. 

Assim, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) – Campus de Jequié - BA,  

tem contribuído na produção de pesquisas na área do ensino de Ciências e Biologia, 

considerando que no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, uma das exigências é que o 

trabalho de conclusão de curso esteja relacionado com problemáticas educacionais. Esses 

trabalhos, que tomam a educação como ponto de partida, enfocam variadas temáticas, 

influenciadas por fatores tais como: envolvimentos em projetos de pesquisa em áreas específicas, 

participação em projetos de extensão, afinidade pessoal por uma temática, vivências na carreira 

docente, direcionamento do orientador e questões que emergem durante a realização do estágio 

supervisionado. Essas pesquisas contribuem de forma significativa para a formação do futuro 

profissional, bem como para o diagnóstico e análise da realidade e perspectiva do ensino de 

Ciências na região onde a UESB está inserida, consequentemente, contribuindo para o 

desenvolvimento do país.  

 Durante os 10 anos de existência do Curso foram desenvolvidos vários TCCs, todavia, 

essa produção ainda não foi mapeada e organizada, a fim de publicação, relato e divulgação das 

contribuições à comunidade científica e acadêmica do país. Para tanto, objetivamos mapear e 

analisar a produção de monografias realizadas pelos licenciandos nos dez anos do Curso de 

Ciências Biológicas da UESB - Jequié, identificando as possíveis contribuições desses trabalhos 

para o Ensino de Ciências. 

 

2. Organização Metodológica 

 

 Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica de caráter descritivo, caracterizada 

metodologicamente como quanti-qualitativa. A pesquisa bibliográfica consiste no levantamento 
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de todo material de interesse do pesquisador, colocando-o em contato direto com os trabalhos 

realizados, permitindo a este analisá-los (MARCONI; LAKATOS, 2001). A abordagem quanti-

qualitativa integra organização estatística e análise crítica dos dados da pesquisa.  

 Para desenvolvimento deste trabalho utilizamos a produção acadêmica (TCCs ou 

monografias) dos últimos 10 anos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Os resultados 

aqui apresentados constituem-se parte do levantamento preliminar. Quanto à organização dos 

estudos e interpretação dos dados, agrupamos os resumos desses trabalhos por áreas em que o 

trabalho foi realizado, visando facilitar a análise. A partir daí, utilizamos algumas categorias 

adaptadas a partir dos trabalhos desenvolvidos por Megid Neto (1999) e Teixeira (2008). 

 

3. Resultados preliminares  

 

 As primeiras análises mostram a existência de 16 turmas formadas no referido curso, no 

período compreendido entre 2002 a 2010 e, no total, temos 303 alunos formados. Temos 

conhecimento de 303 TCCs; porém 54 desses estudos não foram localizados em qualquer local 

ou departamento da Universidade. Entendemos que muitos desses documentos foram 

emprestados e não devolvidos.  

 

3.1 - Principais áreas: em outro momento nos debruçamos para mapear e analisar as principais 

áreas de produção (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Áreas trabalhadas nos TCCs analisados. 

 

 As áreas de Meio Ambiente, Zoologia, Saúde/Sexualidade, Educação, Botânica e 

Genética apresentaram os maiores índices. Chama-nos atenção o baixo índice de estudos 

envolvendo temas transversais ou sociais como tecnologia, inclusão e evolução, apesar dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais elegerem algumas dessas temáticas como eixos fundamentais 

para o ensino da Ciências/Biologia. 

 

3.2 - Níveis de ensino privilegiados nos trabalhos: conhecer os níveis de ensino pesquisados 

nos permite visualizar as áreas de estudo mais privilegiadas pelos discentes do curso.  
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Figura 2 - Níveis de Ensino nas Produções Acadêmicas analisadas. 

 

 De acordo com os dados analisados observamos que não há ainda uma preocupação em 

relação à formação inicial propriamente dita. As pesquisas realizadas no curso compõem uma 

pequena parcela (11 pesquisas), o que pode significar uma concordância com o currículo atual, 

uma satisfação com os conhecimentos adquiridos ou até mesmo uma aprovação significativa do 

curso em questão. 

 

3.3 - Foco temático: Numa análise inicial classificamos os trabalhos monográficos nos seguintes 

focos temáticos (Figura 3).  

 

 
Figura 3 - Focos temáticos das Produções Acadêmicas analisadas. 

  

O foco temático a agregar mais trabalhos foi caracterização do aluno, identificando as 

percepções, noções, ideias e características dos estudantes pesquisados. Em seguida, temos o foco 

ensino/aprendizagem, que busca verificar mudanças conceituais após a realização de atividades 

didáticas; e o foco currículos e programas, em que temos estudos que abordam pressupostos 

fundamentais dos PCNs, e outros aspectos curriculares que permeiam a educação em ciências e 

os programas do curso estudado.  
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4. Considerações finais 

 

 O mapeamento realizado aponta uma quantidade significativa de TCCs, e a preocupação 

dos licenciados em discutir temas ligados ao ensino de áreas específicas como Zoologia, Botânica 

e Genética. 

 Nesses 10 anos do curso, esses estudos abrangem um público bem eclético, em vários 

níveis de ensino e na educação não formal; de forma mais geral, além de abordar diferentes temas 

no ensino de Ciências e Biologia, o que nos leva a acreditar na importância dessas pesquisas para 

o mundo acadêmico, científico e educacional. 

 Em síntese, considera-se que as pesquisas realizadas têm favorecido e contribuído para a 

reflexão e discussão da formação profissional e da prática pedagógica no ensino de Ciências e 

Biologia, colaborando na construção de uma aprendizagem contextualizada e mais significativa. 
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O ENSINO DE ZOOLOGIA EVOLUTIVA NAS SÉRIES INICIAIS:  
UMA EXPERIÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO COM ESTUDANTES 
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1. Introdução 

 

Muito se tem discutido sobre a possibilidade de ensinar Ciências nos primeiros anos do 

ensino fundamental. As diversas teorias desenvolvidas sobre os processos cognitivos e de 

aprendizagem infantil fizeram com que profissionais da educação acreditassem que o 

conhecimento científico seria muito complexo para ser compreendido pelas crianças nesse nível 

de ensino (FUMAGALLI, 1995). 

A prática docente da autora deste trabalho, atuando em aulas de Ciências do ensino 

fundamental, corrobora a importância da apropriação do conhecimento científico pelos alunos de 

tenra idade. As crianças, desde cedo, devem entrar em contato com conhecimentos científicos, a 

fim de potencializar aprendizagens futuras mais consistentes. 

Utilizamos como referencial teórico de ensino-aprendizagem a teoria de Ausubel sobre 

aprendizagem significativa e também os estudos de Vigotski, para nos respaldar sobre a função 

da linguagem no ensino.  

De acordo com Vigotski (2001), a palavra é mediadora na construção e compreensão de 

conceitos, e é por meio dela que os indivíduos elaboram seus significados. Ao contrariar esse 

pressuposto, muitas pessoas acreditam que as crianças são incapazes de compreender o 

significado das palavras e, portanto, parte significativa do conhecimento científico que é passado 

nas escolas sofre simplificação, podendo ocasionar erros/equívocos ou ainda os diversos tipos de 

enfoque popular, religioso ou antropocêntrico no ensino de Ciências.   

Dentro do contexto do ensinar Ciências de maneira significativa, abordando os conteúdos 

de maneira correta e utilizando linguagem adequada, destacamos a importância de aprender sobre 

os animais numa visão baseada na evolução, evidenciando-se o grau de parentesco entre as 

espécies que descendem de um ancestral comum, sendo todos igualmente importantes. 

  No contexto das aulas de Ciências/Biologia a Zoologia é ensinada de maneira 

memorística e enfadonha, acompanhada de enfoques antropocêntricos e utilitaristas. Esse tipo de 

ensino tem como base a visão aristotélica, segundo a qual os organismos eram classificados 

tomando como critério de perfeição o homem (AMORIM, 2001).  

Charles Darwin foi um dos pioneiros a estruturar ideias mais sistemáticas sobre a 

evolução biológica e a propor que todas as espécies de seres vivos descendem de um ancestral 

comum, portanto, apresentam certo grau de parentesco (SENE, 2009). 
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Hoje a teoria da evolução é considerada o eixo norteador da Biologia. Assim, é necessário 

que os professores ensinem evolução aos alunos de maneira correta, tentando fazê-los construir 

em si uma visão diferente sobre a origem e diversificação dos seres vivos.  

 

2. Objetivos 

 

Esse trabalho tem como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

os animais e analisá-los, além de planejar uma intervenção, tendo como base a evolução, aplicá-la 

e avaliar seus limites e suas contribuições.  

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa está sendo desenvolvida em uma Escola Pública Municipal, localizada na 

cidade de Jequié-BA. Realizamos o trabalho numa turma de 3º ano do ensino fundamental, pois é 

nessa fase que o conteúdo zoológico é ministrado para os alunos. Os sujeitos da pesquisa foram a 

pesquisadora e os alunos (17 participantes). A intervenção teve uma duração de oito semanas, 

totalizando 30 horas divididas em dois momentos. O primeiro referiu-se à coleta de informações 

sobre os conhecimentos prévios dos estudantes. Depois da análise preliminar desses dados, 

planejamos a intervenção que corresponde ao segundo momento do trabalho. Portanto, essa 

comunicação trata de um trabalho em andamento.  

Para a coleta de dados estamos utilizando os seguintes instrumentos: observação, diário 

de campo, produções dos alunos, fotos, vídeos e mapas conceituais que serão tomados como 

parâmetros de avaliação inicial e final.  

 

4. Resultados 

 

Num primeiro momento foram coletadas informações sobre os conhecimentos prévios  

dos estudantes - detecção de subsunçores. Cada aluno escolhia um animal e montava, com o 

auxílio da pesquisadora, um mapa conceitual sobre ele. Pudemos notar, ao analisar esses mapas 

conceituais, a crença dos alunos de que os seres vivos dependem deles. Esse sentimento de 

dependência pode estar relacionado com a ideia de que Deus criou todas as coisas para que os 

humanos cuidassem.  

A ideia de criação é bem definida quando o aluno afirma que foi Deus quem criou o cão. 

Segundo Sene (2009), a maioria da humanidade crê ter ocorrido um planejamento divino para 

formação dos seres vivos, e esse pensamento deve-se, na maioria dos casos, à falta de 

conhecimentos sobre evolução.  

A visão antropocêntrica fica visível quando um aluno atribui ao cavalo um conceito 

utilitarista: “transporte e cela”.  Thomas (1983), ao falar sobre as relações entre os homens e os 

animais, afirma que os animais domésticos existiam apenas para o trabalho.  

Os animais como os leões, onças e tigres são felinos conhecidos como animais selvagens. 

Segundo Thomas (1983), na visão do homem, esses animais existem apenas para serem caçados. 

Esses animais são muito utilizados em programas televisivos que supervalorizam seus hábitos, em 

detrimento do seu papel ecológico. As informações geralmente apresentadas nesses programas 

são referidas pelos alunos nos mapas como: leão caça e corre rápido, é feroz, forte, rei da floresta; 

tigre é feroz e rápido, corre para pegar a presa; onça é malvada e mata gente.  
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Nas citações sobre borboletas podemos notar um senso estético sempre associado como: 

bonita, forma interessante, várias cores.  No entanto, nenhum dos alunos citou a lagarta como uma das 

fases de vida da borboleta. A borboleta pode ser bonita, mas a lagarta, nem tanto, pois na maioria 

dos casos causa repulsa nas pessoas. Uma das alunas argumentou que as borboletas tinham asas 

para voar e que faziam ninho para os seus filhotes. A criança pode ter associado a borboleta a um 

pássaro. Em alguns livros didáticos é comum a presença de temas como “animais que voam”. Ao 

apresentar o conjunto de animais que voam, geralmente, alguns insetos como a borboleta 

aparecem junto com as aves. Esse tipo de informação genérica pode levar os alunos a pensarem 

que uma borboleta, por ter asas e voar, pode ser considerada como ave. 

Os mapas conceituais não revelaram conhecimentos sobre Zoologia Evolutiva. O 

conhecimento dos alunos sobre os animais é superficial, sendo observada a presença de 

informações que podem ter sido adquiridas pelo contato com a mídia, observação direta dos 

animais na natureza ou com o próprio convívio com os animais domésticos.  

 

5. Considerações finais 

 

Pela análise inicial dos resultados pode-se considerar que os alunos não possuem  

conhecimentos relacionados ao processo evolutivo, com prevalência de ideias antropocêntrico-

utilitaristas em relação aos animais.  
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PESQUISAS SOBRE O ENSINO DE FÍSICA NAS SÉRIES INICIAIS: 
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Simoni Tomöhlen GEHLEN (simonigehlen@yahoo.com.br)3 

 

1. Introdução 

 

Diversas pesquisas, a exemplo de Carvalho (2005), Barbosa-Lima e Carvalho (2008) e 

Sasseron (2008), têm sido desenvolvidas com a finalidade de discutir o ensino de Ciências/Física 

nos primeiros anos do ensino fundamental. Já outros estudos têm mapeado as produções 

científicas em torno desta área e neste nível escolar, a exemplo de Mozena e Ostermann (2008) e 

Bastos e José (2011), os quais, em geral, fornecem elementos para discutir e refletir sobre as 

tendências da Educação Científica, em especial da Física, e contribuir com perspectivas futuras de 

pesquisas que visam à melhoria do ensino das séries iniciais. 

Neste sentido, este trabalho, que faz parte de uma pesquisa mais ampla de mestrado, tem 

como objetivo mapear a produção científica, no período entre 2007 e 2011 em três principais 

eventos nacionais de Educação em Ciências/Física, bem como em periódicos da área. Isto é, 

objetiva-se identificar e discutir algumas tendências em torno deste campo de conhecimento no 

ensino fundamental.  

 

2. Metodologia 

 

Foram analisados trabalhos publicados no período entre 2007 e 2011 nos seguintes 

eventos: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), Encontro de 

Pesquisa no Ensino de Física (EPEF) e Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF) e 

também nos seguintes periódicos: Revista Brasileira em Ensino de Física; Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências; Ciência & Educação; Ensaio; Revista Electrónica Enseñanza 

de las Ciencias; Investigações em Ensino de Ciências; e Caderno Brasileiro de Ensino de Física, 

selecionados porque atendem os conceitos A1 e B1 estabelecidos pela Capes. 

As informações foram obtidas e analisadas por meio da Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2011), a qual consiste nas seguintes etapas: a) unitarização: os trabalhos 

do ENPEC, EPEF e SNEF e dos periódicos foram selecionados a partir da leitura dos títulos, 

resumos e palavras-chaves que tratavam sobre o ensino de Física nas séries iniciais. Para aqueles 

que não eram possíveis de identificar por meio desses critérios, foi necessário estender a leitura 

adentrando nos aspectos metodológicos dos trabalhos; b) categorização: organizou-se as 

informações nas seguintes categorias: metodologia, natureza do ensino, formação de professores, 

espaços não formais, manuais didáticos, levantamento bibliográfico e concepções de alunos; c) 

metatexto: foram discutidos e argumentados os dados em torno das categorias eleitas. Buscou-se 

                                                                 
1 Mestranda. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. Bolsista: FAPESB. 
2 Orientador. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. 
3 Co-orientadora. Universidade Estadual de Santa Cruz. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. 



 55 

também investigar as estratégias didático-pedagógicas e os referenciais teóricos mais adotados 

nos estudos que enfocavam a categoria metodologia.  

 

3. Resultados 

 

             Dos 2.907 trabalhos analisados nos eventos e nas revistas foram identificadas 88 

pesquisas com foco de investigação no ensino de Ciências/Física nas séries iniciais, o que 

corresponde a um percentual de 3%. Destacam-se os resultados no quadro abaixo: 

 
Categoria Número de trabalhos Percentual dos trabalhos (%) 

Metodologia 27 30,6% 

Formação de Professores 25 28,4% 

Natureza do ensino 13 14,7% 

Espaços não formais 8 9,0% 

Manuais didáticos 7 7,9% 

Levantamento Bibliográfico 4 4,5% 

Concepções de Alunos 4 4,5% 

Total 88 100% 

 

Observa-se que os grupos ‘metodologia’ e ‘formação de professores’ representam 59% do 

total dos 88 trabalhos que discutem o ensino de Ciências/Física nas séries iniciais. Essas 

categorias representam uma tendência na área de Ciências do ensino fundamental, conforme 

apontam Lorenzetti e Delizoicov (2001), e Portela e Higa (2007). Em relação ao foco de análise 

dos referenciais teóricos e das estratégias didático-pedagógicas mais citadas nos 27 trabalhos 

categorizados em metodologia, houve uma tendência de pesquisas centradas na abordagem 

cognitivista, focando o uso da experimentação e/ou investigação, dados estes também revelados 

nos estudos de Mozena e Ostermann (2008).  

 

4. Considerações finais 

 

Pesquisas no Ensino de Ciências, com foco de estudo na área da Física nos anos iniciais, 

ainda são incipientes e se mostram como um campo em desenvolvimento, conforme apontam 

Mozena e Ostermann (2008) e Bastos e José (2011). Apesar dos estudos identificados nos 

eventos e periódicos na categoria metodologia enfatizarem a importância do uso da 

experimentação e/ou investigação, Rosa, Gois e Rosa (2011) ressaltam que há muitos trabalhos 

que defendem essa prática utilizando-a de maneira demonstrativa para constatar fenômenos ou 

conceitos científicos ou ainda para manter a atenção do aluno em sala de aula. Destaca-se que é 

necessário que os pesquisadores desta área avancem no sentido de repensar ou redirecionar essa 

estratégia de ensino. Esse estudo foi fundamental para direcionar alguns encaminhamentos para a 

elaboração e desenvolvimento da pesquisa de mestrado da primeira autora deste trabalho, em que 

se buscou desenvolver uma proposta baseada na Abordagem Temática Freireana (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002) com o intuito de aproximar os estudantes dos problemas 

relacionados às suas vivências e/ou às situações significativas em torno da comunidade escolar. 

Compreende-se que o ensino de Ciências/Física nas séries iniciais deve ser realizado de forma 

mais contextualizada e não apenas focando desafios ou resoluções de problemas em torno de um 

objeto qualquer que privilegie apenas os aspectos conceituais dos fenômenos.  
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1. Introdução  

 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Licenciatura em Matemática instituem a 

figura de um novo profissional, definido por um conjunto de competências e habilidades 

necessárias à formação pedagógico-didática e à formação nos saberes específicos da área de 

conhecimento, que podem ser construídos ao longo de sua formação na prática e na reflexão 

coletiva sobre a prática.  

Com o propósito de adequação às diretrizes curriculares, o curso de formação inicial de 

professores de Matemática da UNEB tem passado por reestruturação curricular, apresentando 

um novo perfil, no qual a formação de professores não consisti em um treinamento de técnicas e 

métodos, mas sim na construção e reformulação de saberes necessários a profissão do professor. 

Para isso as práticas pedagógicas, que estão presentes desde o início do curso, aproximam-se das 

questões referentes ao ensino não mais isoladas da formalização e do rigor que a linguagem 

Matemática apresenta, mas sim passam a enfatizar a compreensão das ideias matemáticas, suas 

aplicações e sua relação com outros saberes, proporcionado ações intervencionistas que serão 

desenvolvidas ao longo dos quatro estágios. Com essa nova estrutura o estágio deixa de ser uma 

pratica de final de curso e passa a ser um elemento do currículo, constitutivo dos saberes 

docentes3 do professor em formação.  

Saberes docentes, segundo Tardif (2010, p. 38-39) podem ser classificados como:  

 Saber disciplinar – saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram hoje integrados 

nas universidades, sob forma de disciplina (...);  

 Saber curricular – estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a 

partir dos quais a instituição categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 

selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita. Apresentam-

se concretamente sob a forma de programas escolares que os professores devem aprender a 

aplicar;  

 Saber experiencial – (...) baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses 

saberes brotam da experiência e são por ela validados. 

 

Na formação inicial do professor de Matemática os saberes experienciais não se apresentam 

como um saber prático, proveniente de habilidades de saber-fazer e de saber-ser, tendo em vista 

que esses saberes, muitas vezes, estão em construção e, por isso mesmo, eles podem se revelar as 
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vivências dos alunos enquanto sujeitos imersos no processo de ensino-aprendizagem, e que 

permeiam a sua vida desde a infância.  

Mediante todas as questões que norteiam o saber do professor e o saber docente, temos 

como propósito nessa pesquisa responder a pergunta: quais os saberes docentes que os alunos do 

Curso de Licenciatura em Matemática da UNEB/ campus VI, que ainda não possuem experiência 

de docência, mobilizam durante a prática docente do estágio supervisionado?  

 

2.  Objetivos 

 

Identificar e analisar os saberes docentes mobilizados pelos alunos do curso de Licenciatura 

em Matemática da UNEB, campus VI, que se revelam na prática do Estágio Supervisionado.  

 

3.  Metodologia 

 

A investigação utilizará uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, na perspectiva 

de compreender a realidade na sua complexidade, procurando perceber as subjetividades dos 

envolvidos na pesquisa. As abordagens determinadas pela investigação qualitativa, segundo 

Bogdan e Biklen (2010, p. 16), “privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos 

a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. (...). Recolhem normalmente os dados em 

função do contato aprofundado com os indivíduos, nos seu contexto ecológico naturais.”. No 

que tange a configuração da perspectiva qualitativa Max Weber afirma que “o foco da 

investigação deve se centrar na compreensão dos significados atribuídos pelo sujeito às suas 

ações” (ANDRÉ, 1995, p. 29).  

Nessa investigação os instrumentos que mais se adaptam à questão acima apresentada 

são: questionário, observações de estágios; diário de campo; entrevistas semi-estruturadas; análise 

de documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Matemática; normas de 

estágio dos cursos de Matemática da UNEB.  

A observação e a entrevista são técnicas muito usadas para coleta de dados em pesquisas 

qualitativas. A observação, segundo Lüdke e André (2001, p. 25), para que se torne um 

instrumento considerado de investigação científica, “[...] precisa ser antes de tudo controlada e 

sistemática”, pressupondo haver antecipadamente um planejamento do que vai ser observado e 

um direcionamento daquilo que realmente se quer observar. Ao lado da observação, os autores 

garantem que a entrevista semi-estruturada representa um dos instrumentos básicos para a coleta 

de dados, pois, se desenvolve de forma menos dirigida, possibilitando ao entrevistador abordar os 

temas livremente, sem um roteiro rígido, mas a partir de um esquema prévio. E o diário de 

campo utilizado no decorrer das observações permitirá o registro detalhados dos dados 

percebidos.  

Lançaremos mão também da análise documental, que se constitui numa técnica valiosa 

para os dados qualitativos, pois de acordo com Lüdke e André (1986) a análise documental 

complementa as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando os aspectos novos de 

um tema ou problemas. Nesta pesquisa teremos como documentos para análise as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Matemática, as normas de estágio da UNEB, os registros de atividades de 

estágio dos discentes, os planejamentos das aulas dos discentes, entre outros que se tornarem 

relevantes para a pesquisa.  
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Como sujeitos da pesquisa teremos os alunos que estão cursando estágio supervisionado 

III e /ou VI e os tem como sua primeira experiência com regência, e, que cumpriram o currículo 

na sua proposta de matrícula regular nas disciplinas que antecedem esses estágios.  

 

4.  Relevância da Pesquisa  

 

A literatura sobre os saberes docentes evidencia que este tipo de pesquisa pode nos dar 

pistas que possibilitem repensar a formação inicial de professores de Matemática a partir da 

articulação com os saberes docentes necessários à prática pedagógica, com desdobramento na 

valorização do trabalho docente e da aprendizagem.  
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1. Introdução 

 

 A linguagem é a base para a comunicação humana e, por meio dela, o homem expressa 

seus sentimentos e pensamentos, ensinamos e aprendemos, conhecemos, ou seja, por meio da 

linguagem interagimos com o outro construindo sentidos e dando significados. 

 As pesquisas em sala de aula, espaço onde a linguagem gira no centro das relações 

professor-aluno, têm contribuído para um melhor entendimento de fenômenos associados ao 

processo ensino-aprendizagem. Desejamos lançar um olhar investigativo sobre a sala de aula de 

Ciências, lugar em que acontecem formas particulares de comunicação, com uma linguagem 

muito própria e específica, onde as práticas e coisas ditas neste espaço produzem sujeitos sociais 

com uma visão do que é conhecimento científico e como este é produzido. 

 De acordo com El Hani e Mortimer (2010), há na sala de aula uma heterogeneidade de 

modos de pensar e falar e que é preciso modelar esta heterogeneidade, para que possamos 

intervir de maneira adequada para construir uma teoria sobre o ensino e a aprendizagem sendo 

assim, necessária a coleta de informações locais. Para Morais e Neves (2005, p. 154), uma 

compreensão conceitual do desempenho dos professores “requer uma definição clara dos 

conceitos relevantes”. Sendo assim, este trabalho pode abrir outros olhares e novas abordagens 

sobre o desempenho do professor dentro e fora da sala de Ciências, bem como orientar as 

escolhas deste. 

 Sobre as aulas de Ciências alguns autores se dedicam ao estudo de fenômenos que 

envolvem a linguagem e a comunicação como subsídios para a modelização e a conceituação do 

ensino e da aprendizagem escolares (Ex.: Candela, Lemke, Mortimer, Scott). Entretanto, diante 

do baixo rendimento associado a disciplinas científicas como a Química, evidencia-se a 

necessidade de mais estudos em sala de aula que possam ajudar na compreensão, por exemplo, de 

como as diferenças socioculturais influenciam esses processos a envolver a linguagem e a 

comunicação, comprometendo o desempenho dos professores e dos alunos. 

 A literatura nos informa, principalmente com base nos estudos sociolinguísticos, que as 

interações professor-aluno são orientadas por regras contextuais, e que as atividades possuem 

estruturas de participação cujas regras são implícitas e se transmitem e se aprendem durante a 

interação (CAZDEN, 1997). Acreditamos que, quando os alunos não dominam tais regras, sua 

participação na aula é comprometida, podendo-se ocasionar conflitos entre aquilo que o 

professor espera e o que o aluno realiza sobre as tarefas e atividades propostas. 

 

 

 

                                                                 
1 Mestranda. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.  Programa de PG - Educação Científica e Formação de 

Professores. Bolsista: PPG/UESB. 
2 Orientador. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 

Professores. 
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Objetivos 

 

 Este trabalho tem o seguinte objetivo: modelizar os modos de instrução empregados por 

professores de Química na realização de atividades e tarefas em sala de aula. Os objetivos 

específicos são os seguintes: i) descrever quais os comandos utilizados pelos professores para 

instruir seus alunos sobre as tarefas/atividades e como os alunos recebem tais comandos; ii)  

desenvolver instrumentos de análise que permitam explorar as instruções/comandos dados pelo 

professor na comunicação das tarefas e atividades que os alunos devem realizar.  

 

2. Metodologia 

 

 O trabalho buscará modelizar os modos de instrução das aulas de Química do 1° ano do 

Ensino Médio a partir da observação e registro de professores de Química, nos quais os métodos 

utilizados para a coleta de dados serão: observações, audiogravações e registros de aulas de 

Química em três escolas da cidade de Jequié/BA, representando diferentes realidades 

socioculturais: escola da rede privada, escola da rede pública (no centro da cidade) e outra 

também pública, mas localizada na periferia da cidade. Para cada unidade de análise observar-se-á 

duas unidades letivas. Para análise dos dados, esperamos determinar as categorias de análise a 

partir dos dados, por meio da técnica de comparação constante (STRAUSS; CORBIN, 2007). 

 Durante as aulas de Ciências iremos perceber a realização de diferentes atividades e as 

diversas formas de condução das aulas; as diferentes formas de participação dos professores e 

alunos; e, acreditando que as capacidades dos alunos na execução de tarefas ou da resolução de 

problemas propostos pelo professor estão relacionadas com o modo de instrução, realizaremos 

uma análise desses momentos de participação de professores e alunos. Podemos atribuir as 

diferentes formas às regras de participação que são construídas entre professor e aluno. Essas 

regras de participação dizem respeito às obrigações, direitos e deveres dos participantes que 

Cazden (1997) chama de estruturas de participação. 

 A partir dos dados obtidos identificaremos quais são os modos de instrução ou comandos 

emitidos pelos professores durantes essas aulas de Química para, a partir daí, determinar as 

categorias de análise, comparando o desempenho dos professores observados criando padrões. 

Salientamos que as observações e análises, apesar de descrever o ambiente natural da sala de aula, 

não estão imunes à tendência dos pesquisadores em privilegiar aqueles aspectos que se procura 

investigar. Assim, acreditamos numa observação natural (naturalística) de diferentes contextos da 

sala de aula é ter uma visão ampla da pesquisa e do próprio processo de ensino-aprendizagem da 

Química. 

 

3. Considerações Finais 

 

 Esperamos que ao final do trabalho de dissertação, baseado na observação do 

desempenho de professores de Química, os resultados e discussões que serão travadas 

contribuam para a modelização da estrutura de aulas de Química, constituindo uma nova direção 

para a pesquisa no ensino de Ciências, bem como para os estudos que envolvem linguagem em 

Educação Química, formação inicial e continuada de professores de Química, promovendo dessa 

forma, reflexões acerca das interações sociolinguísticas construídas em salas de aulas de Ciências; 

e que trazem um olhar para os processos desenvolvidos neste espaço, presume uma cuidadosa 
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construção metodológica que consiga articular categorias teóricas e aspectos de coleta e 

tratamento de dados harmoniosamente. Portanto, entendemos que essa pesquisa contribuirá para 

futura modelização e conceituação do desempenho docente, fornecendo subsídios para a 

comparação entre o ensino em diferentes âmbitos sociais e culturais, bem como para o 

conhecimento sobre a formação de professores, identificando os aspectos críticos para a prática 

docente que é mais adequada aos resultados de aprendizagem pretendidos pelo professor, pelo 

aluno e pelo currículo. 

 

4. Referências 

 

CAZDEN, C. B. el discurso del aula. In: WITTROCK, M. C. (Comp.) La investigación de la 

enseñanza, vol. III. Profesores y Alumnos. Barcelona: Paidós, 1997. 

 

EL-HANI, C.; MORTIMER, E. F. O valor pragmático da linguagem cotidiana. In: DALBEN, 

Â.; DINIZ, J.; LEAL, L.; SANTOS, L. Convergência e tensões no campo da formação e do 

trabalho docente: Educ. Ambiental, Educ. em Ciências e Educ. Matemática. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010, p. 327-350. 

 

MORAIS, A. M.; NEVES, I. Os professores como criadores de contextos sociais para a 

aprendizagem científica: discussão de novas abordagens na formação de professores. Revista 

Portuguesa de Educação, v. 18, n. 2, 2005, p. 153-183.  

 

STRAUSS, A.; CORBIN, J. Basics of qualitative research: grounded theory and procedures 

and techniques. Newbury Park: SAGE, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E  
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA 

 

Maria das Graças Ferreira TELLES (telles.graca@hotmail.com) 1 

Nemésio Matos de OLIVEIRA (nmon@uesb.edu.br )2 

 

1. Introdução 

 

O estudo da Física está ligado a diversas situações da vida cotidiana e seu crescimento 

vem trazendo mudanças relevantes, levando a uma transformação da sociedade. Em 

contrapartida, a grande maioria dos professores no Ensino Médio das escolas públicas brasileiras 

enfrenta o desafio de ensinar assuntos complexos, com pouco ou nenhum recurso pedagógico 

que possa facilitar a compreensão por parte dos estudantes, o que pode acarretar a falta de 

interesse pelo assunto e dificuldade de aprendizagem. 

Neste momento de desafios, a educação e a construção de conhecimentos são vistos 

como elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico, político e social do cidadão.  

Os avanços tecnológicos impregnados em nosso cotidiano modificaram nossa forma de agir e 

pensar o mundo. Estruturas impactantes como as tecnologias digitais redimensionaram não 

apenas a comunicação entre as pessoas, mas a própria noção de espaço e tempo, bem como o 

relacionamento do homem com o mundo e com o conhecimento. Dentro desse contexto, a 

inserção destas tecnologias digitais e um ambiente virtual na escola podem trazer novas 

possibilidades para o campo do espaço escolar. 

Maldonado (1994 apud AXT, 2000) diz que, de um lado, tecnologia é todo meio ou 

instrumento cognitivo que, de maneira direta ou indireta, contribui para que ocorram mudanças 

de ordem material e, de outro lado, a tecnologia é ela própria sempre conhecimento, é resultado 

do pensamento. Guattari (1993) afirma que a tecnologia nada mais é do que formas 

hiperdesenvolvidas e hiper-concentradas de certos aspectos da subjetividade humana. 

No contexto das possibilidades de formação de professores, percebe-se uma subutilização 

do espaço virtual, em especial, no que se refere à comunicação entre os professores formadores. 

O espaço virtual pode favorecer o diálogo, a construção do caminho com o outro 

colaborativamente, a auto-formação, a interação e a troca de experiências entre os sujeitos 

participantes. Nesse sentido, questiono: de que forma espaços virtuais podem contribuir para 

formação continuada de professores de Física? Quais os obstáculos e possibilidades encontradas 

nesses espaços? Quais recursos midiáticos são facilitadores para uma nova metodologia no ensino 

de Física?  

Para a realização desta pesquisa, proponho a implantação de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem denominado “Casa da Física.com”, que contemplará vários recursos didáticos 

digitais e ferramentas de comunicação direcionadas aos professores da educação básica, buscando 

possibilitar não só um espaço de formação, mas também um espaço de reflexão e interação da 

prática, saberes e recursos educacionais necessários ao docente. 

                                                                 
1 Mestranda. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. 
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Quanto ao referencial, teórico far-se-á necessário um estudo aprofundado dos princípios 

que norteiam a comunicação em rede, a cooperação e a colaboração, bem como um estudo sobre 

a formação de professores na cibercultura.  

  

2. Objetivos 

 

 Analisar os limites e as potencialidades da utilização de ambientes virtuais para a 

formação de professores no ensino de Física. 

 

3. Metodologia 

 

Proponho uma investigação na linha da pesquisa qualitativa. Para Bogdan e Biklen (1994), 

a pesquisa educacional era: 
 

[...] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da mensuração, 

definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e estatística [alargando-se] para 

contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a 

teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Designamos esta abordagem 

por Investigação Qualitativa (p. 11). 

 

A pesquisa é considerada qualitativa, na medida em que o principal instrumento de coleta 

de dados, que é o próprio ambiente virtual de aprendizagem (AVA), permite analisar o conteúdo 

presente nas falas dos sujeitos. Considera-se que os pesquisadores conduzem o processo de 

ensino e o influenciam, ao atuarem diretamente com os estudantes através do AVA.  

Como sujeitos da pesquisa serão escolhidos professores da Educação Básica, que 

lecionam a disciplina de Física do Município de Macarani-BA e Jequié-BA. Os instrumentos de 

coleta de dados serão a entrevista semiestruturada e o diário de campo dos encontros presenciais.  

A partir da observação da utilização do ambiente virtual de aprendizagem na sala “Casa da 

Física.com”, no ambiente Moodle, serão definidos alguns critérios e categorias para podermos 

analisar a forma de uso do espaço virtual para a formação dos professores e para o uso das 

tecnologias digitais na educação. Nosso foco será um AVA buscando contemplar os seguintes 

aspectos: interação ativa em relação ao conteúdo do curso e à comunicação interpessoal; a 

aprendizagem colaborativa e o significado construído socialmente; o compartilhamento de 

recursos (livros, artigos encontrados na internet, fontes de pesquisa); e a troca de expressões de 

estímulo entre todos.  

Será utilizada a metodologia de análise de conteúdo, uma vez que esse tipo de 

metodologia contempla a pesquisa de intervenção que proponho executar. 

 

4. Considerações finais 

 

A principal finalidade desta pesquisa é que as discussões possam ajudar a integrar 

aspectos teóricos e metodológicos adquiridos durante o desenvolvimento do trabalho. As 

relações de cooperação fundamentam os estudos atuais sobre aprendizagem em comunidades 

virtuais. Nesse contexto, é fundamental a compreensão das possibilidades da comunicação 

colaborativa em rede.  
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A prática de formação de professores em AVA para atuação na educação online pode ser 

instituidora de novos agenciamentos, além de favorecer a implantação de espaços de 

aprendizagem coletiva e colaborativa, oportunizando a professores, tutores e formadores o 

acesso à (in)formação e, a produção de conhecimentos e competências que, segundo Deleuze e 

Guattari (1997), são instaurados com base em uma nova sensibilidade, uma sensibilidade 

ressignificada, uma potência, uma possibilidade de afetar e ser afetado. 
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AS IDEIAS DE PAULO FREIRE  
NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

William Costa MONTEIRO (wilbecmont@yahoo.com.br)1 

Simoni Tormöhlen GEHLEN (simonigehlen@yahoo.com.br)2 

 

1. Introdução 

 

Alguns trabalhos na área de Ensino de Ciências e Matemática são realizados com o 

objetivo de mapear a utilização de ideias de alguns autores como aporte teórico. Por exemplo, 

trabalhos desta natureza foram desenvolvidos por Sutil et al. (2008), em relação ao  enfoque CTS 

a partir da análise de artigos publicados em periódicos nacionais; Francisco e Queiroz (2007) 

sobre a Aprendizagem Significativa em eventos e periódicos da Química entre os anos de 1999 a 

2007; Queirós e Nardi (2008) realizaram um levantamento específico que apresenta a 

epistemologia de Ludwik Fleck como referencial teórico em periódicos nacionais e no Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC); e Gehlen, Schroeder e Delizoicov 

(2007) nas pesquisas publicadas no I e V ENPEC que se referenciam em Vygotsky.  

Na mesma perspectiva, Torres e Delizoicov (2009) realizaram um levantamento de 

estudos sobre Educação Ambiental (EA) em artigos apresentados no ENPEC, com o objetivo de 

explicitar os principais atributos da EA escolar em uma perspectiva crítico-transformadora, 

evidenciando sua presença durante o desenvolvimento da dinâmica de Investigação e Redução 

Temática de Paulo Freire no contexto escolar. A autora constata que dentre os conceitos de 

Freire utilizados nos estudos da EA, o termo Tema Gerador tem se configurado como uma palavra 

polissêmica, que muitas vezes não corresponde com a proposta formulada por Paulo Freire.  

Gehlen (2009) realizou um levantamento de trabalhos publicados nas seis primeiras 

edições do ENPEC que utilizam as ideias de Vygotsky no período entre 1997 a 2007 e identificou 

distintos grupos de trabalhos e pesquisadores que atribuem função ao termo problema no 

processo didático-pedagógico. 

 

2. Objetivos 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar de que forma ocorre a apropriação dos 

principais conceitos de Paulo Freire em estudos acadêmicos (dissertações e teses) produzidos em 

programas de mestrado e doutorado na área de Ensino de Matemática.  

Dentre objetivos específicos destacam-se: identificar os conceitos de Paulo Freire 

empregados em dissertações e teses; verificar de que forma ocorre apropriação do referencial 

freireano pelos pesquisadores; e identificar qual o estilo de pensamento predominante nesses 

estudos. 
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3. Metodologia 

 

Com o objetivo de identificar alguns conceitos formulados por Freire (1987) em teses e 

dissertações vinculados a programas de pós-graduação na área de Educação em Matemática, será 

realizado um levantamento focalizando a produção acadêmica em programas de mestrado e 

doutorado com nota 5 na CAPES1, no último triênio. As produções acadêmicas serão analisadas 

entre 2005 até 2011, podendo esse intervalo ser ampliado para os últimos 15 anos.  

As dissertações de mestrado e teses de doutorado serão obtidas junto aos programas de 

pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, em sua base de dados disponível on-line. 

Para localizar esse material foram utilizados alguns critérios para identificar os trabalhos que 

utilizam ideias de Paulo Freire tais como: investigação temática, tema gerador e problematização; 

que serão observados nos resumo, título e palavras-chave.   

Após a localização das teses e dissertações, as quais serão lidas na íntegra; elas serão 

analisadas tendo como base as seguintes categorias: a) focos temáticos: processo de ensino-

aprendizagem: cognição; materiais, métodos e estratégias de ensino; currículo: diretrizes, seleção e 

organização; formação inicial e continuada de professores; b) conceitos de Freire: investigação 

temática, problematização e tema gerador. Outros aspectos serão analisados como: o nível de 

ensino, frequência de trabalho por orientador, e se os trabalhos se caracterizam como pesquisas 

de intervenção ou trabalhos teóricos. 

Para a análise das teses e dissertações utilizaremos a Análise Textual Discursiva (MORAES e 

GALIAZZI, 2007; TORRES et al. 2008), bem como alguns descritores do epistemólogo L. 

Fleck, como “estilo de pensamento” e “coletivo de pensamento”. 

 

4. Resultados 

 

Pretende-se por meio deste levantamento preliminar, focalizado no período entre 2005 e 

2011, nos programas de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática com nota 5 na 

CAPES, identificar de que forma alguns conceitos de Freire são utilizados na pesquisa em 

Educação em Matemática. Em revisão inicial, constatou-se que são 17 os trabalhos que utilizam o 

referencial freireano dentre 1621 trabalhos, incluindo teses e dissertações, com uma concentração 

maior na Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em Educação 

Científica e Tecnológica. Na área de Educação Matemática não foram localizados trabalhos que 

utilizassem o referencial de Paulo Freire. 

Pretende-se fazer um recorte temporal para a localização de teses de dissertações nos 

últimos 15 anos, focalizando apenas os programas de pós-graduação em Educação Matemática. 

Com isso, ampliaremos o levantamento para os programas de pós-graduação em Educação 

Matemática com nota 4 na CAPES. 

 

5. Considerações finais 

 

Com base no levantamento preliminar, constatou-se que são poucos os trabalhos, entre 

teses e dissertações, que adotam como referencial as ideias propostas por Paulo Freire.  

                                                                 
1
 CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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Portanto, espera-se com este levantamento, localizar estudos acadêmicos (teses e 

dissertações) na área da Educação Matemática que utilizam como base os conceitos de Freire 

(1987) e os focos temáticos. 
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 1.  Introdução  

 

A produção científica da área de Educação em Ciências no Brasil tem indicado um 

crescimento contínuo e significativo nas últimas três décadas.  Diversos fatores contribuíram para 

esse crescimento, especialmente a expansão dos cursos de pós-graduação e criação da área pela 

CAPES em 2000. As revistas de Educação em Ciências têm o relevante papel de divulgação de 

trabalhos teóricos e empíricos e, por consequência, a difusão de um conjunto de conhecimentos a 

exigir frequentes análises quali-quantitativas, a fim de uma auto-compreensão sobre os diversos 

aspectos daquilo que se vem publicando, consolidando e modificando nesse corpo de 

conhecimentos da área.   

O trabalho que estamos implementando insere-se nesse contexto. Refere-se a uma 

pesquisa com bases cienciométricas que tornará possível um delineamento sobre a apropriação 

que os pesquisadores têm feito das teorias de aprendizagem em seus artigos publicados nas 

principais revistas de Educação em Ciências.  

A análise cienciométrica está aliada à técnicas bibliométricas, permitindo-se uma análise 

sistêmica e objetiva dos distintos aspectos do passado e do presente da ciência, em nível de 

qualquer campo disciplinar, podendo, assim, oferecer um panorama do comportamento da área 

nessas últimas três décadas.  

Para enfatizar essa prerrogativa Spinak (1998) “afirma que no momento atual, grande 

parte dos esforços da Ciência se concentra na elaboração de metodologias apropriadas para a 

formulação de indicadores científicos, estes categorizados em insumos e resultados de pesquisa.” 

Segundo Macias-Chapula (1998): 

  
atualmente, os indicadores da atividade científica estão no centro dos debates, sob a 

perspectiva das relações entre o avanço da ciência e da tecnologia, por um lado, e o 

progresso econômico e social, por outro. Revisões de políticas científicas pareceriam 

inconcebíveis, hoje, sem recorrer aos indicadores existentes. Se por muito tempo o foco 

das avaliações permaneceu orientado para medir os insumos, como verbas e pessoas de 

P&D (pesquisa e desenvolvimento), crescentemente o interesse está se voltando para os 

indicadores de resultados (Okubo, King). Em tudo o que se refere à ciência, os 

indicadores bibliométricos e cienciométricos tornaram-se essenciais (p. 134).  

  

Nessa perspectiva, acreditamos que ao inserir as teorias da aprendizagem como objetos 

primordiais de análise dessa pesquisa poderemos contribuir para preencher as lacunas existentes 

sobre a abordagem dessa temática na área do Ensino de Ciências, na medida em que tentaremos 

compreender quais os caminhos adotados pelos pesquisadores e o funcionamento das 

concepções que sustentam e/ou produzem as teorias de aprendizagem.  Com essa finalidade, 
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utilizaremos Moreira (2011) e Lefrançõis (2008) para a escolha dos principais descritores e bases 

teóricas para análise.  Nardi (2005) considera que “esses estudos produzidos em contextos 

diferentes, se utilizam de metodologias de pesquisa, referencias teóricos e questões de pesquisa 

difenciadas trazem contribuições para a constituição da memória da área”.  

  

2.  Metodologia  

  

A pesquisa é do tipo bibliográfica, com utilização de bases cienciométricas para o 

tratamento analítico dos dados.  

Analisaremos todos os números publicados até 2001 dos seguintes periódicos: Ciência & 

Educação (UNESP-Bauru), Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (UFMG), IENCI-

Investigações em Ensino de Ciências (IF/UFRGS), RBPEC - Revista Brasileira de Pesquisa em 

Ensino de Ciências (ABRAPEC), que somam 907 artigos.  

Utilizaremos as abordagens de Moreira (2011) e de Lefrançois (2008) como referenciais 

para a escolha das teorias e/ou teóricos a serem identificados e analisados (descritores de TA-

Teorias da Aprendizagem). No conjunto das duas obras, os teóricos e/ou teorias contemplados 

são: Ausubel, Bruner, Freire, Gagné, Gestalt, Gowin, Guthrie, Hebb, Hull, Johnson-Laird, Kelly, 

Novak, Pavlov, Piaget, Rogers, Skinner, Thorndike, Tolman, Vergnaud, Vigotski, Watson, 

Bandura. 

Na etapa do procedimento de busca utilizaremos ferramentas de pesquisa de palavras do 

aplicativo Adobe Reader (todos os artigos dos periódicos encontram-se disponibilizados em 

arquivo com extensão PDF). Após localização das palavras referentes aos teóricos/teorias, a 

própria ferramenta de busca indica o local de sua inserção no texto. Faremos então, a leitura do 

trecho para a análise de sua inserção, podendo-se ampliar a leitura para todo o texto. Nesse caso, 

a leitura dos artigos passará por uma leitura seletivo-analítica, de acordo com Gil (2002). 

Seguindo-se alguns passos, as ferramentas do Adobe Reader facilitam o processo de localização dos 

descritores desejados.  

Inicialmente definimos como unidades de análise: a relação percentual de artigos com 

descritores de TA selecionados no conjunto das publicações; as referências utilizadas para as 

menções dos descritores de TA (fontes originais e fontes secundárias); a lista classificatória de 

obras mais citadas pelos autores; a relação entre ano da publicação e presença dos diferentes 

descritores  de  TA;  os  dados  de  autoria  das  publicações  que  apresentam  descritores  de  

TA (nacionalidade,  instituição);  a  relação  das  áreas  temáticas  das  publicações  que  

apresentam descritores  de  TA  (usar  a  lista  de  áreas  temáticas  da  ABRAPEC - Associação  

Brasileira  de Pesquisa em Educação em Ciências); a relação percentual entre os diferentes 

descritores de TA no  conjunto  dos  artigos  e  periódicos;  o  subsídio  dos  descritores  de  TA  

no  contexto argumentativo  do  trabalho:  quantificação  e  qualificação  em  eixos  nucleares  e  

periféricos;  a tipificação  dos  artigos  que  apresentam  descritores  de  TA  (relato  de  pesquisa  

empírica  e trabalho teórico) e o número de vezes que os descritores de TA aparecem em cada 

artigo.  

   

3.  Considerações 

 

A presente pesquisa se constitui como possibilidade contributiva, pois os dados 

cienciométricos são importantes, havendo perspectivas para subsidiar outras pesquisas nas  
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diferentes  áreas  do  conhecimento,  além  de  trazer  para  o  debate  as teorias  de  

aprendizagem  na  área  de  Educação  em Ciências  no  Brasil  
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CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES (PARFOR) - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA 

UESB, PARA A PRÁTICA DOCENTE DE  
QUEM JÁ EXERCE A PROFISSÃO 

 
Patrícia SILVA (paty10bde@hotmail.com)1 

Ana Cristina Santos DUARTE (tinaduarte2@gmail.com)2 

 

1. Introdução 

 

 Ao longo do tempo a educação brasileira passou por inúmeras transformações. No século 

XXI as cobranças que incidem sobre a formação de professores que trabalham na Educação 

Básica estão cada vez mais crescentes, haja vista as necessidades atuais de formação e 

conhecimento, que abrangem não só o conhecimento técnico, científico e sistematizado, mas 

também, aspectos sociais, afetivos, culturais e éticos.  

 A partir da década de 1990, a investigação sobre a profissão docente nas universidades e 

instituições de pesquisa no Brasil torna-se mais evidente. A temática da formação de professores 

tem sido uma das principais ênfases nas discussões acerca da educação, considerando que a 

qualificação profissional é um dos indicativos para qualidade da educação. Contudo, no Brasil ao 

longo de vários anos, os professores em exercício, sequer tinham a formação inicial. Após a 

promulgação da Lei 9.394/96, determinando a necessidade de formação superior para o exercício 

da profissão docente, vários estados brasileiros buscaram adequar-se. A partir daí, surgem 

iniciativas de formar/qualificar professores em exercício em várias regiões do país, tanto na 

modalidade presencial quanto a distância. Os cursos são oferecidos como primeira licenciatura, 

para os que não possuem graduação, como segunda licenciatura, para os que atuam fora da área 

de formação e ainda o curso de formação pedagógica para aqueles que não possuem licenciatura, 

como os bacharéis (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p. 53). 

Segundo Gatti, Barreto e André (2011), o Programa de Formação de Professores oferecido pelo 

PARFOR toma como princípio pedagógico a ideia de professor reflexivo. A temática do 

professor reflexivo é um movimento teórico de compreensão do trabalho docente, que dá valor à 

experiência e à reflexão na experiência, sugerindo uma formação profissional baseada na 

epistemologia da prática, ou seja, na valorização da prática profissional como momento de 

construção de conhecimento, através da reflexão e análise desta, e o reconhecimento do 

conhecimento implícito, presente nas soluções que os profissionais encontram em ato 

(PIMENTA, 2002, p.18). 

O “Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica” (PARFOR), 

articula um conjunto de ações do MEC (Ministério da Educação e Cultura), em colaboração com 

as secretarias de educação de estados e em muitos municípios e as IES (Instituições de Ensino 

Superior) públicas. Assim, na perspectiva de formar professores reflexivos da própria prática e 

qualificados para a docência, a UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), em 2009, 

estabeleceu pareceria com o Estado e Municípios, e vem oferecendo vários cursos de formação 
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de professores, dentre eles, o Curso de Formação em Ciências Biológicas, implantando a primeira turma 

nesta modalidade em 2009. 

   

2. Objetivos 

 

 Investigar as contribuições da formação acadêmica na prática docente dos alunos do 

Programa de Formação de Professores (PARFOR) do curso de Ciências Biológicas, Campus de 

Jequié/BA. 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, tendo como instrumento de coleta de 

dados a entrevista semi-estruturada, objetivando aprofundar questões relativas às contribuições 

do curso de formação de professores, tanto na prática pedagógica, quanto nos conhecimentos 

teóricos e práticos; metodologias; recursos; inovações; relacionamentos interpessoais e quanto à 

postura de um profissional crítico-reflexivo. Participarão discentes do Programa de Formação de 

Professor (PARFOR) da UESB, Campus de Jequié, do curso de Biologia. A turma é composta por 

37 alunos que ingressaram no curso em novembro de 2009, com previsão de término em 

novembro de 2012, totalizando de três anos de curso, o que equivale a seis semestres. Por se 

tratar de um grupo diverso e oriundo de localidades diferentes, a pesquisa será realizada apenas 

com 15 professores deste grupo, um de cada cidade e dois daquelas cidades que tiverem mais 

professores-alunos. 

  Objetivando caracterizar os sujeitos da pesquisa, alguns dados foram levantados junto à 

Coordenação do Curso. Como já citado, a turma é composta por 37 alunos. A maioria atua como 

professor da rede municipal de ensino; alguns atuam tanto no município quanto no estado; 32 

são do sexo feminino e cinco do sexo masculino; a maioria dos sujeitos são casados. Os 

professores-alunos residem em cidades diferentes da região sudoeste da Bahia: Dário Meira (03), 

Jitaúna (02), Jaguaquara (01), Itiruçu (03), Itagi (06), Lajedo do Tabocal (08), Ipiaú (03), Jequié 

(03), Gongogi (01), Canavieiras (02), Maracás (02), Lafaiete Coutinho (01) e Itamari (02). Em 

relação à idade, pôde-se observar que esta varia entre 23 a 63, estando a maioria na faixa etária 

entre 33 a 39 anos.  A maioria dos sujeitos trabalha no próprio município em que reside; apenas 

três trabalham em outro município; 20 destes alunos-professores lecionam há mais de 11 anos. 

Alguns professores exercem cargos na escola, como de vice-diretor, gestora, articuladora e 

coordenadora.  

 

4. Considerações finais 

 

 Ressaltamos que pesquisas no âmbito educacional em especial àquelas relacionadas à 

formação de professores, são relevantes para a formação docente inicial ou continuada; e a 

formação de profissionais para quem já exercem a profissão é uma problemática que deve estar 

na pauta de qualquer discussão a respeito da melhoria de ensino. Como sabidamente coloca 

Santos et al. (2006), “um dos grandes desafios para as universidades públicas está na formação de 

educadores para o nível de educação básica, contribuindo para que os jovens exerçam 

conscientemente a sua cidadania, no que diz respeito a sua formação técnico-científico-cultural”. 

A caracterização preliminar da turma de formação de professores do curso de Ciências Biológicas 
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do Campus de Jequié revela que a turma de professores investigada, apesar de compartilhar 

alguns aspectos, apresenta perfis pessoais e profissionais distintos.  
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CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE: UMA ANÁLISE DE DISCURSO 

NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO DA UESB-CAMPUS/JEQUIÉ-BA 
 

 Lilian Moreira CRUZ (lmternura@hotmail.com)1 

Dr. Marcos Lopes de SOUZA (marcoslsouza@ig.com.br)2 

 

1. Introdução 

 

O panorama atual de pesquisas no Brasil aponta que as questões de corpo, gênero e 

sexualidade têm espaços nas aulas de Ciências do ensino fundamental e nas de Biologia do ensino 

médio (SILVA; MEGID NETO, 2006). Essas discussões são apresentadas a partir de um 

discurso biológico produzido sobre a materialidade desses corpos.  

Para Butler (2000): 

 

A diferença sexual, entretanto, não é, nunca, simplesmente, uma função de 

diferenças materiais que não sejam, de alguma forma, simultaneamente 

marcadas e formadas por práticas discursivas. Além disso, afirmar que as 

diferenças sexuais são indissociáveis de uma demarcação discursiva não é a 

mesma coisa que afirmar que o discurso causa a diferença sexual (p. 110). 

 

Esse discurso reafirma ideias como: visão binária e dicotômica (macho ou fêmea e 

homem ou mulher); naturalização do feminino e masculino; heterossexualidade como norma e 

algo inato. Essa produção discursiva é vista como legítima e hegemônica, desconsiderando outros 

discursos que também nomeiam, constroem e desconstroem os corpos, os gêneros e as 

sexualidades (MEYER; SOARES, 2004; SANTOS, 1997). 

Neste contexto, esses discursos podem contribuir para as desigualdades do corpo, do 

gênero e do sexo em quase todas as instâncias do social, colocando homens e mulheres em 

posições distintas, privilegiando uns (umas) em detrimentos de outros(as) (LOURO, 2000). 

Nesta perspectiva, não podemos continuar produzindo e reproduzindo os discursos 

apenas sob o ponto de vista da Biologia, uma vez que não somos seres só biológicos, mas 

também históricos, sociais e culturais, portanto essas questões precisam ganhar espaço no ensino 

oferecido nas instituições educativas (NASCIMENTO, 2000). 

Partindo do pressuposto que é o (a) Pedagogo(a) quem inicia o ensino sobre o corpo, o 

gênero e a sexualidade desde os cinco primeiros anos do ensino fundamental, bem como nas 

matérias pedagógicas do Magistério e na atuação em supervisão, gestão escolar e orientação 

educacional, estes(as) profissionais tornam-se responsáveis pela formação de conceitos/atitudes 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos (as), ou seja, as suas ideias, opiniões e crenças, 

fornecem também modelos ou padrões para aqueles que esses vêm formando. 

Neste contexto, é necessário um novo olhar sobre os discursos que têm perpassado a 

formação do(a) Pedagogo (a), tendo em vista que as questões sobre corpo, gênero e sexualidade 

são temas básicos de cidadania. Diante desta necessidade, questiono: Quais são os discursos 
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sobre Corpo, Gênero e Sexualidade dos(as) licenciandos (as) do Curso de Pedagogia da UESB 

(campus de Jequié-BA)? De que forma esses discursos são construídos/desconstruídos e/ou 

reforçados durante a formação inicial?  

 

2. Objetivos 

 

Analisar os discursos dos(as) licenciandos (as) sobre Corpo, Gênero e Sexualidade, 

considerando as  intervenções  do curso de Pedagogia da  UESB (Campus/Jequié-BA) na 

construção/desconstrução destes discursos. 

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, a qual permite observar os “[...] significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes [...] dos sujeitos pesquisados” (MINAYO, 1994, p. 

21).  

O campo de investigação será a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(Campus/Jequié-BA), tendo como unidade de análise o curso de Pedagogia do matutino e do 

noturno e como sujeitos os licenciandos(as) do VIII Semestres e docentes responsáveis pelos 

componentes curriculares que discutem as questões de Corpo, Gênero e Sexualidade.  

Como instrumento de coletas de dados, será utilizada a entrevista semi-estruturada. De 

acordo Triviños (1987), este tipo de entrevista parte de questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do 

informante.  

Com base em uma metodologia pautada em um estudo analítico-descritivo, os dados 

serão constituídos: i) análise dos discursos dos(as) licenciandos(as) quanto as questões de Corpo, 

Gênero e Sexualidade; ii) a partir dos discursos analisados dos(as) licenciandos (as) será realizada 

uma análise dos componentes curriculares referentes às discussões de Corpo, Gênero e 

Sexualidade presentes no curso de Pedagogia; iii) análise dos discursos dos docentes responsáveis 

pelos componentes curriculares das temáticas de Corpo, Gênero e Sexualidade . 

Para utilizar o método de Análise do Discurso (AD) na linha francesa, utilizarei como 

aporte teórico Michel Foucault, pela familiaridade do teórico em utilizar a categoria de 

sexualidade com uma interface com a categoria de discurso, podendo dessa forma, contribuir 

para AD também sobre as questões de Corpo e Gênero.  

Foucault propõe descrever e analisar quais são as condições de existência de um 

determinado discurso, enunciado ou conjunto de enunciados, buscando em seu contexto 

histórico-social a forma de sua construção. É sob essa perspectiva que buscarei analisar os 

discursos produzidos por licenciandos (as) do Curso de Pedagogia da UESB em relação às 

questões de corpo, gênero e sexualidade, buscando analisar como esses discursos são construídos 

durante a formação. 

 

4. Considerações finais 

 

Espera-se com esta pesquisa fomentar discussões sobre os discursos que vêm 

perpassando a formação do(da) pedagogo(a) no que concerne as questões de Corpo, Gênero e 
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Sexualidade, buscando lançar outras possibilidades de se pensar sobre o tema, proporcionando 

reflexão sobre o papel das instituições formativas na busca por uma sociedade que respeite as 

singularidades. 
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DOCÊNCIA DE MATEMÁTICA: CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS 
 

Zenilton Gondim SILVA (zengsilva@hotmail.com)1 

Tânia Cristina Rocha Silva GUSMÃO (professorataniagusmao@gmail.com)2 

 

1. Introdução 

 

Já afirmava Hall (2004) que estamos vivendo um período histórico de “crise de 

identidade”. A identidade se encontra em crise justamente no momento em que ela se torna 

questionável. E se torna questionada a partir de várias situações que o autor chamou de 

“descentramentos”.  

O sujeito do iluminismo era concebido como possuidor de uma identidade bem definida, 

estável, unificada, e centrada em torno de um “eu” muito bem delimitado e coerente. A partir de 

vários “descentramentos” se estabelecem as “crises de identidades”: Karl Marx, na sociologia, 

concebe o sujeito formado pelas condições materiais da sociedade; Freud e Lacan, na psicanálise, 

descentram o sujeito tornando-o unificado apenas “ilusoriamente” na sua construção da 

percepção de si com o mundo; e Foucault que concebe a construção social do sujeito a partir das 

relações de poder e disciplinarização, tornando de fato sujeito como “assujeitamento” nas 

relações sociais. 

A partir desta situação, como podemos compreender a identidade do(a) professor (a) de 

Matemática? Como os sujeitos envolvidos no exercício de docência constroem suas identidades? 

Que identidade(s) eles(as) assumem e se identificam? 

Compreender a construção das identidades de docentes de Matemática é compreender 

como os sujeitos se veem como professores (as) de Matemática. É entender como este “eu” 

descentrado e não unificado vai se formando. É perceber, para utilizar a metáfora de Hall (2009), 

os pontos de encontro ou sutura. Neste sentido, é entender o processo em que a docência de 

Matemática se “encontra” ou se “sutura” com o “eu” individual, social e coletivo. 

 

2. Objetivos 

 

Analisar a construção identitária sobre a docência de Matemática dos alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática que já se encontram em efetivo exercício de docência.  

 

3. Metodologia 

 

Esse projeto terá como metodologia uma pesquisa qualitativa. Para Schwandt (In: 

DENZIN, 2006) “O movimento de investigação qualitativa baseia-se em uma profunda 

preocupação com a compreensão do que os outros seres humanos estão fazendo ou dizendo” (p. 

205). Preocupado com o que os sujeitos estão dizendo procurarei utilizar o método da Análise do 

Discurso (AD) de linha francesa de inspiração foucaultiana. 
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Foucault (1996), em A Ordem do Discurso, estabelece quatro princípios para fazer uma 

análise de discurso: inversão, descontinuidade, especificidade e exterioridade. 

A partir do princípio da inversão, temos que inverter a ordem de análise do discurso. Não 

mais reconhecer a origem dos discursos e de suas extensões, mas justamente seus jogos de 

rarefação, de como eles vão se rarefazendo aos discursos anteriores. 

Pelo princípio da descontinuidade dos discursos, pelo fato deles irem se rarefazendo, não 

quer dizer que eles sejam contínuos. Ao contrário, deve-se analisá-los enquanto descontinuidades, 

em que os discursos se cruzam, se misturam, mas também se ignoram e se excluem. 

Compreender o discurso como especificidade é reconhecer que não existe um campo 

discursivo existente a priori, como se a própria estruturação do discurso fosse pré-discursiva. 

Compreendê-lo como especificidade não quer dizer necessariamente que tenha que compreendê-

lo apenas em sua localidade, mas fazendo parte de um campo específico discursivo, construído 

em suas relações histórico-sociais. Entender o discurso como especificidade é não entendê-lo 

como a priori, mas, com sua formação enunciativa bem datada e delimitada.  Isso não significa 

não mantermos relações de continuidade/descontinuidade com outras formações enunciativas. 

Com o princípio da exterioridade, passamos a buscar a possibilidade para que os 

discursos apareçam, que se manifestem, que se exteriorizem. É compreender as condições da 

materialização dos discursos, sua produção histórica de apresentação. 

Analisar os discursos como dispersão significa percebê-los como não-lineares, marcados 

por um jogo de descontinuidades. É analisá-los onde eles se dispersam, se separam e se excluem. 

Mas que conforme vimos com Foucault (1996), onde eles também ocasionalmente se cruzam, ou 

ainda, onde emergem os “pontos de encontro” ou “sutura”, em conformidade com Hall (2009). 

Neste sentido, para minha pesquisa, analisar o discurso dos sujeitos a serem entrevistados 

é analisar os discursos que constroem as identidades da docência de Matemática. Porém, não 

posso deixar de compreender o princípio da exterioridade, analisando os discursos em sua 

condição de materialidade de existência, percebendo a produção histórico-social construindo 

discursos identitários sobre a docência de Matemática. 

Para esta pesquisa utilizarei como instrumento de coleta de dados entrevistas semi-

estruturadas com alunos do VII e VIII semestres do curso de Licenciatura em Matemática, campus 

Vitória da Conquista-BA, que estejam em efetivo exercício de docência. 

 

5. Considerações finais 

 

Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para pensarmos e repensarmos o processo 

pelo qual as identidades de professoras(es) de Matemática vão sendo construídas, esperando com 

tal pesquisa, entender como os sujeitos se identificam com a docência de Matemática e, portanto, 

trazes contribuições para a área de Educação Matemática. 
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1. Introdução 

 

O contexto atual do ensino das Ciências no Brasil expõe um panorama de necessidades e 

desafios que precisam ser superados, de modo que possa favorecer a aproximação do 

conhecimento científico à apropriação contextualizada por parte dos estudantes.  Considerando 

especificamente o ensino de Zoologia, percebemos que a situação não é diferente, pois este ramo 

da Biologia apresenta uma série de problemas que dificultam sua efetiva aprendizagem nas salas 

de aula, principalmente da educação básica.  

Assim, alguns estudos evidenciam estes empecilhos, como os trabalhos de Santos, Terán 

e Fosberg (2011). Para Costa (2005), o ensino de Zoologia entre nós tem um acentuado enfoque 

antropocêntrico, evidenciando ainda a classificação dos animais como úteis ou nocivos de acordo 

com os interesses humanos, sem considerar a sua devida importância para a natureza 

(SCHWERTNER, 2000; MELO, 2000). Complementando este diagnóstico, Santos e Fachín-

Terán (2009) apontam alguns elementos que agravam esta situação, como a prática de um ensino 

descontextualizado e o desconhecimento das temáticas emergentes e contemporâneas relativas ao 

ensino de Zoologia. 

Atualmente é uma tendência significativa, a consideração do ensino desta modalidade a 

partir dos fundamentos da sistemática filogenética, como mostra a obra de Amorim (2005). A 

filogenia concebe a história evolutiva de um grupo, incluindo as relações de parentesco, suas 

espécies ancestrais e as espécies descendentes, considerando ainda a diversidade de organismos e 

suas relações, não se atendo somente aos caracteres taxonômicos dos seres vivos (RODRIGUES 

et al., 2011). Neste contexto é relevante considerar a ideia evolucionista darwiniana como suporte 

para a compreensão desta temática.  

Assim, como alternativa para minimizar esta situação, é apresentada uma proposta 

didática que se baseia num conceito empregado pela teoria crítico-pedagógica de Paulo Freire 

(SILVA, 1999), a problematização; a qual é bastante difundida na obra de Freire (1987) e de seus 

releitores, compreendendo um processo pelo qual o conhecimento não é dado pronto aos 

educandos como um ato mecânico, mas buscado e construído paulatinamente, encadeando 

significação e conhecimento da situação existencial. Problematizar é suscitar questões reais, 

pertinentes e que despertem a necessidade da busca por conhecimentos que auxiliem na 

compreensão da realidade dos educandos. 
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Freire (1987) desenvolve sua perspectiva problematizadora num contexto mais amplo que 

extrapolava o circuito da educação formal, pautando-se no que ele chamou de Investigação 

Temática. No cenário da educação formal, Gehlen (2009), numa de suas categorias de análise de 

trabalhos que versam sobre este universo, indica que a problematização pode ser vista “como 

uma dinâmica de sala de aula, utilizada para explorar diversos assuntos envolvendo tanto os 

conhecimentos dos estudantes quanto os conceitos estruturados” (2009, p. 65).  

No ambiente da sala de aula, balizado pelo pensamento freireano, funcionando como eixo 

organizador do trabalho didático-pedagógico, optamos pela utilização da ideia dos Momentos 

Pedagógicos, sistematizados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). Eles surgem como uma 

estratégia que emprega a perspectiva problematizadora para melhorar o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas realizadas no ambiente educacional e constituem-se em três etapas, a 

saber, i) Problematização Inicial: ii) Organização do Conhecimento; e iii) Aplicação do 

Conhecimento. Os Momentos Pedagógicos vem sendo empregados nos vários projetos de ensino, 

cujo aporte teórico tem sido bastante estudado e difundido, como podemos observar nas 

produções de Gehlen (2009), Lindemann (2010), Muenchen (2010) e Torres (2010).  

 

2. Objetivos 

 

2.1 - Objetivo Geral: Analisar o processo de desenvolvimento de uma proposta educativa 

problematizadora (desenvolvida em processo colaborativo), considerando seus entraves e 

avanços para o ensino de Zoologia no ensino médio. 

 

2.2 Objetivos Específicos: i) Elaborar e desenvolver colaborativamente, durante uma unidade 

didática, uma proposta de ensino de Zoologia baseada nos pressupostos da educação 

problematizadora. ii) Avaliar as contribuições da proposta pedagógica para o processo de ensino-

aprendizagem dos discentes no que se refere ao conhecimento zoológico. iii)Identificar as 

contribuições do processo colaborativo para a formação da docente. 

 

3. Metodologia 

 

O presente trabalho investigará o processo de desenvolvimento de uma proposta de 

ensino problematizadora,  realizada no ensino de Zoologia aplicada colaborativamente no ensino 

médio, baseando-se na pesquisa qualitativa, na qual, de acordo com Bogdan e Biklen (2010) “os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos” (2010, p. 49), cuja condução “reflete uma espécie de diálogo entre os 

investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de forma 

neutra” (2010, p. 51). 

A partir de um grupo formado pelo pesquisador, pela professora regente da classe de 2º 

ano do Ensino Médio e seus respectivos alunos, constituindo o conjunto sujeitos da pesquisa, 

pesquisador e professora desenvolverão e utilizarão a proposta pedagógica problematizadora na 

referida turma; ambos serão auxiliados (assessorados) pela orientadora e o co-orientador em 

encontros pedagógicos.  Com esta descrição percebemos que essa pesquisa se enquadra nos 

moldes da pesquisa colaborativa. 

A colaboração sugere decisões consensuais de modo democrático e cooperativo, onde a 

prática pedagógica será constantemente avaliada de modo reflexivo, conforme postula Kemmis 
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(1987), e neste processo o “investigador é objeto de investigação de sua própria prática” 

(KEMMIS, 1987, p. 57). A pesquisa colaborativa alicerça-se no envolvimento de seus 

participantes que colaboram e refletem sobre suas ações como ato um coletivo, sendo a 

investigação-ação autoreflexiva empregada nas situações educativas; assim entendemos que 

“refletir criticamente sobre a prática significa localizá-la em um contexto social e político e 

confrontá-lo com um contexto de tradição” (KEMMIS, 1987, p. 72). 

Neste contexto, os encontros de coordenação são momentos reflexivos basais para a 

pesquisa colaborativa, legitimando espaços onde o fazer pedagógico estaria em foco a todo 

tempo, sendo alvo de ajustamentos, avaliação e ponderação. Segundo Kemmis (1987) e 

Magalhães (2002), a reflexão através de sessões sistematizadas, são essenciais para a pesquisa 

colaborativa, constituindo um espaço de construção e desconstrução da práxis pedagógica dos 

envolvidos. Desta forma a condução paralela da pesquisa direciona para a reflexão coletiva e 

individual do profissional tendo como foco a oportunidade de continuidade do seu processo 

formativo, do desenvolvimento de sua práxis pedagógica. 

Para levantamento dos dados, serão recolhidas informações por meio do diário de campo 

do pesquisador, do diário de bordo redigido pela professora, por meio das produções escritas dos 

estudantes, quer seja em grupo ou individual, que também serão consideradas assim como as 

notas produzidas no âmbito do grupo focal formado por estes estudantes. Os apontamentos 

gerados mediante os encontros de planejamento organizados pelo pesquisador, docente, 

orientadora e co-orientador não serão descartados neste processo. Posteriormente, os dados 

seguirão para análise de acordo com categorias que serão definidas com o desenvolver do 

processo colaborativo de pesquisa. 

 

4. Resultados 

 

Os resultados serão apresentados a posterior ida da equipe colaborativa ao campo, ao 

levantamento e análise dos dados, assim como realizar os primeiros encontros de planejamento. 

 

5. Considerações finais 

 

O processo colaborativo de uma pesquisa é fator de grande relevância para o 

desenvolvimento do processo formativo dos profissionais da educação. A ajuda e a colaboração 

mútua resultam em ganhos, que no trabalho individual possivelmente não poderiam ser 

construídos. Assim, o processo contínuo de reflexão sobre a prática educativa se intensifica e 

permitirá a construção da confiança de que esta proposta, que se realizará no ensino médio, numa 

perspectiva problematizadora, culminará em ganhos para os discentes e também para todos 

envolvidos no processo da pesquisa no tocante ao ensino-aprendizagem de Zoologia. 

Consideremos então, os avanços assim como os empecilhos desta trilha, ambos fatores 

importantes para a aprendizagem de todos e para as análises desenvolvidas no âmbito desta 

investigação. 
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1. Introdução 

 

O aquarismo é difundido no Brasil principalmente como hobby, mas pode ser uma 

importante ferramenta didática para as aulas de Ciências (CORRADINI, 2006). Esse recurso ao 

ser utilizado em sala de aula pode servir como auxílio para o estudo interdisciplinar de Ecologia, 

Biologia, Quimíca e Física, bem como nas áreas de ciências humanas e exatas a partir das espécies 

e componentes encontrados no aquário (SANTOS; MASSABNI, 2009). Além disso, o uso do 

aquário em sala de aula pode incentivar os alunos à observação de como os organismos se 

adaptam ao sistema ecológico que ocorre neste ambiente artificial. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) recomendam o uso de diferentes 

recursos didáticos de modo a oportunizar a melhoria do ensino de Ciências e a aprendizagem os 

alunos. Conforme refere Agostinho (2007), ao realizar atividades experimentais em sala de aula, o 

professor poderá auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos, bem como no 

desenvolvimento de competências que permitam aplicar o método científico nas atividades letivas 

e no dia a dia. Dessa forma, verifica-se que essas atividades podem ser integradas ao ensino de 

Ciências de modo que permitam desenvolver nos alunos o conhecimento, a capacidade de 

investigação e a compreensão das atividades desenvolvidas pelo professor (BIZZO, 1998).  

Assim, ao integrar a atividade experimental com os organismos de um ecossistema 

aquático e no caso da referida pesquisa, o uso didático do aquário, pode possibilitar ao aluno 

construir seu conhecimento em relação à natureza, estimulando o aprendizado (MENEZES; 

MENDONÇA; ARAGÃO, 2010). Diante disso, ressaltamos a importância do aquarismo para o 

ensino de Ciências bem como para atividades de lazer e divulgação, além de criar uma ponte com 

o conhecimento científico, podendo estimular atitudes que visem o uso sustentável dos recursos 

naturais, recuperação de ambientes degradados, proteção das espécies, inclusive as ameaçadas. 

Este recurso pode também aliar educação ambiental com novas possibilidades pedagógicas. 

 

2. Objetivo 

 

Investigar o impacto das práticas de campo e laboratório utilizando o aquário como 

instrumento didático no contexto do ensino de Ciências e Ecologia. 

 

3. Metodologia 

 

O projeto será desenvolvido na Escola Estadual Luís Viana Filho, em Jequié/BA com 

alunos do 7º ano. A escolha desse público ocorreu em função dos estudos de Ciências Naturais 

                                                                 
1 Mestranda. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. Bolsista: PPG/UESB. 
2 Orientador. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Programa de PG - Educação Científica e Formação de 
Professores. 



 88 

na referida série estarem direcionados ao eixo temático “Vida e Ambiente” e o conteúdo 

abordado conduz à ampliação dos conhecimentos sobre os seres vivos e meio ambiente 

(BRASIL, 1998).   

Serão selecionados como participantes alunos de uma turma do período diurno. O uso do 

recurso aquário será contextualizado com o estudo das relações ecológicas que, de acordo com a 

ementa da disciplina de Ciências, ocorrerá durante o período previsto entre julho e setembro de 

2012. 

 A pesquisa terá uma abordagem qualitativa e conforme refere Chizzotti (2003) implica uma 

partilha densa com pessoas, fatos e locais que constitui o objeto de estudo, além de criar 

significado às coisas e as pessoas, irá acontecer em etapas distintas. Primeiramente os alunos 

responderão a um questionário diagnóstico contendo perguntas a respeito de seus conhecimentos 

sobre o aquário e de acordo com Bizzo (1998) são importantes para a formação do aluno, 

principalmente quando relacionados com assuntos aprendidos na escola.  

A pesquisadora atuará no projeto como observadora participante, registrando as dúvidas e 

questionamentos que por ventura surgirem durante o processo e auxiliará o docente durante a 

montagem do aquário e o estudo das relações ecológicas. Já o docente da disciplina atuará como 

professor participante realizando a abordagem do conteúdo a partir da intervenção realizada com 

o aquário, visto que um dos recursos identificados na ementa da disciplina será a realização de 

uma aula de prática. Segundo Chizzotti (2003) uma pesquisa ativa (com intervenção) inclui o uso 

de técnicas e recursos que favoreçam o desenvolvimento da ação que objetiva superar o 

problema da pesquisa. Nesta etapa, o professor poderá ainda aproveitar os questionamentos para 

inserção de outros conteúdos que considerar pertinente. 

Para a abordagem, será utilizado um aquário com 200 litros de capacidade e dimensões de 

100x50x50cm. De acordo com Oliveira (1992) os aquários maiores permitem ter maior densidade 

de organismos, maior estabilidade e menos problemas relacionados com a mudança de pH e 

temperatura. Os alunos conhecerão os passos e os materiais presentes na montagem, além da 

função de todos os componentes de um aquário. Após a montagem, o aquário irá passar por um 

período de maturação antes de colocarmos qualquer espécie de animal ou planta, visto que este 

período é necessário para a verificação e ajuste do funcionamento de todos os componentes, 

além do desenvolvimento e instalação de bactérias decompositoras essenciais ao habitat aquático 

(AGOSTINHO, 2007). 

A etapa posterior da pesquisa compreenderá um trabalho de campo realizado provavelmente 

na região da Barragem da Pedra em Jequié/BA, onde os alunos irão auxiliar na coleta dos peixes, 

invertebrados e algas. Essa etapa poderá ter importância fundamental na pesquisa, pois os alunos 

irão visualizar o habitat das espécies, bem como os problemas relacionados à preservação e 

conservação da localidade. Após a coleta dos materiais, já no laboratório de Ciências da escola, os 

alunos participarão da lavagem dos materiais recolhidos durante a prática de campo e da inserção 

dos peixes no aquário (preferencialmente espécies nativas da região de Jequié/BA).  
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POLÍTICAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
PERSPECTIVAS E LIMITES DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, LIGADO AO PARFOR, NO MUNICÍPIO DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 
 

Joventino dos Santos SILVA (joventino.silva@bol.com.br)1 

Daisi Teresinha CHAPANI (dt.chapani@bol.com.br)2 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho faz parte de uma proposta de pesquisa a qual se encontra em andamento e 

busca analisar as reformas de Estado a as políticas públicas de formação de professores na 

atualidade, principalmente aquelas voltadas para a área de Ciências, no intuito de compreendê-las 

a nível macro e micro. Ou seja, entender de maneira contextualizada como essas políticas, 

influenciadas, muitas vezes, por organismos transnacionais atingem a formação dos professores 

nos contextos regional e local. 

Na dimensão macro, para Maués (2003, p. 95), “são os organismos governamentais que 

decidem a direção que devem tomar as reformas, a partir das relações que se estabelecem no 

contexto mundial, quer seja no aspecto político, econômico ou social”. Com isso, observa-se que 

os segmentos da sociedade civil organizada podem ficar excluídos das decisões a serem tomadas. 

Para Popkewitz (1987) as reformas se acentuam dentro de uma dinâmica a qual existe uma forte 

tendência para a mudança em suas implementações a nível local e/ou regional. Essas mudanças 

tanto podem se apresentar como progressivas como também como regressivas. Para o autor, vai 

depender do momento político e histórico em que os sujeitos envolvidos se encontrarem. 

Em relação às reformas no Brasil voltadas para a formação de professores, nos anos de 

1980, assentaram-se em uma formação de caráter técnico instrumental na qual o professor deve 

assumir o papel de adquirir determinadas competências para resolver problemas da prática 

cotidiana, ao invés de levar em consideração as produções, concepções e propostas referenciadas 

por diversas entidades representativas na esfera educacional, consistindo na necessidade de um 

profissional de caráter amplo, com pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo, 

com desenvolvimento da consciência crítica que lhe permita interferir e transformar as condições 

da escola, da educação e da sociedade (FREITAS, 2002, p. 139).  

Segundo Cabral Neto (2005, p. 26), esse modelo está mais voltado para os “aspectos 

pragmáticos da formação do que com a formação de professor capaz de agir sobre a sua prática a 

partir de suas próprias reflexões”. Para Maués (2003, p. 101), essa “ênfase na formação prática é 

outro componente da reforma internacional da formação do magistério”; para Freitas (2002), a 

formação passa a ter caráter técnico-instrumental, cabendo ao professor a função de adquirir 

determinadas competências para resolver problemas do cotidiano imediato. 

Em meio a essas reformas, tendências e modelos pedagógicos, e, na tentativa/discurso de 

se adequar à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (LDBEN), assim como 

o Plano Nacional de Educação, foi implementado, pela Universidade Estadual do Sudoeste da 
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Bahia (UESB), no ano de 2009.2, o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, ligado ao 

“Programa Especial de Formação de Professores” (PARFOR), nos campi universitários 

localizados nos municípios baianos de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, para atender os 

professores que atuam nas redes municipais e estaduais de educação, os quais não possuem 

graduação em área específica.  

Os cursos desse Programa apresentam-se na modalidade presencial, semestral e com 

duração de 3 anos a 3 anos e meio, de modo a contemplar a carga horária dos professores da rede 

estadual e municipal em conformidade com o que rege a LDBEN/1996 e com o PARFOR/2009 

(BAHIA, 2012). 

Mediante ao exposto, este trabalho tem como objeto de estudo o Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, ligado ao PARFOR, implantado na UESB, especificamente no município 

de Vitória da Conquista, estado da Bahia. Apresenta como objetivo geral: identificar as 

perspectivas e limites proporcionados pelo Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ligado 

ao PARFOR, na formação e atuação docente de seus professores/cursistas no município de 

Vitória da Conquista-BA; e tem-se como objetivos específicos: a) contextualizar o PARFOR 

frente às políticas públicas para formação de professores na atualidade; b) elencar as demandas e 

desafios na/para a formação de professores de Ciências na atualidade; c) identificar as 

perspectivas e limites proporcionados pelo Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, ligado 

ao PARFOR, na formação e atuação docente de seus professores/cursistas; e d) verificar, na 

visão dos envolvidos, os avanços e obstáculos apresentados no Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, ligado ao PARFOR, no que se refere à formação e atuação docente. 

 

2. Metodologia 

 

A pesquisa realizar-se-á no município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no 

período compreendido entre os anos de 2012 a 2013. A escolha deste município se deu pelo 

motivo do Programa estudado se encontrar funcionando em suas dependências, mais 

especificamente, no contexto do campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Os sujeitos da pesquisa serão seis professores/cursistas da primeira turma do Curso, que 

ingressaram no semestre letivo de 2009.2. A seleção dos professores/cursistas será feita de forma 

aleatória, entre os que fizeram parte da primeira turma e se dispuserem a participar da 

investigação. 

Entre os instrumentos e técnicas para coleta de dados, empregar-se-á entrevista semi-

estruturada, questionários, diário de campo e fontes documentais. Considerar-se-ão fontes 

documentais legislação acerca do assunto, planos de aula, avaliações utilizadas pelos 

professores/cursistas, diário de classe, atas de reuniões, entre outros. 

Após a coleta de dados, as informações serão organizadas, sempre levando em 

consideração o contexto em que foram obtidas. Para não perder a dinâmica das falas dos 

informantes e seu real significado semântico, no momento de análise, recorrer-se-á ao diário de 

campo (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Durante o processo de análise dos dados, recorrer-se-á ao referencial teórico enfatizando 

as possíveis categorias a serem utilizadas. Pretende-se, desse modo, compreender como os 

professores/cursistas mobilizam tais categoriais no exercício de sua atuação profissional. 
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Assim, levar-se-ão em consideração tanto os aspectos subjetivos dos informantes como 

os aspectos objetivos, apresentados pela realidade social observada (TRINDADE e FAZENDA, 

2002).  
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TRABALHANDO OS CONTEÚDOS DE BOTÂNICA NO ENSINO 
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1. Introdução 
 

No Ensino Médio a educação científica ainda continua marcada pela predominância de 

práticas pedagógicas centradas no caráter informativo e na transmissão dos conteúdos 

conceituais. Há o predomínio de aulas expositivas como modalidade didática que tende a não 

motivar e valorizar a participação dos educandos nas atividades de sala de aula (NARDI; 

BASTOS, 2004). Para os referidos autores os educandos devem ser sujeitos do ensino- 

aprendizagem e o professor deve criar oportunidades para que eles  testem seus modelos 

explicativos, proporcionando aos mesmos a organização e explicação dos conhecimentos 

construídos. 

De acordo com os PCNs (2002, p. 208) o aprendizado deve contribuir não só para o 

conhecimento técnico dos educandos, mas também, para uma cultura mais ampla, desenvolvendo 

meios para uma interpretação de fatos naturais, a compreensão de procedimentos e 

equipamentos do cotidiano social e profissional, assim como para articulação de uma visão do 

mundo natural e social. O aprendizado deve propiciar construção de compreensão dinâmica da 

nossa vivência material, do convívio harmônico com o mundo da informação, de entendimento 

histórico da vida social e produtiva, de percepção evolutiva da vida no planeta, enfim, um 

aprendizado de caráter prático e crítico. 

Segundo os PCN (2002, p. 221) para promover um aprendizado ativo, especialmente em 

Biologia, que realmente transcenda a memorização de nomes de organismos, sistemas ou 

processos, é importante que os conteúdos se apresentem como problemas a serem resolvidos 

com os educandos, como, por exemplo, aqueles envolvendo interações entre os seres vivos, 

incluindo os seres humanos e demais elementos do ambiente. Assim sendo o ensino de ciências 

deve desenvolver nos educandos uma atitude científica despertando a curiosidade e a motivação 

acerca dos problemas do cotidiano relacionados a  ciência. Para Pozo e Crespo (2009, p. 40) sem 

motivação não há aprendizagem escolar, pois o aprendizado, pelo menos o explícito e o 

intencional, requer continuamente, prática e esforço; é necessário ter motivos para se esforçar; é 

necessário mobilizar-se para o aprendizado. Para muitos professores dos anos finais do ensino 

fundamental e médio, o principal problema dos estudantes é que eles não querem se esforçar, 

nem estudar e, por conseguinte, dado que aprender ciências é um trabalho intelectual complexo e 

exigente. 
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2. Objetivos 
 

Propor e analisar uma experiência de ensino significativo de Botânica, por meio de 

atividades diversas que permitam aos educandos formular hipóteses e criar situações de 

aprendizagem por exploração, investigação e descoberta.  

 

3. Metodologia 

 

A pesquisa será aplicada no Colégio da Polícia Militar Professor Magalhães Neto, numa turma 

do segundo ano do ensino médio, na disciplina Biologia, tendo como objetivo os conteúdos de 

Botânica. Os instrumentos utilizados para coleta de dados serão o diário de bordo e um 

questionário aplicado em dois momentos: no início da pesquisa, como forma de conhecer o nível 

de conhecimento botânico dos educandos; e num segundo momento, no final da pesquisa, para 

confrontar/cotejar com os resultados obtidos na análise do primeiro, verificando se houve 

aprendizagem significativa por exploração, investigação e descoberta. Os questionários serão 

formados de questões abertas, mistas e fechadas, relativos aos conteúdos de Botânica. Para Rosa 

(2010) os questionários têm por objetivo medir as atitudes ou crenças de um indivíduo e são 

conhecidos como de opinião ou de atitudes. 

Ainda para Rosa (2010, p. 265,) o questionário deve ter as seguintes características: lidar 

com tópicos significativos para o respondente; deve ter aparência agradável e redação cuidadosa; 

as indagações devem ser claras e completas; as questões devem ser escritas de forma clara e as 

categorias apresentadas devem ser do tipo que tornem respostas fáceis e não gerem nenhum tipo 

de ambiguidade; as questões devem ser objetivas; as perguntas devem ser organizadas 

logicamente, com as questões mais gerais sendo apresentadas em primeiro lugar, e em seguida as 

mais específicas; as perguntas devem ser redigidas de forma agradável, devendo se evitar 

perguntas que possam levantar rejeição ou criar situação de embaraço ao respondente; e por 

último, o questionário deve ser organizado de modo  que a tabulação seja fácil e a interpretação 

direta.  

A pesquisa propõe um ensino dos conteúdos de Botânica usando estratégias e 

metodologias diversificadas de forma a proporcionar um ensino-aprendizagem dinâmico, ativo, 

crítico e reflexivo; também criar estratégias que possam ser utilizadas por professores na 

disciplina Biologia, para  dinamizar  o ensino  desses conteúdos com a utilização de  recursos 

diversos  como jogos, mapas conceituais, aulas práticas, documentários, cladogramas, animação, 

música, poesia,  chaves de identificação taxonômica, estudo dirigido, questões problematizadoras, 

painel, produção de vídeo pelos educandos, história em quadrinhos e  palavras cruzadas.  

Para Ausubel et al. (1980) um dos grandes perigos para aprendizagem é a abordagem de 

conteúdos fragmentados e sem aplicabilidade, iludir o aprendiz favorecendo a falsa impressão,  de 

compreensão quando na realidade ocorre apenas assimilação passiva de um conjunto vago e 

confuso de ideias verbais inúteis, sem desenvolver autocrítica (assimilação, integração e 

reformulação da aprendizagem.  

Os questionários e documentos serão analisados através da analise de conteúdo proposta 

por Bardin (2011, p. 41) a análise de conteúdo pode ser uma análise dos “significados”, embora 

possa ser também análise dos “significantes”; e se constitui em uma metodologia de pesquisa 

usada para interpretar toda classe de documentos e textos. 
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4. Considerações finais 

 

Espera com esta pesquisa que os educandos tenham uma estabilização do conhecimento 

adquirido acerca dos grupos vegetais relacionado ao cotidiano, assim como, incentivar, dialogar e 

propor novas formas de estratégias metodológicas para o ensino de Botânica. 
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1. Introdução 

 

Ao entrar em contato com a literatura sobre a “formação docente” constata-se que essa é 

uma discussão presente em vários países, como uma das possibilidades para a melhoria na 

qualidade do ensino na educação básica. O Brasil não foge a esse cenário. Um dos fatores que 

contribuiu para aumentar o interesse nesse campo foi o crescente movimento de reformas 

educativas implementadas em vários países da Europa e da América Latina nas décadas de 80 e 

90, os quais atribuíram aos professores um papel central, considerando-os como agentes 

responsáveis pelas mudanças esperadas na educação escolar. 

Pesquisas sobre ensino de Química, atualmente, apontam que a promoção de formação 

inicial eficaz e qualificada, só ocorrerá se os cursos de formação estiverem dispostos a 

reestruturar seus currículos, incorporando a ideia de formar professores reflexivos e 

pesquisadores de sua prática, para tentar superar os vestígios de um modelo pautado na 

racionalidade técnica, evidenciados ainda na maioria dos cursos de licenciaturas. No entanto é 

necessário que os cursos de formação inicial, neste caso, de Química ofereçam condições para 

que os licenciados aprendam e discutam a relação da prática pedagógica com as especificidades da 

área. Observa-se que fica limitada essa relação a algumas disciplinas consideradas “integradoras” 

como a ‘Prática de Ensino’, as ‘Didáticas Especiais’ e as ‘Instrumentações para o Ensino’. Parece 

não haver comprovação da existência de um enfoque em que haja a integração do curso em sua 

totalidade, tendo como ponto de partida o tipo de profissional que se deseja formar, orientado 

por uma concepção de educação e ensino comprometida com a transformação da sociedade.   

Haja vista toda essa expectativa em torno da formação inicial e da licenciatura em especial, 

torna-se imprescindível também identificar: qual o papel do professor formador na formação de 

futuros professores? Quais são as concepções e saberes práticos constituídos ao longo dos 

processos de reformulações das licenciaturas para atender as demandas da profissão no contexto 

social? Essas são questões são importantes para reflexões posteriores, pois as práticas dos 

formadores, que, por sua vez, são muito afetadas pelas condições de trabalho em seu contexto 

institucional, têm papel fundamental nos cursos de formação inicial e, consequentemente, na 

qualidade do ensino da escola básica. 

Diante do exposto percebe-se que as universidades precisam assumir o desafio e o 

compromisso social de formar, de maneira diferenciada, profissionais da educação capazes de 

atuar como agentes de mudança na escola básica. Por isso é propósito deste trabalho analisar as 

transformações ocorridas no Curso de Química – UESB – Campus Jequié – e os fatores que 

interferiram nessas modificações, para identificar o perfil do profissional formado em função das 
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mudanças existentes em cada currículo desde sua implantação (anos 80) até seu reconhecimento 

em Licenciatura Plena em Química (em 1999), evidenciando as potencialidades e limites para a 

formação docente. Esperamos mais efetivamente que esse trabalho traga contribuições para os 

debates sobre formação docente e contribuições para a pesquisa educacional nesse setor. 

 

2. Objetivos 

 

Geral: Identificar as transformações ocorridas no Curso de Química desde sua implantação até 

sua situação atual, destacando as limitações e as potencialidades para a formação docente; 

 

Específicos: 

- Examinar as estruturas curriculares e o projeto político pedagógico do Curso, detectando 

pontos e contrapontos para melhoria na formação docente; 

- Diagnosticar o perfil do profissional formado em função das mudanças existentes em 

cada currículo; 

- Identificar concepções e representações dos professores formadores quanto ao processo 

de reformulação. 

 

3. Metodologia 

 

Esta pesquisa será desenvolvida dentro de uma abordagem qualitativa, dividida em duas 

etapas para levantamento de dados: pesquisa documental e “histórias orais”.  

A primeira etapa será análise de toda documentação disponível; o objetivo dessa etapa 

será conhecer mais as estruturas curriculares num processo de transformação, pois consideramos 

importante retomar, alguns aspectos do processo evolutivo dessas reformulações curriculares na 

formação profissional a fim de avaliar os limites e as potencialidades para formação docente. 

A segunda etapa, se desenvolverá por meio de entrevistas semi-estruturadas para 

obtermos as possíveis “histórias orais” dos docentes formadores e coordenadores do Curso, para 

relatarem a história que constituiu esse processo de mudanças ao longo dos anos, à apropriação 

na utilização dessa técnica de pesquisa segui um viés segundo Queiroz (1988): 

 

História oral é o termo amplo que recobre uma quantidade de relatos a respeito 
de fatos não registrados por outro tipo de documento ou cuja documentação se 
quer completar. Colhida por entrevistas de variada forma, ela registra a 
experiência de um só indivíduo ou indivíduos de uma mesma coletividade. 

 

O tratamento dos dados será feito por meio da Análise de Conteúdo: “conjunto de 

técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens...” (BARDIN, 1997, p. 38). 

 

4. Resultados 

 

Espera-se com a realização desta pesquisa, diagnosticar o perfil do profissional formado, 

no contexto sociocultural pertinente, em função das transformações existentes em cada currículo, 

identificando assim as políticas do currículo que demarcam esse processo; e refletir sobre as 

concepções e representações dos professores formadores quanto às reformulações ocorridas 
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nesse período. Acredita-se que o presente trabalho cooperará também para futuras reformas no 

Curso de Licenciatura em Química, já que o mesmo traça um panorama desde sua implantação 

até seu reconhecimento como Licenciatura Plena em Química, bem como contribuir para 

fomentar debates acerca da problemática da formação docente, mais especificamente aquela 

desenvolvida nos cursos de licenciatura. 

 

5. Considerações finais 

 

Diante do exposto percebe-se que as universidades e as demais instituições de ensino 

superior precisam repensar seu atual modelo de formação de professores e identificar os saberes 

e práticas mais adequados para atender as demandas da profissão no atual contexto social. 
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1. Introdução 

 

A educação formal possui uma importância singular como veículo de desenvolvimento 

humano e formação para a cidadania. Nesse contexto, o ensino de ciências desponta como uma 

tarefa de suma importância, pois pode contribuir muito para a formação de indivíduos 

autônomos, aptos para tomada consciente de decisões. 

A alfabetização científica, aqui entendida como o conjunto de conhecimentos necessários 

aos cidadãos para possibilitar a estes a possibilidade de realizar de forma crítica uma leitura do 

mundo onde vivem (CHASSOT, 2003) recebe cada vez maior importância, tendo em vista que 

vivemos em uma sociedade que a cada dia encontra-se mergulhada em avanços científicos e 

tecnológicos, que acabam influenciando as relações humanas, por mais simples que sejam 

(CHRISPINO, 2009).   

Se no ensino básico regular a maneira conteudista do ensino de ciências já não satisfaz as 

expectativas de um ensino crítico, o que podemos então pensar da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA)? Sabemos que essa modalidade de ensino, tem sido percebida pelas políticas públicas como 

estratégia compensatória para aqueles e aquelas que não obtiveram as condições mínimas 

necessárias para concluir os seus estudos em tempo regular.  

Conduzir a educação científica para estudantes que talvez, somente durante o período de 

escolarização formal, poderão de fato ter acesso ao saber sistematizado e de refletir sobre as 

relações estabelecidas entre a ciência, tecnologia e sociedade, requer formação adequada. Não 

basta apenas conhecer a matéria a ser ensinada e possuir técnicas pedagógicas. É necessário ir 

além e perceber que o ensino de ciências na EJA possui especificidades que precisam ser 

consideradas pelo professor tanto na fase de planejamento quanto no momento de execução das 

aulas.  

Apesar do crescente número de pesquisas que tratam da inserção da Abordagem CTS no 

ensino de ciências, os estudos voltados para as reais aplicações dessa abordagem dentro da sala de 

aula precisam ser ampliados (AULER, 2007; RICARDO, 2007; STRIEDER, 2008). Diante disso, 

faz-se necessário ampliar as investigações que extrapolem os limites das atividades pontuais e 

mergulhem profundamente dentro da sala de aula, de sorte que possamos ampliar as análises em 

torno do processo ensino-aprendizagem, com enfoque CTS nas aulas de ciências. 

Para balizar a investigação pretendida, além dos pressupostos do movimento educativo 

CTS e das diretrizes curriculares estabelecidas para a EJA, utilizaremos também como 

pressupostos teóricos as concepções educacionais vinculadas à Pedagogia Histórico-Crítica 

(PHC), proposta por Dermeval Saviani, e que tem como elemento central a questão do saber 
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objetivo (SAVIANI, 2003). A PHC define que é função da escola identificar os saberes objetivos 

produzidos historicamente, contextualizando-os nas condições de sua produção, fazendo com 

que os alunos possam apreender o saber enquanto conhecimento produzido e transformado 

historicamente e não apenas como resultado a ser assimilado de forma descontextualizada e 

acrítica.  

 

2. Objetivos 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar as implicações da utilização do Enfoque CTS 

em aulas da EJA voltadas para a educação científica dos estudantes. Os nossos objetivos 

específicos são: 

• Elaborar uma proposta de ensino-aprendizagem, de acordo com os pressupostos CTS, 

que atenda as especificidades dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

• Aplicar a sequência didática no período de duas unidades; 

•  Avaliar as implicações (positivas e negativas) da proposta aplicada para o processo de 

ensino-aprendizagem.  

 

3. Metodologia 

 

Esta proposta de trabalho possui abordagem de pesquisa qualitativa caracterizada como 

uma pesquisa de intervenção, pois segundo Chizzotti (2006), refere-se a uma “pesquisa sobre a 

ação” que é por ele assim definida quando se trata de estudar uma ação para compreendê-la e 

explicar seus efeitos. 

A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, localizada 

no município de Jequié-Bahia, e envolverá uma turma do Eixo Formativo V, no turno noturno. 

Os sujeitos da pesquisa serão os alunos, a professora substituta e a professora-pesquisadora.  

Esta pesquisa se baseará em uma experiência concreta em sala de aula, que será 

desenvolvida durante o segundo semestre do ano letivo de 2012. Sendo assim, desenvolveremos 

uma proposta de intervenção inserindo paralelamente aos conteúdos curriculares da proposta de 

trabalho da EJA, os aspectos referentes às implicações da ciência e da tecnologia na sociedade. 

Nossa proposta é que as atividades de intervenção se estendam durante duas unidades didáticas, 

pois dessa forma obteremos subsídios para avaliarmos as implicações da proposta executada na 

aprendizagem dos estudantes; e obteremos uma quantidade maior de dados empíricos que 

poderão nos oportunizar o levantamento de inferências para o ensino de ciências.  

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados serão os seguintes:  

(1) Observação: registros escritos na forma de diário de campo ao término de todas as aulas 

ministradas;  

(2) Entrevistas: realizadas com os alunos no final de cada unidade letiva para avaliação da maneira 

como os trabalhos vêm sendo conduzidos pela pesquisadora;  

(3) Análise de documentos: trabalhos escritos realizados pelos alunos no decorrer da intervenção 

como atividades necessárias à compreensão dos temas propostos.  

 

FASES QUE ENVOLVEM A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

1ª FASE: Elaboração do projeto e sondagem: Além da elaboração dessa proposta, nesse 

primeiro momento, pretendemos fazer um levantamento junto aos alunos para que possamos 
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trabalhar temas que venham a emergir do próprio contexto de vida desses estudantes. A partir do 

levantamento dos temas de interesse dos alunos seguiremos para a próxima fase, que consistirá 

no planejamento da intervenção. 

 

2ª FASE: Seleção dos temas, dos recursos didáticos e das estratégias metodológicas: 

Nesse momento da pesquisa será destinado para a preparação dos materiais didáticos que serão 

utilizados durante as aulas e definiremos as estratégias de ensino que serão utilizadas.  

 

3ª FASE: Desenvolvimento da proposta em sala de aula: Esse período corresponde ao 

segundo semestre de 2012, onde aplicaremos nossa proposta investigativa na escola. 

 

4ª FASE: Análise dos dados e conclusões: Para análise dos dados serão estabelecidas 

categorias descritivas. A priori três categorias já foram estabelecidas: (1) articulação da tríade C-T-

S; (2) estratégias de ensino e recursos didáticos empregados; (3) percepções dos sujeitos da 

pesquisa (professora/pesquisadora e alunos) sobre o processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido. 

 

4. Considerações finais 

 

Nossa intenção partiu também da necessidade de contribuir para a ressiginificação do 

ensino de ciências, ora desenvolvido em nossa escola, aproximando-o da realidade dos alunos da 

EJA. Dessa forma acreditamos poder contribuir para a formação da cidadania e do pensamento 

crítico dos nossos estudantes. Entendemos que a presente pesquisa possui considerável dimensão 

educativa, pois possibilita ao professor a realização de um trabalho de reflexão e aperfeiçoamento 

de sua própria prática. Por meio das intervenções propostas nossa intenção é contribuir para a 

formação de estudantes mais críticos, aptos na tomada de decisões conscientes. 

Sendo assim, nosso trabalho pretende oportunizar aos alunos da EJA estudos que 

contribuam para sua alfabetização científica, tornando-os mais críticos a respeito dos temas que 

envolvam a ciência e a tecnologia. 
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1. Introdução 

 

A rápida expansão das tecnologias na sociedade é notável principalmente quando 

percebemos em nosso cotidiano, cada vez mais a presença de televisores, computadores, 

máquinas digitais, celulares entre outros dispositivos eletrônicos. O desenvolvimento das 

tecnologias aliado às modificações na forma como é hoje construído o conhecimento, traz à luz a 

discussão sobre o uso das tecnologias na educação e como elas podem auxiliar no processo 

ensino-aprendizagem.  

A comunidade escolar (professores, alunos, gestores e pais) precisa ficar atenta e ativa 

oferecendo aos discentes atividades tão atrativas quanto às oferecidas além dos muros da escola. 

É preciso inovar, é preciso mostrar aos nossos alunos que as atividades escolares podem 

possibilitar a criatividade, o desenvolvimento da autoria, da autonomia, da cooperação do ser 

humano além de acompanhar uma nova forma de gestão do conhecimento que contemple a 

cibercultura3, o ciberespaço que, para Lemos (2002, p. 145), pode ser definido como “ambiente 

de circulação de discussões pluralistas, reforçando competências diferenciadas” e a Web 2.04.  

A inserção das tecnologias nas escolas não garante a utilização das mesmas como recurso 

pedagógico, pois exige uma nova postura, uma nova forma de comportamento dos professores 

que são desafiados a rever sua prática escolar buscando formação continuada, reflexão contínua 

com possibilidades de crescimento e colaboração com e por meio do uso das tecnologias. Vale 

ressaltar que o fato de “lançar mão do uso de tecnologia informática não significa 

necessariamente abandonar as outras tecnologias. É preciso avaliar o que queremos enfatizar e 

qual a mídia mais adequada para atender o nosso propósito” (BORBA; PENTEADO, 2003, 

p.64). 

Esta reflexão, numa perspectiva de apropriação crítica e contextualizada das tecnologias 

existentes na escola, incentiva professores e alunos a utilizarem seu potencial criativo para, não só 

consumirem os materiais e conteúdos já inseridos na rede, mas também para se tornarem 

produtores de conteúdos digitais ganhando inovação, interesse, dinamismo além de possibilitar a 

curiosidade e a construção do conhecimento colaborativamente.  

Mesmo que a formação acadêmica do professor ainda esteja voltada para a educação com 

quadro e giz, há uma conscientização da classe docente de que é preciso repensar as práticas 
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quando permite a publicação de suas produções (textos, vídeos, podcasts etc). 
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educacionais como um todo. É necessário formar-se continuamente, reaprender a ensinar, rever 

as formas de aprendizagem e o seu acompanhamento, estar atento a todas as etapas do processo 

de ensino-aprendizagem para que este ocorra de forma inovadora e significativa despertando no 

educando o desejo de aprender a aprender sendo autor do próprio caminhar. Lorenzato (2008, p. 

8) reforça esse pensamento quando diz que “[...] refletir sobre sua prática docente e manter-se 

atualizado pode ser um caminho para adquirir a lucidez crítica que a análise das modas exige”. 

Diante dessa situação desafiadora, onde a formação dos professores, em especial os de 

Matemática, pode ser fundamental para alteração da realidade em sala de aula, como professora 

multiplicadora do Núcleo de Tecnologia Educacional1 da cidade de Vitória da Conquista – 

NTE16 proponho um projeto de pesquisa cujo tema é formação do professor de Matemática no 

uso de software para a produção e uso de recursos didáticos digitais em sala de aula com enfoque 

na autoria. A escolha do tema reflete a inquietação em utilizar os laboratórios de informática das 

escolas, os aparelhos tecnológicos disponíveis na escola e estimular a autoria dos professores em 

produzir seus próprios materiais pedagógicos digitais de acordo com a realidade específica 

vivenciada em sala de aula. 

Nesse sentido, surgiu a proposta de criar um curso de extensão “Formação de 

Professores de Matemática na Produção de Recursos Didáticos Digitais” na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB para professores de Matemática da rede pública e 

particular que atuam na Educação Básica para conhecer software de autoria, as possibilidades de 

aproveitar esse recurso em sala de aula e a oportunidade de criar e utilizar o seu próprio recurso 

pedagógico digital para e com os seus alunos.  

Desejo com essa pesquisa, analisar os diálogos, as estratégias assim como as possibilidades 

e dificuldades encontradas pelos professores de Matemática na criação e no uso dos recursos 

didáticos digitais em sala de aula. Para isso, proponho uma investigação na linha da abordagem 

qualitativa, com ênfase na pesquisa-intervenção. Quanto ao referencial teórico, far-se-á necessário 

um estudo aprofundado dos princípios que norteiam a formação dos professores, em especial os 

de Matemática, o processo de autoria e do uso das tecnologias na educação. 

 

2. Objetivos 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é: analisar as possibilidades e limites encontrados pelos 

professores no processo de criação e utilização dos recursos didáticos digitais, a partir da 

formação continuada dos professores de Matemática no curso de extensão “Formação de 

Professores de Matemática na Produção de Recursos Didáticos Digitais”. 

 

3. Metodologia 

 

A partir das dúvidas e incertezas que me acompanham enquanto pesquisadora, proponho 

uma investigação na linha da pesquisa qualitativa que Bogdan e Biklen (1994, p. 11) consideram 

como “[...] uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais”. Na pesquisa qualitativa a investigação não é 
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feita em função dos resultados finais, mas o que se quer obter é "a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação" (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p.16). As perguntas formuladas para essa investigação foram fruto de observações e 

conversas com os professores que fazem os cursos do NTE16 que muitas vezes procuram 

materiais didáticos digitais para serem aplicados em sala de aula, mas estes não estão de acordo 

totalmente com sua proposta pedagógica necessitando assim, a criação de materiais próprios, 

autorais. Nesse sentido, durante a investigação, as questões levantadas poderão ser revistas, pois a 

ênfase, nesse tipo de pesquisa, é dada ao processo e não simplesmente aos resultados, como 

fundamentam Bogdan e Biklen (1994, p.49). 

Dentro da abordagem qualitativa, será utilizada a pesquisa-intervenção. Para Chizzoti 

(2011, p.78), a pesquisa-intervenção propõe “uma prática consistente de atuar em uma realidade 

concreta, mediante ações coerentes, para gerar uma nova realidade social”, nesta perspectiva, o 

pesquisador está envolvido simultaneamente na manipulação de certas variáveis e na avaliação 

dos fenômenos observados propondo ações em que os participantes possam modificar a 

realidade em que estão inseridos.   

Os sujeitos da pesquisa serão professores de Matemática que atuem no Ensino 

Fundamental e/ou Médio de escolas da Rede Pública e Particular de Vitória da Conquista e 

região que participarem do curso de extensão “Formação de Professores de Matemática e a 

Produção de Recursos Didáticos Digitais” e que aceitarem o convite para participar do processo 

de investigação, criando e utilizando recursos didáticos digitais autorais como recurso pedagógico 

em sua sala de aula, além da pesquisadora que fará intervenção durante a pesquisa. 

Por se tratar de uma pesquisa-intervenção, o principal instrumento de pesquisa será a 

observação participada. Será utilizado um diário de campo para acompanhar as modificações 

ocorridas no contexto, além do emprego de questionários, entrevistas e registros no ambiente 

virtual de aprendizagem do curso de extensão.  

A partir da observação das atividades realizadas serão definidos alguns critérios e 

categorias para que possam ser analisados os efeitos da produção e da utilização dos recursos 

didáticos digitais de forma autoral na construção de novos conhecimentos. O referencial teórico 

estudado ao longo do curso proporcionará uma definição mais clara dos critérios a serem 

analisados. 
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