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Apresentação
Coleção Temáticas em Ensino de Ciências

Organizar esta coleção nos foi um desafio. A pergunta de como,  a partir 
das programações do “VI Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e 
do Ambiente Guaracira Gouvêa”, reuniríamos as discussões travadas nele, sem 
perder o momento dos temas em debates,      nos guiou até aqui.

O objetivo da Coleção foi o de contribuir e divulgar o conhecimento e 
o caráter científico e social das pesquisas produzidas pela ampla comunidade 
da área de Ensino, abrangendo o espaço público das discussões.

Dessa forma, buscamos cumprir os objetivos do Encontro, quais 
sejam: (i) Favorecer a interação de pesquisadores, professores e estudantes 
em torno da apresentação e discussão de trabalhos e atividades de pesquisa 
em Ensino de Ciências em sua interface com as questões de Saúde e de 
Ambiente; (ii) Aproximar os professores da escola básica das discussões sobre 
as pesquisas na área de Ensino, em especial daquelas que versam sobre ensino 
e saúde, ensino e ambiente e Ensino de Ciências; (iii) Divulgar os resultados 
das pesquisas que vêm  sendo desenvolvidas na área de Ensino de Ciências 
e Matemática, com ênfase na tríade Ensino-Saúde-Ambiente; (iv) Oportunizar 
o acesso aos referenciais teórico-epistemológicos que orientam as pesquisas 
recentes na área de Ensino; (v) Reunir pesquisadores da área de Ensino de 
Ciências que, particularmente, desenvolvam ações de investigação na interface 
com as questões relativas ao Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente em 
espaços formais e não-formais de ensino, com a finalidade de discutir trabalhos 
de pesquisa recentes e tratar de temas de interesse da área e; (vi) Favorecer 
a interação dos pesquisadores, bem como, dos  alunos de Iniciação Científica, 
Graduação, Mestrado e Doutorado que desenvolvam temas pertinentes à área.

Tendo por base esses objetivos, sistematizamos em séries temáticas 
os cinco volumes da “Coleção Temática em Ensino de Ciências”. Ela está 
vinculada à Editora Imperial do Colégio Pedro II, que, mobilizada pelo objetivo 
de contribuir “para a produção de conhecimento, para o enriquecimento 
artístico-cultural e para a reflexão a respeito de saberes, tecnologias, técnicas 
e produtos científicos, artísticos, culturais e educacionais”, firmou parceria 
no processo de produção dos e-books que compõe a coleção. Optamos pelo 



formato de livros digitais pela elevada capacidade de acessibilidade, feita por 
meio de diversas tecnologias digitais, e de divulgação.

Pretendemos, com a publicação dos livros, propiciar um espaço de 
articulação dos eixos e linhas de pesquisa da área. A coleção tece assuntos que 
compôs um momento de reflexão das temáticas para entendermos o contexto e 
a conjuntura que se insere hoje as pesquisas de Ensino. Em decorrência desse 
entendimento propomos a seguinte disposição:

Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; 

Volume II - Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; 

Volume III - Ensino de Ciências e Formação de Professores;

Volume IV - Currículo, Políticas e Avaliação no Ensino de Ciências; e

Volume V - Ensino de Ciências, Processos e Estratégias de Ensino-
Aprendizagem.

Agradecemos e reconhecemos as várias parcerias que tornaram 
possível a troca e a realização de diálogos ricos e profícuos com os diversos 
programas de pós-graduação em Educação, Ensino de Ciências e afins. Todas 
empreenderam esforços na elaboração e realização do Encontro, foram ativas 
e tiveram protagonismo dentro dele. 

Agradecemos a comissão organizadora que aceitou o desafio das 
primeiras experiências na organização de eventos virtuais. Formada por 
profissionais de secretaria e TI e de alunos da graduação e pós-graduação, a 
equipe empenhou seus esforços, cuidados, esmeros, conhecimentos, dedicação, 
amizade e carinho para que tudo desse certo. A cada um de vocês nosso abraço 
afetuoso, cheio da mais profunda admiração pelo companheirismo desse 
momento. Os  frutos acadêmicos dessa participação se concretizam, também, 
nos livros dessa Coleção.

Dessa forma, foi num acreditar e “esperançar” que os encontros virtuais 
proporcionam, nesse momento pandêmico, que tivemos inscritos neles 
um espaço para manter o vigor e uma forma de integrar os pesquisadores, 
propagando suas produções individuais e coletivas realizadas nos diferentes 
programas de pós-graduação.



Assim, buscamos repercutir possibilidades para além do Encontro, 
como forma de um registro mais acessível a todos que não tenham dele 
participado, mas gostariam de ter acesso ao que foi colocado em pauta no 
rol das programações.

O acesso às interações e a produção de saberes que expressam as 
várias tendências e críticas construídas no momento atual, consta neste 
registro.

A criatividade presente nos textos nos mostra a intensidade dos 
assuntos trabalhados. Neles a pluralidade entre temas assinalam um 
cenário de criticidade na produção de saberes dos docentes em pesquisas.

Nesse contexto, vemos nos textos construídos para essa coleção 
uma intensidade urgente de mudanças, de virada de chave das opressões 
que afligiram os séculos anteriores. Não  dá mais para, nesse século 
que já chega a quase seu terço de vida, tolerarmos as arbitrariedades 
e totalitarismos. Um rompimento com ideias coloniais, presa a um 
determinado contexto histórico devem ser rebatidas, e não mais 
perfazerem um momento que se pretende crítico e livre.

A área de ensino batalhou nas duas décadas de sua existência para 
expurgar os mecanismos que corrompem a ética social, difundindo práticas 
de morte.

Esperamos que a coleção, ao trazer à baila essas reflexões, 
possa contribuir para o avanço de uma práxis comprometida com a 
democratização do conhecimento por meio do livre pensamento e para o 
aperfeiçoamento das ações que mantenham a liberdade.

Por fim, esperamos que todos desfrutem desse belo encontro.

Um abraço e até a próxima.

Maylta Brandão dos Anjos e  Edgar Miranda da Silva
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Prefácio
Este livro foi organizado em plena pandemia do 
novo coronavírus, momento em que educadores e 
formadores foram forçosamente colocados a repensar 
suas práticas. Assim, podemos de imediato destacar 
a importância da obra. Trata-se de uma coletânea de 
15 artigos que analisam experiências educacionais 
voltadas para as ciências da natureza e da saúde 
que perpassam a educação básica e a formação de 
professores que atuam nesse segmento. 

O material oferece subsídios para que se observe o passado e, 
com base nele, sejam criadas novas estratégias de ensino e formação. 
Estratégias tais que superem as dificuldades educacionais provocadas 
pelas desigualdades sociais que assolam o Brasil e se fizeram ainda mais 
visíveis durante a pandemia. 

Nos últimos anos, tendo em vista o baixo rendimento dos estudantes, 
o número de pesquisas científicas sobre processos de aprendizagem e 
sobre as formações inicial e continuada de professores vêm aumentando 
consideravelmente. Já é superada a ideia de que o professor é o responsável 
pelo fracasso escolar. Ao contrário disso, sabe-se que, diante da falta de 
recursos estruturais, financeiros e humanos nas escolas, muitas vezes, 
é apenas a atuação do professor que assegura alguma aprendizagem. É 
consenso também a existência um saber específico do professor, construído 
tanto na prática de sala de aula quanto nos bancos da universidade, que 
o caracteriza e o diferencia dos bacharéis, conferindo-lhe sua identidade 
profissional. 

Nessa perspectiva o magistério passa a ser entendido como um vasto 
campo de pesquisa e o professor, um pesquisador. No artigo “A formação 
do Professsor-Pesquisador: uma experiência nos cursos semipresenciais da 
UERJ”, Adriel Alexsander Monteiro de Castro, Fátima Kzam Damaceno 
de Lacerda e Celly Cristina A. do Nascimento Saba investigam os cursos 
semipresenciais de formação de professores oferecidos pela UERJ e indicam 
os limites e potencialidades da educação a distância na formação docente, 
mostrando caminhos para a superação de desafios que se apresentam na 
contemporaneidade. 

 Seguem-se três estudos que destacam as interações da formação 



de professores com outras áreas, como a Psicologia e as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, e com outros campos da Educação, como o 
campo de currículo. No artigo “O papel da psicologia na formação docente 
em ciências biológicas: uma questão de documentos e práticas”, Américo 
de Araujo Pastor Junior, Andréa Giglio Bottino e Luciana Ferrari Espíndola 
Cabral apresentam os resultados iniciais de uma discussão sobre o lugar dos 
saberes de Psicologia nos cursos de licenciatura em ciências biológicas. 
Eles analisaram as estruturas curriculares e ementas das licenciaturas em 
ciências biológicas de quatro instituições de ensino superior (IES) públicas 
do Rio de Janeiro, estabelecendo uma correlação com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências Biológicas (DCNCBs) 
e Base Nacional Comum de Formação Inicial Docente para a Educação 
Básica (BNC-Formação) e constataram que ambas não consideram a 
psicologia como área de saber. 

Já em “Abordagem de temáticas sociocientíficas em disciplinas 
da grade curricular de uma licenciatura em Ciências Biológicas”, Erick 
da Silva do Nascimento, Amanda Lima, Francine Lopes Pinhão, Tatiana 
Galieta e Luís Fernando Marques Dorvillé investigaram a abordagem de 
temas sociocientíficos no currículo de um curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas. Após realizarem o mapeamento das disciplinas por meio de 
consulta ao ementário e a produções dos alunos como provas e trabalhos, 
os autores verificaram que as disciplinas que abordaram essas questões 
se distribuíram ao longo de todos os períodos dos cursos, revelando a 
preocupação de vários docentes de ressaltar aspectos políticos, econômicos, 
éticos e morais presentes em temáticas das Ciências Biológicas. 

Em “Tecnologias da informação e comunicação na Educação em 
Ciências e Saúde: uma breve contribuição ao debate”, Pedro Henrique 
Bonini da Silva faz uma revisão de literatura narrativa e analisa artigos 
voltados para a temática das Tecnologias da Informação e Comunicação 
no ensino de ciências e saúde. Nesse levantamento, o autor percebeu uma 
variedade de perfis de trabalhos voltados ao tema, tanto no que se refere aos 
níveis de formação quanto no âmbito teórico-metodológico. 

 A diversidade e a preocupação com questões sociocientíficas são 
também marcos das pesquisas atuais que se debruçam sobre a produção 
de materiais didáticos e sobre os saberes dos professores que ensinam as 



ciências da natureza e da saúde. Dando continuidade, dos quatro artigos 
seguintes, um investiga os saberes docentes e três priorizam recursos 
didáticos. Em “Elaboração do Jogo do Saneamento Básico: uma 
estratégia para Educação Ambiental e Cidadania”, Ana Caroline Pereira e 
Denise Espellet Klein descrevem a elaboração do jogo Saneamento Básico. 
No processo, vivenciado com estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, 
as autoras consideraram as inadequações sanitárias do bairro Bom Retiro 
(Duque de Caxias) e criaram condições para que os estudantes percebessem 
a importância da tomada de decisões coletivas. 

Sobre os saberes, Anna Clara da Costa Oliveira e Flavia Venancio 
Silva, no artigo “Conhecimentos de licenciandos em Ciências Biológicas 
sobre a tecnologia do DNA recombinante”, investigaram o conhecimento 
sobre a tecnologia do DNA recombinante entre alunos de um Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade pública no 
estado do Rio de Janeiro. Tendo sido uma pesquisa de cunho qualitativo, as 
autoras recomendam que sejam pensadas ações para que aprimorem esses 
conhecimentos e possam ser realizadas ao longo do curso. 

Integrando saberes docentes e produção de recursos didáticos, em 
“Oficina de imagens tridimensionais (3d) por anáglifos: proposta e resultados 
em um curso de formação continuada de professores em ciências”, 
Carolina Barbosa dos Santos e Grazielle Rodrigues Pereira apresentam 
uma proposta de uma oficina temática de óptica aplicada em um curso de 
formação continuada de professores em Ciências do ensino fundamental. 
Os resultados que elas obtiveram demonstraram, por meio de atividades 
simples que envolvem elementos do cotidiano dos estudantes, ser possível 
abordar conceitos da óptica em qualquer ano do Ensino Fundamental. Cabe 
mencionar que também é possível fazer esse tipo de abordagem nos livros 
didáticos e, por isso, é importante que o professor, durante a formação 
inicial, receba orientações para saber explorá-los. Pensando nessa direção, 
Maria do Carmo Andrade Lisbôa e Maria Cristina do Amaral Moreira, no 
artigo “O livro didático no ensino: uma revisão de literatura do uso didático 
na formação inicial”, buscam identificar estudos a respeito do uso do livro 
didático no ensino na formação inicial. Elas realizaram um levantamento 
de artigos na revista Ciência & Educação, considerando o período de 
2010 a 2019 e, com base nos resultados, apontam para a necessidade de 



se aprofundar, nas licenciaturas, a compreensão sobre o uso de livros 
didáticos e sua articulação com outros materiais textuais utilizados pelo 
docente em sala de aula.

Um aspecto que ainda merece destaque é a constatação de que 
a formação de um professor não se completa nos bancos dos cursos 
de graduação. Há saberes produzidos na prática e é fundamental que o 
professor seja levado a refletir, constantemente, sobre sua prática e os 
saberes ali produzidos. É dentro dessa concepção que  os estudos sobre 
formação continuada de professores vêm sendo realizados. Desse modo, o 
senso crítico e a postura investigativa já podem ser desenvolvidos desde os 
primeiros períodos de graduação e a participação em projetos de extensão, 
de iniciação científica e de iniciação à docência podem contribuir. 

As quatro pesquisas que seguem incidem sobre essas questões, sendo 
duas voltadas para iniciação científica e iniciação à docência em cursos de 
graduação. As outras duas sobre a formação continuada de professores. 
Em “Um olhar etnográfico a partir dos estudos de Latour e Woolgar sobre 
os Programas de Iniciação Científica dos cursos de Educação Física de 
universidades públicas federais do estado do Rio de Janeiro”, Elaine de B. 
Carneiro e Rosane M.S. de Meirelles analisaram a rotina dos Programas 
de Iniciação Científica em cursos de Educação Física de Universidades 
Públicas Federais do Estado do Rio de Janeiro e concluíram que a iniciação 
científica contribui para o fortalecimento da pesquisa na área da Educação 
Física, sendo necessários investimentos e mudanças curriculares para sua 
efetiva ação. 

Com relação à formação continuada, Flavia Venancio Silva, 
Rodrigo Araújo Cocêlo Dias e Tatiana Galieta Nascimento, no artigo 
“Formação continuada de professores através de uma oficina pedagógica 
de microscopia”, relatam uma experiência em que reuniram professores 
e discutiram com eles suas realidades a respeito do ensino sobre as 
células nas escolas e perceberam que: alguns tiveram pouco acesso ao 
microscópio durante a formação inicial, trabalham em escolas que não 
têm laboratório de ciências e microscópios, quase nunca realizam práticas, 
porém demonstram grande interesse em realizá-las. Aqui vale destacar 
que a formação continuada é uma necessidade e também um anseio dos 
professores e, no sentido de atendê-los, universidades e outras instituições 



programam cursos e oficinas. 
Um exemplo desse esforço é descrito por Joana Diafilos Teixeira, 

Daniel Fonseca Andrade e Marcelo Borges Rocha no texto “Formação 
de professores no Parque Nacional da Tijuca: uma investigação a partir 
da perspectiva docente”. Além de descreverem o Centro de Educação 
Ambiental do Parque Nacional da Tijuca, os autores entrevistaram 
professores que frequentam as atividades ali propostas procurando 
identificar os aspectos positivos e as sugestões de melhoria. 

Já, numa perspectiva mais formal, Luciene Fernanda da Silva e 
Alberto Villani, no artigo “O MNPEF e o desenvolvimento profissional 
de professores de física”, investigam o desenvolvimento profissional 
proporcionado aos professores-mestrandos de Física em um polo do 
MNPEF, desvelando suas particularidades e lacunas. E, trazendo ainda 
outra ação desenvolvida no seio das universidades.

 No âmbito da graduação, Raiany Nogueira Santos, Caio Roberto 
Siqueira Lamego e Maria Cristina Ferreira dos Santos, no artigo 
“Expectativas sobre o PIBID na formação inicial docente: visões de 
estudantes e egressos de cursos de licenciatura em Ciências Biológicas”, 
buscaram compreender as expectativas e motivações para participação no 
PIBID de estudantes e licenciados em Biologia em duas universidades 
no estado do Rio de Janeiro. Seus resultados indicam que o programa 
influenciou, positivamente, na formação inicial dos licenciandos 
participantes da pesquisa, permitindo que tivessem as primeiras vivências 
em sala de aula e os saberes ali produzidos.

Por fim, mas não menos importante, temos dois estudos que discutem 
o ensino e a formação de professores para o ensino de ciências na Educação 
Infantil. No artigo “O Ensino de Ciências na Educação Infantil:análise 
das produções bibliográficas publicadas nos anais do ENPEC”, Verônica 
López Gonçalves e Grazielle Rodrigues Pereira investigaram se o ensino 
de ciências na Educação Infantil tem sido abordado nos últimos eventos do 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) e como 
está sendo vista a formação de professores nessa área do conhecimento. 
Enquanto Virginia Georg Schindhelm e Maria Luisa Furlin Bampi, no 
artigo “As Ciências Naturais na formação docente da Educação Infantil: 
uma proposta pedagógica por projetos no estudo com insetos”, discutem 



o desenvolvimento de projetos como intervenção didático-pedagógica no 
ensino/aprendizagem de Ciências Naturais em uma escola de Educação 
Infantil. 

O encerramento da obra com artigos voltados para a Educação 
Infantil nos leva a atentar para as possibilidades do conhecimento 
científico em todos os níveis de ensino. É ele que favorece o enfrentamento 
de pandemias e de outros males decorrentes das desigualdades sociais. A 
ausência dele tem levado a políticas irresponsáveis que comprometem 
cada vez mais a saúde e o bem estar da população brasileira.

Gabriela dos Santos Barbosa1

1 Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/FEBF). Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação (UERJ/FEBF) e no 
Mestrado Profissional de Matemática (PROFMAT/UERJ).
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Uso das Redes Sociais para Construção de 
Networking no Ensino de Ciências

Patricia Grasel da Silva1

Ao tratar sobre redes sociais digitais, vamos iniciar nossa reflexão 
com base em uma frase dos autores Garton, Haythornthwaite e Wellman: 
“When a computer network connects people and organizations, it is a social 
network”, “Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e 
organizações, temos uma rede social.” (GARTON; HAYTHORNTHWAITE; 
WELLMAN, 1997, p. 1) Redes são elementos conectados entre si, sejam 
elementos físicos, digitais ou humanos.

Usamos os termos de redes sociais, como termo comum, mas  quando 
tratamos de redes em contexto virtual a nomenclatura mais adequada é mídia 
de rede social digital. Justamente porque desde a essência da organização da 
humanidade temos a presença das redes sociais. Foi com a chegada da internet 
que começamos a conectar com nossos pares, amigos e parceiros através dos 
links da web. É através da internet que conseguimos ampliar e maximizar 
nosso networks e onde a rede começa a ser virtualizada.

O autor João Mattar (2013, p.111) fala das redes sociais no contexto 
da web, definindo-as como: “Sites de redes sociais, ou somente redes sociais 
- como comumente chamamos - são plataformas em que pessoas têm perfis, 
estabelecem amizades e compartilham informações e interesses.” Podemos 
ampliar essa definição, entendendo que rede social digital é constituída por 
diferentes pessoas, que configuram seu perfil, para ter um usuário e conectar 
com seus pares e interesses, a fim de estabelecer troca, compartilhamento, 
diálogo e informação.

Não podemos negar que a internet trouxe diversas mudanças para nossa 
sociedade, entre elas a presença das mídias de redes sociais, que podem ser 
compreendidas como recursos para fomentar o network. As mídias de redes 
sociais digitais favorecem a socialização, o que podemos compreender como 
recursos que potencializam as trocas, os intercâmbios sociais. Isso significa 

1 IFRJ e-mail: patricia.grasel@ifrj.edu.br
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que quando os sujeitos utilizam ou estabelecem movimentos nas redes sociais, 
com relações mediadas pelas tecnologias da informação e comunicação, os 
sujeitos podem construir um diálogo, interagir, comunicar deixando rastros de 
suas ações nos espaços digitais. 

Na rede social digital facilmente identificamos quem conectou com 
quem, quem curte quem, quem interage com quem, os interesses e movimentos 
das pessoas ficam mais visíveis. A internet possibilita uma visão melhor, 
mais amplificada dos movimentos sociais, nos espaços de mídias digitais 
para network. Observe que é muito comum ramificações comportamentais, 
ou seja, comportamentos acontecendo por influência de comportamentos do 
nosso entorno. Os comportamentos dos usuários em mídias de redes sociais 
são rapidamente divulgados e analisados em diferentes espaços digitais.

A rede na internet é constituída por pessoas conectadas, que influenciam 
e são influenciadas pelos movimentos das demais pessoas conectadas umas 
as outras. Por estarem conectadas via web todas as ações ganham maior 
dimensão, alcance, se propagam mais rapidamente e, consequentemente, 
ganham maior visibilidade. Por essa dinamicidade das redes sociais digitais 
que a internet acaba por fomentar mídias e espaços digitais estruturados nas 
relações sociais. Trata-se de espaços digitais que servem de mídias de redes 
sociais, cada vez mais utilizados para acesso à informação, para venda de 
produtos, para estudo, para divulgação da imagem, entre outros.  A velocidade 
dos dados na rede social digital implica no comportamento da própria rede. 
O que faz com que as redes sociais digitais sejam consideradas tão fortes e 
potentes na internet, sendo um excelente recurso para comunicar ou fomentar 
comportamentos.

Barabási (2002, p. 31), em sua obra “Linked”, trata  da ciência dos 
networks chama atenção dos leitores para mostrar que tudo está conectado 
a tudo, que não temos fatos isolados. O autor apresenta o primeiro estudo 
de rede realizado em 1736, de onde surge a teoria do grafo e do “mundo 
pequeno”. Barábasi (2009, p. 7) afirma que a sociedade é uma complexa rede 
social e que pode ser compreendida como um mundo muito pequeno, pois 
todos estão interligados de alguma maneira.

As interações que as pessoas estabelecem entre si em grupos e 
subgrupos revelam um padrão de comportamento, em que todos podem ser 
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desencadeadores de movimentos, bem como exploradores; justamente, porque 
quando a rede é estabelecida por interações, essas interações ao mesmo tempo 
configuram a característica da rede em si. O que justifica os diferentes padrões 
de comportamentos perceptíveis nos grupos da internet. 

Cada grupo e subgrupo apresenta identidade e características 
específicas, que são definidas de acordo com os interesses e movimentos 
das pessoas que os constituem. Através da observação das redes sociais 
digitais podemos perceber uma diversidade de conteúdo, sendo consumido, 
comentado e compartilhado. Cada pessoa na rede representa uma conexão, ou 
no mínimo uma possibilidade de conexão. Quando falamos em ser uma conexão 
na rede social digital está presente a possibilidade dessa pessoa ser vista, lida, 
compartilhada, curtida, entre outras ações, que não a deixam invisível. 

TEORIA DAS REDES

Cada pessoa em uma rede social pode ser compreendida como um 
ator, ou um nó de conexão. Os atores da rede social são considerados partes 
fundamentais da rede, e é o conjunto de atores que constituem o todo da 
rede social. São atores (pessoas) conectados umas com as outras, no que 
denominamos de laços; algumas com ligações mais próximas outras com 
ligações mais distantes, mas todas conectadas. Os laços, que são compreendidos 
como ligação, vínculo da pessoa com a outra e automaticamente com a rede, 
pode ser considerado laço forte ou laço fraco. 

Quando estamos lidamos com redes sociais digitais, ou seja rede de 
relações sociais em contexto da web, lidamos com representações dos atores, 
isso porque cada ator na web é materializado através de um perfil configurado 
pelo próprio usuário/pessoa. Diferentemente de quando estamos trabalhando 
com o ator em contexto presencial, que conseguimos ver e identificar a pessoa 
face a face. 

Na web os lugares em que os atores ocupam ou exploram, como as 
mídias de redes sociais digitais, podem ser considerados espaços de fala, 
espaços de diálogo do ator com suas conexões mais próximas. Justamente 
porque cada autor ao configurar seu perfil em uma das mídias de redes sociais 
automaticamente estabelece e começa a configurar também sua rede, seus 
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vínculos e interesses. O que de alguma maneira serve de elemento para 
que o perfil desse ator seja melhor identificado, mapeado e assim, melhor 
compreendido seu papel na rede ou no mínimo o papel em potencial que cada 
sujeito pode assumir.

A rede social na web promove o que podemos definir de exposição do “eu”, 
da autoimagem, porque quando se faz parte de uma rede na web precisamos 
ser visto para termos conexões, essa necessidade de visibilidade é o que 
provoca a sociabilidade, ou seja as relações sociais que são estabelecidas em 
rede. O que justifica os movimentos e comportamentos em mídias de redes 
sociais digitais que muitas vezes geram propagação, contaminação, ondas de 
publicações baseadas em busca de conexões.

Na rede social digital o que é postado pelo ator acaba por ser elemento 
que o caracteriza, fotos, vídeos, textos e comentários traçam um perfil de ator 
que pode ser moldado de acordo com a configuração do perfil do usuário. 
O que isso significa que o ator na rede social digital fica mais exposto, suas 
ações são, facilmente, identificadas e acabam por ser facilmente analisadas e 
julgadas.

 Os atores da rede social representam os elos de ligação, os nós que 
ligam grupos e subgrupos, que estabelecem conexões. Sendo essas conexões 
denominadas de laços sociais, que são desenvolvidos por intermédio de 
interações sociais. Podemos entender que a interação entre os atores é a 
principal mola propulsora da rede social, sem essa interação a rede deixa de 
ser dinâmica, viva, movimentada. Isso significa que não basta a rede social 
ter grupos e subgrupos de atores conectados, vinculados entre si. Esses atores 
precisam estabelecer interações sociais, trocas entre eles, vínculos, ações, que 
acabam por influenciar e direcionar comportamentos e movimentos da própria 
rede. 

Ou seja, a ação de um ator influencia a reação de outros atores e assim  
sucessivamente, sendo essas ações muitas vezes materializadas pelo diálogo, 
pela comunicação estabelecida. Os laços estabelecidos na rede social digital, 
além de representar vínculo, representam também proximidade, contato, 
frequência, intimidade, identificações, fluxos das informações, entre outras 
ações que configuram o ser e estar. Laços próximos ou distantes, fracos ou 
fortes podem ser considerados vínculos relacionais,  porque são resultado da 
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interação dos atores com suas conexões, através de conteúdos e/ou informações 
compartilhadas.

A forma como os atores se organizam em rede configura a topologia, 
sendo essas topologias compreendidas como estruturas dos agrupamentos 
das pessoas, que podem ser: central, descentralizada ou distribuída. A rede 
centralizada é configurada ou estruturada com um ator central, em que esse ator 
recebe e centraliza a maioria das conexões e elos com os demais atores pertencentes à 
mesma rede. Já tratando da rede descentralizada, podemos entender sua estrutura 
como é caracterizada por uma rede social que apresenta vários atores, ela é 
o contrário da rede centralizada, em que tinha um ator central, como conexão 
principal. Na rede social descentralizada, por ter vários atores fica como 
possíveis conexões importantes, a centralizada fica distribuída.  

Por fim, a rede social distribuída, em que é aquela rede em que todos 
os atores que a constituem são atores com conexões, todos os atores possuem 
uma quantidade semelhante de conexões, o que a configura como distribuída. 
As topologias da rede social servem para estudo e análise do fluxo das 
informações e ações, que são estabelecidas entre os atores, a topologia em si 
revela um padrão de comportamento da rede, serve para entender o trânsito 
na rede.

A CIÊNCIA DAS REDES

A dinamicidade da rede social tem articulação com as interações 
sociais, o que podemos compreender através de uma análise mais detalhada 
sobre a ciência das redes, em que mostra toda a origem e organização 
da rede, desde sua essência. As redes nascem do agrupamento de duas ou 
mais pessoas, que podem ser denominadas de atores, em que as interações 
e trocas estabelecidas entre elas provocam ação e reação, consequentemente 
movimentos predominantes, de onde nascem os padrões. 

A ciência das redes nos permite perceber alguns elementos fundamentais 
que ganham evidência nas relações sociais, que são: cooperação, competição, 
conflitos, adaptação, auto-organização, entre outros. São elementos que nos 
ajudam a identificar fatores a serem trabalhados, por estarem impactando 
positivamente ou negativamente nos comportamentos humanos. São 
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elementos que podem ser denominados de resultantes dos processos sociais 
estabelecidos. Todos os elementos que emergem de um grupo são elementos 
possíveis de serem identificados nas redes sociais, são grupos e subgrupos 
de pessoas aleatórias, que estão conectadas por interesses em comum. Esses 
elementos podem ser compreendidos como fenômenos naturais de grupos.

As interações sociais mediadas pelas tecnologias da informação e 
comunicação são a possibilidade prática para estabelecimento de laços, sejam 
esses laços de característica forte ou fraca. Os laços que se desenvolvem entre 
os atores da rede social digital são potencializados devido aos recursos das 
tecnologias digitais, presentes nas mídias de redes sociais digitais.

A internet possibilita que as redes sociais digitais fiquem mais 
interconectadas, ou seja, as redes sociais acabam por se organizar em 
ramificações maiores e menores, ligada a uma rede digital maior, em uma 
estrutura única. Sendo assim, as redes sociais digitais acabam sendo mais fácil 
de serem compreendidas, analisadas e estudadas, o que as torna com mais 
facilidade objeto de pesquisa. 

A interconectividade das redes sociais macro e micro, com a rede 
digital faz com que se configure uma grande rede de dados, informações 
e canais comunicacionais, que circulam livremente entre diferentes elos, 
grupos e subgrupos. Os dados digitais ganham maior visibilidade, tráfego e 
produtividade, sendo mais facilmente, objeto de produção de conhecimento. 

APRENDIZAGEM EM REDE

Rede é conexão, é estar junto, a aprendizagem em rede é colaborativa, 
pode ser distante geograficamente, mas não distante de afetividade, as conexões 
ligam, aproximam, diminuem as distâncias territoriais. Aprendizagem em rede 
é um processo realizado entre pessoas, desse modo, não pode ser planejada, 
tão pouco, pensada e compreendida como ações individuais.

Hoje, por conta das tecnologias disruptivas temos nossas relações 
sociais potencializadas, nossos comportamentos são alterados por conta dos 
recursos tecnológicos que passamos a explorar, consequentemente temos 
nossas ações e reações também influenciadas pelo uso das tecnologias da 
informação e comunicação. Toda a organização e estrutura da sociedade nos 
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leva a reconhecer que nossos processos formativos, nosso desenvolvimento 
de fato é em rede, nossas aprendizagem são potencializadas quando estamos 
em condição de rede.

Estamos em um momento que é propício para aprendizagem em rede, 
estamos em tempos de cultura digital, o que alguns teóricos, pesquisadores, 
estudiosos da área das tecnologias da informação e comunicação chamam de 
cibercultura, momento marcado pela conectividade. Em que Lemos diz (2009, 
p. 38): 

A cibercultura pode ser caracterizada a partir de alguns 
princípios, sendo um deles a conexão generalizada em 
rede, que tem como pressuposto a ideia de que é preciso 
emitir em rede, entrar em conexão com outros, produzir 
sinergias, trocar pedaços de informação, circular, 
distribuir […] vemos crescer as formas de produção e 
o consumo informacional pela produção livre, pela 
circulação e por processos colaborativos. 

A sociedade em rede, da qual emerge a cibercultura, os comportamentos e 
processos colaborativos nos revelam a necessidade e urgência de (re)significar 
o papel das instituições de ensino. Ou seja, a escola ou as universidades não 
podem pensar em formação apenas para o mercado de trabalho, mas formação 
para apropriação cultural, dos conhecimentos e práticas reais do momento 
atual. O que exige articulação, colaboração, parceria entre sociedade, cultura 
digital, formação, esses três elementos precisam ser pensados e explorados de 
forma articulada, para que os estudantes tenham sua aprendizagem de acordo 
com o tempo e espaço atual.

Para o pesquisador e estudioso das tecnologias da informação e 
comunicação, Pimentel (2000, p. 3) a aprendizagem em rede trata: 

As tecnologias digitais em rede – incluindo os 
computadores em rede e os sistemas computacionais 
que potencializam as interações sociais (web social, 
redes sociais, sistemas colaborativos, serviços de 
comunicação, mídias sociais etc.) – vêm modificando 
nossas concepções e práticas no campo educacional.

A presença das tecnologias da informação e comunicação estão 
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cada vez mais presentes, o que faz hoje com que a educação caminhe 
para o uso e compreensão dos recursos tecnológicos, como recursos 
pedagógicos. Justamente porque temos uma presença significativa de uma 
rede de computadores, em que hoje pode ser compreendida como rede de 
celulares, rede de dispositivos móveis, mas que independente do recurso 
ou artefato, o fato nos mostra que estamos conectados, estamos cada vez 
mais em rede.Toda essa organização e estruturação da sociedade nos 
coloca a viver e conviver em rede e acaba por potencializar e promover a 
interação social. Temos, por meio da organização em rede, a possibilidade 
de compartilhar conteúdos, ter acesso mais rápido às informações, de 
produzir conhecimento, de ter acesso e oferta de produtos e serviços 
diversos, de forma mais rápida.

Para proporcionar processos de aprendizagem em rede é necessário 
reconhecer a realidade em que os estudantes estão inseridos, isso significa 
reconhecer o contexto da cultura digital. Entender e identificar as linguagens 
predominantes, os elementos midiáticos necessários, os artefatos digitais 
disponíveis, e assim por diante. Reconhecer as práticas emergentes da cultura 
digital, as possibilidades para os processos formativos, que potencializam e 
promovem redes, conexões, ações coletivas e colaborativas.

A aprendizagem em rede é um processo de construção de saberes de 
forma coletiva, que é resultado do planejamento pedagógico, da organização 
metodológica do processo formativo, para incentivar e promover as ações 
coletivas, em grupo. As pessoas envolvidas na aprendizagem em rede trocam 
experiências entre si, trocam informações, conteúdos, ideias, saberes. Acabam 
por construir suas compreensões e reflexões de forma coletiva, uma sendo 
auxiliada pela outra, e todas buscando um objetivo em comum, que é aprender 
um  a nova forma de saber, relação e fazer.
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Formação pedagógica: entendendo os movimentos 
da sala de aula

Pedagogical teacher training: Undesrtanding classroom 
movements

Patricia Maneschy Duarte1 

MODOS DE COMPREENDER E ENXERGAR O MUNDO: E 
AS METÁFORAS PEDAGÓGICAS DO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM?
 

 Este artigo pretende aproximar os conhecimentos psicopedagógicos 
sobre a constituição da sala de aula aos movimentos da aprendizagem e para 
a atuação no processo de ensino de todas as áreas, tomando como base que a 
educação formal e sistematizada  pode ser compreendida e caracterizada por 
esse modus educativo. A ação psicopedagógica na escola é fundamental. No 
nosso ponto de vista, essa afirmativa só é válida se o olhar psicopedagógico 
for compartilhado com a proposta institucional do ambiente educacional, 
propondo-se formar o sujeito em sua inteireza.

 A proposição do minicurso “Formação pedagógica: Entendendo 
os movimentos da sala de aula”, conjugou objetos do campo da didática 
e da psicopedagogia com as metodologias para condução dos movimentos 
pedagógicos, para se ensinar e aprenderno espaço- tempo disponibilizado 
para o processo formativo que docentes e discentes vivenciam na troca de 
informações e apreensões sobre o conhecimento.

A sala de aula não é um local único para esse processo acontecer, há 
outros espaços escolares. Ao falar isso, saliento, também, que a questão 
administrativa do tempo e do processo pedagógico não é o foco deste 
trabalho. No minicurso ministrado a relevância foi posta e discutida 
a partir da intenção que demarca conhecimentos pedagógicos, sobre e a 

1 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências/ PROPEC/ IFRJ. Contato: patricia.
costa@ifrj.edu.br   
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partir da ação dos docentes, suas áreas de conhecimento e, diretamente, 
associadas aos constructos da didática fundamental/multireferencial e da 
psicopedagogia, na busca de uma ação no processo de ensinar e de aprender 
que corroboram para uma unidade apreensiva do conhecimento.

Tal proposição parte da visão sobre o mundo, uma metáfora em que será 
preciso “trocar de lentes” para reinventar “outras lentes”2, ou seja transmutar 
visões que nos determinam um conjunto de percepções que estabelecem 
crenças sobre a funcionalidade educacional do “dar aulas”. Compreende o 
“deixar de dar aulas” sobre a égide da concepção Tradicional da Educação”3. 
Isso implica em um olhar “outro” que se desenvolva sobre a composição 
da Aula em sua condição epistêmica. A perspectiva inclui os movimentos de 
elaborar e conduzir a sala de aula para processos de aprendizagem alcançados a 
partir do triângulo da didática4 que seja realizado na dimensão interacionista e 
ou sociointeracionista. Romper com os paradigmas das matrizes curriculares 
de Grade, Feudos, e Ordem  inclui contradição, e a elucubração e a prática na 
dimensão de investigação aprendente5.

As representações das formas escolarizadas que se refletem na sala de 
aula, em uma condição não ativa do sujeito aprendente são: a grade horária 
e de disciplinas de forma isolada em seus conhecimentos; o tempo fixo das 
aulas determinando inacabamento de perguntas, dúvidas, experimentações. 
As situações de incompletude da aprendizagem e as termalidades dos 
conhecimentos postos nas disciplinas, desconhecem as múltiplas possibilidades 
das estratégias interdisciplinares e transdisciplinares. As práticas didáticas de fixar 
conteúdos na perspectiva de interiorização, fato desconexo da aprendizagem 
compreensiva sobre o objeto e total ausência do fluxo investigativo e curioso 
do devir6. 

2 Forma de se perceber o mundo pela leitura individual e que se torna coletiva a partir de um 
paradigma, ver Padilha (2003).
3 Pedagogia Tradicional é compreendida na perspectiva da transmissão do conhecimento, 
compreendendo as tendências pedagógicas não-críticas no Brasil. 
4 Representação da triangulação do processo pedagógico de aprender/ ensinar, relação entre o 
conhecimento, professor e aluno.
5  Condição de “aprendente” é observada pela psicopedagogia em que o sujeito em sua vivencia 
no mundo se encontra em estado constante de aprendizagem.
6 Condição de subjetividade reflexiva que conduz a dúvida investigativa, criativa, desafiadora 
do que não se existe e se pode descobrir.



32

Ensino de Ciências e Formação de Professores

Agravam-se problemas da ordem institucional da educação em seu 
“modelo” organizativo de ensinar e de aprender de forma dissociada, tais 
como: avaliações que não medem conhecimento, metodologias que não 
provocam pensamento aprendente. Quais poderiam ser alguns caminhos?

Precisamos provocar inquietações às nossas concepções  e práticas no 
processo de ensinar e aprender. Entre elas, nos questionar, se escolhemos ser 
docentes: Que tipo de alunos fomos? Como avaliamos nossos professores? Por 
que os achamos ótimos? Por que os achamos ruins? Quais motivos julgamos 
que as aulas são boas, ou chatas? O que o aluno da  licenciatura traz em sua 
experiência que contribui para sua formação  docente? Qual a dimensionalidade 
da troca de conhecimentos que estabelecemos em nossas aulas, superficiais e 
ou aprofundadas nos conhecimentos, experiênciais, ou transmissivas? Como 
entendemos o planejamento e a execução de uma aula, há uma intesionalidade 
formativa para a além da relevância do conteúdo transmitido?

É no universo de muitas perguntas, que respostas  da  psicopedagogia 
podem servir de suporte para que possamos compreender e adquirir  possibilidades 
sobre processos de mudança. O processo de ensino e aprendizagem no trabalho 
didático, possui  aspectos mais práticos, que se traduzem no dia a dia das leituras 
sobre a sala de  aula,  podendo instigar  alunos  e professores.  

A contribuição da psicopedagogia ultrapassa os muros da psicologia e 
da pedagogia. Complexifica as questões e ao mesmo tempo provoca as suas 
respostas. Não estão condicionadas aos processos de cunho didático somente, 
mas associam processos formativos da psique sociocultural em sua dimensão 
política na condição de entender o ato educativo como “escolha de saber, de 
aprender, de reflexionar, de construir possibilidades e conhecimentos a partir 
da própria condição de aprendizagem pessoal e grupal.”7 .

Há o campo dos estudos denominado Psicopedagogia Institucional, 
que permite questionar o “modelo” teórico-prático na busca de diagnosticar 
e elaborar recursos que possam ir na direção de soluções aos problemas 
situacionais de carência ou ausência das relações pessoais integrais. Essas 
que se relacionam com a forma de adquirir conhecimentos e com a capacidade 
de dimensionar a prática pedagógica em dois objetos que se integram na 
experiência: a socioeducação e a prática pedagógica, a partir de uma abordagem 

7  (Notas da autora).
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cultural.
Nessa perspectiva, a proposição é transmutar paradigmaticamente a 

cultura da sala de aula e a gestão sobre a ela. Segundo a autora Padilha (2003) 
algumas ações são inerentes a esse processo, são elas:

Promover a modificação da linguagem do pensar em 
sala de aula. Disposições para o pensar. Atitude e valores 
hábitos mentais – conduta intelectual. A gestão Mental: 
Metacognição – alunos elaborarem seus processos de 
pensar – criativo e eficaz. Espírito estratégico – atitude, 
incentivo à cultura das estratégias –desafios do pensar 
a aprendizagem. Conhecimento de ordem superior – 
evidência e investigação – saber fazer.
A transferência – aplicação de conhecimentos estratégicos 
– explorar áreas diferentes do conhecimento. A sala de 
aula não é um universo à parte da vida. Intersubjetiva 
´e encontro de: histórias, contextos, ideias e valores.” 
(PADILHA, 2003, p. 24-25).

O conhecimento psicopedagógico entende o ser humano em sua 
inteireza. Significa que este ser humano vivencia e se compõe por experiências 
que estão inter-relacionais, ou seja: a história da sua cultura, sua história 
individual e seu meio. Nos processos que vivencia na sociedade não há como 
perceber esse ser humano de forma dissociada a essas áreas. Se assim ocorrer 
haverá um objeto confusional, que por sua natureza de composição, pode 
estabelecer a desconexão com alguma área da formação do ser humano que 
lhe confere uma ausência compreensiva. Podemos dizer que o ser humano se 
integra em seu, 

[...] âmago, biológico, cognitivo, social e afetivo [...] 
integrante do meio em que vive [...] constituído de 
objetos naturais e artificiais, de outros sujeitos e de 
normas de convivência e conhecimentos que foram sendo 
construídos no decorrer da história humana. Aprender 
numa visão interacionais, supões um movimento de 
relação do sujeito que aprende cm o meio que integra. 
[...]. (BARBOSA, 2001, p. 94)

Em relação à aprendizagem e ao desenvolvimento humano há a 
representação de uma espiral, com sentido vertical e horizontal que se integra 
em seu Eu como relação de condição unívoca dialética. É aqui, no “eu 
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dialético” que podemos falar das continuidades e ou rupturas com os processos 
de aprendizagem, de diferentes naturezas. O que nos remete a momentos em 
que a condição de existência do objeto confusional pode ser interiorizado 
por um processo de ensino aprendizagem não adequado, conferindo ao 
sujeito uma percepção e uma representação que supõe uma menor ou maior 
representação desse sujeito, com a aprendizagem de outros movimentos que 
podem ser fatores que implicam diretamente na sua capacidade de construir o 
movimento espiralado para alcance de outras aprendizagens. 

Para o movimento voltar a ocorrer serão necessárias rupturas com 
representações passadas, o que confere ao docente uma possibilidade infinita de 
inserção junto ao sujeito aprendente, ao desenvolver a condição compreender 
o conhecimento por uma outra representação sociocultural e educacional. 

Essas proposições podem ser realizadas pelo professor por meio do 
processo de ensino com vínculo relacional, favorecendo uma estrutura complexa 
das relações interpessoais que envolvem comunicação e aprendizagem. Isso 
implica construir uma vivência externa da representação do mundo interno 
do sujeito. Implica dizer que a representação do conhecimento pode ser 
desenvolvida no processo de ensino aprendizagem relacionando pessoas, 
conhecimento e objetos didáticos.

Há uma possibilidade de diacronia ao se trabalhar na zona de 
Aproximação emocional. Ao lidar com o compromisso, por vezes exagerado, 
distorce a percepção do objeto de aprendizagem, podendo levar aos 
preconceitos que instalam uma experiência não real da situação e dos processos 
de aprendizagem. E pode acarretar, também, um Impacto emocional do 
conflito, que insere a distância e a neutralidade do sujeito com a aprendizagem. 
Aqui se instala o não-compromisso, um lugar de risco, pois pode trazer o “lugar 
do desafetivo”, não permitindo perceber, criativamente, a relação simbólica 
com o conhecimento. As inferências e interpretações esquemáticas estarão 
distantes do objeto. Esse movimento traz uma estrutura dura do pensamento 
ao supor que aprender vem por esquemas rígidos e modelos.

Nessa perspectiva, a aprendizagem e a relação com os conhecimentos 
e os sujeitos, que nela estão envolvidos, dessignificam da vida o sujeito. 
Não há referência no polo positivo da quadrupla via da aprendizagem 
natural inerente ao ser humano. Dessa forma, a condição de aprendente, 
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que mencionamos   no início do texto, será como um caminho sem 
perspectivas de qualificação da aprendizagem sugerida. 

Com o pensamento de Morin encerramos com a ideia que sintetiza 
o tema trabalhado no minucurso acerca da sua especificidade: “Há uma 
inadequação cada vez maior, profunda e grave entre os nossos conhecimentos 
disjuntos, partidos, compartimentados entre disciplinas e, de outra parte, 
realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, transnacionais, globais, planetários ” (MORIN, 2017).
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Relato sobre a Roda de Conversa: Ensino de 
Ciências e Formação de Professores

Report on the Conversation Space: Science Teaching and 
Teacher Training

Rosane Moreira Silva de Meirelles1

Toda criança começa como um cientista nato. Nós é que 
tiramos isso delas. Só umas poucas passam pelo sistema 
com sua admiração e entusiasmo pela ciência intactos. 
Carl Sagan

INTRODUÇÃO

A ciência e a tecnologia são áreas de conhecimento que devem ser  
construídas de forma a contribuir com  a melhoria da qualidade de vida, 
educacional e cultural da população, além do cuidado  para com o meio 
ambiente e os recursos naturais, oportunidades de emprego e a redução 
dos desequilíbrios regionais (UNESCO, 2003). Na Educação científica e 
tecnológica, faz-se necessário o aprender a partir da resolução de problemas, 
fomentando e difundindo a alfabetização científica, para que possamos 
imaginar uma geração apta a tomar decisões de forma crítica aplicando novos 
conhecimentos (SANTOS, 2007).

A atribuição profissional sobre quem deve cumprir com o cronograma 
curricular, cabe ao professor, que, na maioria das vezes é visto como o 
“detentor do conhecimento”, reproduzindo o “modelo bancário” alertado por 
Paulo Freire.  A ideia do professor como mediador na construção de novos 
significados para os estudantes  e para a sociedade (na tentativa de manter a 
“admiração e o entusiasmo”, apresentados na primeira citação deste texto) 
esbarra nas dificuldade vivenciadas na formação docente (MELLO, 2000). 
Carvalho (2013) nos alerta que é necessário ensinar sobre ciências, não apenas 
alterando conteúdos, mas também mudando como estes são desenvolvidos e 
apresentados em sala de aula, com novas propostas de ensino. O século 21 

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IBRAG- DECB- UERJ)/ Programa stricto sensu 
em Ensino em Biociências e Saúde (Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz) 
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trouxe também, como “novidade” à prática docente, as chamadas “múltiplas 
entradas do mundo exterior”  na sala de aula (CHASSOT, 2003). Assim, 
temos os estudantes com acesso a fontes de informações variadas e, não raro, 
professores que, por diversas questões e razões, não consegue acompanhar as 
atualizações e variações que lhe batem à porta. 

Nesse contexto, o professor tem desafios de manter-se atualizado, 
dominar tecnologias digitais e trazer estratégias criativas e inovadoras, mas na 
grande maioria dos casos, não tem  as habilidades e competências necessárias, 
desenvolvidas no seu curso de formação inicial (SEIXAS; CALABRÓ; 
SOUZA, 2013). Os problemas de formação docente, no ensino de ciências 
e em outras áreas, já vêm sendo exaustivamente discutidos e apresentados 
por diversos autores, tanto em relação a questões históricas (TANURI, 2000; 
LONGHINI, 2012; MACHADO; MEIRELLES, 2020) como em relação ao 
ponto de vista prático, com defasagens e conteúdos curriculares não flexíveis 
e não condizentes com a realidade do estudante (CACHAPUZ  et al., 2005; 
SELLES; FERREIRA, 2005; KRASILCHICK, 2000).  

Assim, neste momento em que a humanidade e o ambiente passam 
por  um desafio mundial, que é a pandemia pelo coronavírus SARS-CoV-2, 
o pesquisador-professor que aceitou participar do nosso evento, de forma 
remota, dentro das condições possíveis de acessibilidade tecnológica deve ser 
congratulado. Nos parágrafos abaixo relatamos o que os autores nos trouxeram 
como resultados parciais ou finalizados, das suas atividades de pesquisa, no 
campo da formação de professores e ensino de ciências.

CONVERSANDO SOBRE ENSINO DE CIÊNCIAS E FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES 

A Educação a Distância (EAD) vem conquistando espaço e tendo 
grande importância na educação brasileira .tem sido utilizada e mostra-
se como solução para o necessário distanciamento social (LITTO, 2020), 
visto que, possibilita a utilização de diversas ferramentas, como aplicativos, 
animações, acervo de livros e conteúdos via web, além de permitir a interação 
virtual entre uma grande quantidade de estudantes, como podemos observar no 
estudo de caso apresentado por Castro, Lacerda e Saba. Os autores discutem a 
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experiência da formação do professor-pesquisador em cursos semipresenciais 
da UERJ, utilizando os pressupostos da teoria ator-rede (TAR) de Latour 
(1994, 2012), em uma abordagem etnográfica (MATTOS, 2011), considerando 
as observações do cotidiano dos polos de apoio presenciais. 

Pastor Junior e colaboradores mostram, em seu trabalho, a importância 
e o lugar de saberes da psicologia na formação docente em ciências biológicas. 
Os autores levantaram que, apesar do termo “psicologia” aparecer no nome 
das disciplinas elencadas, os documentos não consideram em suas ementas, 
a temática, como formação de competências socioemocionais para futuros 
docentes. Assim questões sobre saúde mental do professor, entre outros 
raramente são discutidos na formação, mostrando-se como um grande desafio 
a mobilização de saberes para além do campo teórico, aprofundando o estudo 
para os aspectos da emoção no cotidiano do docente.

A abordagem de temáticas “sociocientíficas” foi o objeto de estudo 
de Nascimento e colaboradores, através da análise de ementas do curso e 
material empírico da grade curricular de um curso de Ciências Biológicas. Os 
autores defendem que compreender circunstâncias e interesses relacionados 
ao desenvolvimento tecnocientífico por parte da população pode possibilitar a 
capacidade de análise crítica sobre o cotidiano. Entretanto, seria necessária uma 
educação científica problematizadora, crítica, humanística e historicamente 
determinada. Como abordagem no ensino de Ciências, os autores citam o 
campo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) que tem o potencial, em sua 
vertente crítica, de auxiliar na tomada de decisões sobre questões de “natureza 
científico-tecnológica” (SANTOS, 2011; 2007; SANTOS e MORTIMER, 
2002; BAZZO, 1998).

Discutir questões no campo da moral e da ética, relacionadas à 
engenharia genética, clonagem e células-tronco, também são questões sócio 
científicas também têm sido objeto de interesse de pesquisadores, que buscam 
entender como os jovens do ensino médio as interpretam, o que não está 
desconectado do conhecimento dos professores. Este foi o pressuposto para 
a construção do artigo das autoras Oliveira e Silva, que buscou levantar os 
conhecimentos de licenciandos em Ciências Biológicas sobre a tecnologia 
do DNA recombinante. Os dados levantados, com essa pesquisa, trazem 
reflexões e subsídios sobre as tecnologias que envolvem a molécula de DNA, 
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suas aplicações e desdobramentos sociais, morais e éticos na sociedade.
Silva nos mostra em seu trabalho de revisão de literatura em 

periódicos, dados iniciais sobre a importância das Tecnologias da Informação 
e Comunicação na Educação em Ciências e Saúde. O autor ressalta que há 
uma variedade maior de trabalhos no ensino de ciências (educação básica e 
superior), sendo menor a proporção e variedade de estudos voltados ao ensino 
de saúde, o que sinaliza para novas perspectivas e ampliação do objetivo e 
metodologias para este modelo de estudo.

Dentre os muitos desafios na formação e prática docente, a temática 
interdisciplinar Educação Ambiental merece destaque pois tem sido 
negligenciada no currículo vigente.  Deve abranger a realidade socioambiental, 
para além das questões ecológicas e globais não contextualizadas (LOUREIRO, 
2003) na tentativa de se estabelecer uma Educação Ambiental contextualizada 
e crítica. Visando à contribuição a este debate, Pereira e Klein apresentam a 
construção do jogo “Saneamento Básico” que aborda as condições ambientais 
e inadequações sanitárias em um bairro de Duque de Caxias (RJ). As autoras 
relatam que na elaboração do jogo a intenção foi “resolver problemas e 
encorajar a aprendizagem, incentivando os indivíduos a utilizarem as bases 
aplicadas nos jogos em contextos fora dele”, na tentativa de contribuir para 
uma educação voltada para a cidadania.

  Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, em 2019, 
muitas mudanças aconteceram no modelo de curricular escolar da educação 
básica. Um exemplo é a Física, que antes era apresentada aos estudantes apenas 
no 9º ano, e, agora está distribuída em todos os anos do ensino fundamental. Tal 
mudança deve levar a uma readequação, uma vez que que muitos professores 
de Ciências não estão preparados para lecionar disciplinas que ensinem sobre 
os fenômenos físicos. Assim, o artigo de Santos e Pereira apresenta o desafio 
de ensinar Física nos anos iniciais, a partir de uma oficina com atividades 
práticas e experimentais, na tentativa de contribuir para a melhoria do ensino 
de Ciências.

É urgente, neste contexto de mudança curricular, um aprofundamento 
sobre o uso do livro didático nos cursos de formação de professores, uma 
vez que os relatos da prática profissional indicam que tais livros são 
apresentados nas escolas com pouca contextualização. Na atualidade, mesmo 
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com a disponibilidade de materiais diversos em mídias digitais, para muitos 
professores, o livro didático ainda é a única opção, por considerarem um 
“apoio” sobre o conteúdo curricular. As autoras Lisboa e Moreira defendem, a 
partir da análise de artigos publicados sobre o uso do livro didático, na Revista 
Ciência & Educação, a necessidade de se estimular o uso do livro de forma 
consciente, como um dos diversos recursos pedagógicos e não apenas como 
o único disponível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando esta apresentação dos trabalhos de autores que participaram 
da Roda de Conversa: “Ensino de Ciências e Formação de Professores”, foi 
possível fomentar que um dos grandes desafios da educação brasileira é a 
busca pela difusão do saber para toda a população, com abrangência geográfica 
e homogênea. O professor tem recebido este desafio, em muitos casos, de 
forma solitária, uma vez que outros problemas se impõem no cotidiano (falta 
de verbas, baixos salários, carga horária excessiva, avaliação conteudista, 
desequilíbrio da saúde física, mental e social, entre outros). Tardif (2007) nos 
relembra que o professor é sujeito de sua formação, adquirindo conhecimentos 
de forma processual e gradativa, aliados àqueles provenientes da história de 
vida pessoal e na construção coletiva com seus pares. Tal experiência resulta 
em saberes que poderão ser empregados em sua prática docente, no seu fazer 
e ser professor, de forma crítica, no cotidiano de sua prática. 

Há a necessidade de que haja uma educação transformadora, voltada 
para a problematização e contexto sócio crítico e cultural. O poder público deve 
cumprir com sua função de dar condições para que os estudantes, professores 
e demais profissionais da rede de ensino estejam conectados em objetivos de 
aprendizagem voltados para a melhoria da qualidade de vida para se viver 
em sociedade. O professor deve se mostrar inquieto e incansável na busca 
por currículos mais interdisciplinares e contextualizados, além de melhores 
condições para exercer a sua prática docente e no seu entorno. A pesquisa 
em ensino de ciências, na academia e no “chão da escola”, devem mostrar, 
através de boas e consistentes pesquisas teóricas e de campo, os limites e 
potencialidades para a melhoria da qualidade da educação no país.
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A formação do Professsor-Pesquisador: uma 
experiência nos cursos semipresenciais da UERJ

The training of the Teacher-Researcher: an experience in UERJ 
semi-presential courses

Adriel Alexsander Monteiro de Castro1, Fátima Kzam Damaceno 
de Lacerda2 e Celly Cristina A. do Nascimento Saba3

RESUMO
A Educação a Distância no Brasil foi instituída com o intuito de ampliar as 
oportunidades para os indivíduos sem condições de acesso e/ou permanência em uma 
unidade de ensino presencial. Como consequência, é possível observar um crescimento 
na formação de profissionais via EAD como, por exemplo, os professores. Dessa 
forma, o presente artigo tem o objetivo descrever os resultados de uma investigação 
sobre os cursos semipresenciais de formação de professores oferecidos pela UERJ. 
Para isso, a metodologia utilizada seguiu os pressupostos da teoria ator-rede (TAR), 
em diálogo com observações do cotidiano dos polos de apoio presenciais, através  
da abordagem etnográfica. Os resultados indicam os limites e potencialidades da 
educação a distância na formação docente, mostrando caminhos para a superação de 
desafios que se apresentam na contemporaneidade. Por fim, a TAR aliada à etnografia 
contribuiu para a compreensão das experiências da rede sociotécnica da Educação a 
Distância na UERJ.
Palavras-chave: Educação a distância; Formação de professores; Teoria ator-rede; 
Etnografia; Rede sociotécnica.

ABSTRACT
Distance Education in Brazil was instituted in order to expand opportunities for 
individuals unable to access and / or stay in an on-site teaching unit. As a consequence, 
it is possible to observe an increase in the training of professionals via distance 
education, such as, for example, teachers. Thus, this article aims to describe the results 
of an investigation into the semi-presential teacher training courses offered by UERJ. 
For this, the methodology used followed the assumptions of the actor-network theory 
(ANT), in dialogue with daily observations of the face-to-face support poles, through 
the ethnographic approach. The results indicate the limits and potential of distance 
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education in teacher education, showing ways to overcome the challenges that arise 
in contemporary times. Finally, ANT combined with ethnography contributed to the 
understanding of the experiences of the sociotechnical network of Distance Education 
at UERJ.
Keywords: Distance education; Teacher formation; Actor-network theory; 
Etnography; Sociotechnical network.

INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios que a educação brasileira enfrenta diz 
respeito a busca pela difusão do saber de forma homogênea para toda a 
população do país. No que tange à questão geográfica, sabe-se da grande 
heterogeneidade presente no Brasil, onde centros urbanos, com altos índices 
de desenvolvimento social, estão em contraste com regiões afastadas das 
grandes cidades, onde o índice de desenvolvimento social é menor. Assim, 
uma das grandes consequências está relacionada à desigualdade educacional, 
na qual, de acordo com Castro (2009), a população rural estuda em média 
quatro anos a menos quando comparada com a população urbana. Essa 
diferença também é evidente quando apenas os dados relacionados ao ensino 
superior são analisados:

A diferença de acesso é pronunciada entre as regiões, 
especialmente entre o Sul e o Nordeste. Na primeira, 16,6 
% dessa população frequentam o ensino superior e no 
Nordeste apenas 7,5%. Da população de 18 a 24 anos da 
zona urbana metropolitana, 17,5 % frequentam o ensino 
superior, porém, na zona rural essa taxa é de apenas 3,2 
%, ou seja, quase seis vezes menor (CASTRO, 2009, p. 
694).

Nesse contexto, a Educação a Distância (EAD) vem conquistando espaço 
e tendo grande importância na educação brasileira. No Brasil, o conceito foi 
definido oficialmente através do decreto n° 5.622 de 19 de dezembro de 2005:

Art.1° Para os fins desde Decreto caracteriza-se a 
Educação a Distância como modalidade educacional 
na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades 
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educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL, 
2005).

A EAD gera oportunidade para indivíduos que, por questões relacionadas 
à localização geográfica, dificuldade de deslocamento e disponibilidade de 
tempo, não tem acesso ao ensino superior, pois não possuem condições de 
estudar na modalidade presencial. A consequência positiva é a formação de novos 
profissionais qualificados.

No que se refere à formação de professores no âmbito da EAD, ações 
de interiorização de universidades públicas foram realizadas com o intuito 
de aumentar o número de docentes no país, tendo em vista que, de acordo 
com uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2003, foi apontado um déficit de 
aproximadamente 254 mil professores no ensino do país (BRASIL, 2003).

Dentre essas ações, destacam-se as iniciativas do Consórcio CEDERJ 
no estado do Rio de Janeiro e também do Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), em nível nacional, voltadas para instituições de ensino superior (IES) 
públicas.

O Consórcio CEDERJ é composto por Universidade Estadual do 
Norte Fluminense (UENF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET-RJ), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense (IFF) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 
se consolidou em 2000. Está vinculado à Secretaria do Estado de Ciências 
e Tecnologia, tendo como missão aumentar o ingresso ao ensino superior 
público, através de cursos na modalidade a distância, com prioridade na área 
de formação docente.

A UERJ, integrada também ao Sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), tem contribuído de forma significativa para o crescimento da EAD 
e atualmente oferece os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, 
Pedagogia e Geografia em 18 polos espalhados por todo o estado. Assim, 
cumpre seu papel na EAD, pois, de acordo com Cassiano e colaboradores 



Parte II: Formação de Professores  

49

(2016), a disposição espacial dos polos CEDERJ/UAB foi pensada visando 
atender a população de todo o estado.

O presente trabalho, que é o resultado de um projeto de iniciação 
científica, tem como objetivos descrever e analisar as experiências da UERJ 
no que se refere à formação de professores na modalidade a distância, à luz 
do material coletado por um estudante dessa modalidade. Esta proposta está 
baseada no entendimento de que os licenciandos podem e devem ser formados 
através da pesquisa e que esta experiência formativa possibilitará a construção 
de novos conhecimentos e reflexões sobre os processos educacionais.

Para atingir os objetivos pretendidos, a antropologia das ciências e 
das técnicas ou teoria ator-rede (LATOUR, 1994; 2012) foi escolhida como 
referencial teórico-metodológico. Isso significa dizer que, para compreender 
o que se passa nestas experiências de formação de professores é preciso 
seguir os atores, como apontam Branquinho e Lacerda (2017) ao discorrer 
sobre as contribuições da teoria ator-rede para as pesquisas em educação. E, 
para seguir os atores foi utilizada a abordagem etnográfica, uma vez que esta 
permite explorar aquilo que na maioria das vezes passa despercebido, sem ser 
notado (MATTOS, 2011).

CAMINHO METODOLÓGICO

O caminho metodológico escolhido para alcançar o entendimento do 
papel da EAD na formação de professores, no âmbito da UERJ, foi do tipo 
qualitativo (MARTINS, 2004) e utilizou os pressupostos da antropologia 
das ciências e das técnicas ou teoria ator-rede (LATOUR, 1994; 2012). 
A abordagem etnográfica foi utilizada visto que a mesma traz importantes 
contribuições ao campo das pesquisas qualitativas:

A etnografia estuda preponderantemente os padrões mais 
previsíveis das percepções e comportamentos manifestos 
em sua rotina diária dos sujeitos estudados. Estuda ainda 
os fatos e eventos menos previsíveis ou manifestados 
particularmente em determinado contexto interativo 
entre pessoas ou grupos (MATTOS, 2011. p. 51).

Entre maio de 2019 e fevereiro de 2020 foram realizadas, pelo estudante-
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pesquisador, observações diretas e indiretas nos polos de apoio presencial 
de Magé e Nova Friburgo e visitas a outros locais onde as experiências do 
"laboratório de educação a distância" são realizadas, como escolas parceiras e 
a própria universidade.

Entrevistas e conversas informais com os atuantes humanos que 
compõem a rede sociotécnica foram realizadas: estudantes, mediadores 
pedagógicos presenciais e a distância, professores, coordenadores, diretores 
e funcionários dos polos foram ouvidos. Ademais, houve participação em 
diversas atividades, entre elas: aulas inaugurais, exposições e eventos, visitas 
docentes, sessões de tutoria e aulas práticas, entre outras, com o intuito de 
observar e analisar os atuantes humanos e não-humanos envolvidos na rede. 
Todas essas ações foram registradas no diário de bordo e serviram de guia para 
analisarmos a rede sociotécnica da EAD da UERJ.

A análise dos dados seguiu o que preconizam Branquinho e Lacerda 
(2017), ao considerar que na teoria ator-rede a realidade estudada não deve 
ser caracterizada previamente e sim, compreendida através de observações 
das ações cotidianas praticadas pelos atores envolvidos. Dessa forma, para 
que se possa entender o que se passa no ambiente estudado é necessário seguir 
esses atores, lembrando que “ator ou actante pode ser definido por qualquer 
entidade, elemento, coisa, pessoa ou instituição que age sobre o mundo e 
sobre si, sendo capaz de ser representada” (ARAÚJO; CARDOSO, 2007, p. 
4). Isso quer dizer que este referencial teórico-metodológico considera, sem 
distinção hierárquica, os atuantes humanos e não humanos que compõem 
a rede sociotécnica em questão. De fato, essa escolha foi importante, 
possibilitando pesquisar o nosso laboratório, ou seja, os atores envolvidos na 
rede sociotécnica da EAD da UERJ.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a execussão da pesquisa, foi possível observar e analisar situações 
do cotidiano, que influenciam de forma direta e indireta a EAD da UERJ.

Nos Polos, as sessões de tutorias presenciais e aulas práticas, por mais 
que sejam situações cotidianas mostram uma riqueza de fatos e experiências. 
Nas tutorias, definidas como o ambiente para esclarecer dúvidas, foram 



Parte II: Formação de Professores  

51

observadas, na realidade, verdadeiras aulas, com mediadores pedagógicos 
se reinventando a cada dia para colaborar ao máximo com o crescimento 
do estudante. Para isso, contam com a colaboração dos materiais didáticos 
impressos, computadores disponíveis no polo, projetor, equipamentos dos 
laboratórios, entre outros: os atuantes não humanos.

Em relação às atividades que não ocorrem com tanta frequência, como, 
por exemplo, os eventos e exposições, foi possível observar a importância 
das mesmas em um ambiente caracterizado e taxado pela pouca interação 
presencial. Em dias de eventos, o que vimos foram estudantes, mediadores, 
professores, dentre outros, trabalhando e se relacionando de uma forma não 
habitual no que diz respeito à definição da EAD no Brasil (BRASIL, 2005). 
Verificou-se que o sentimento de pertencimento à universidade é enorme e 
que, em dias como esses, a alegria é evidente no rosto de todos os envolvidos.

Os diálogos informais e as entrevistas foram relevantes para 
entender como uma rede é formada e moldada através de pequenas ações e 
singularidades que os atores apresentam, conectando-se entre si. Destarte, 
foi possível analisar diferentes percepções e pontos de vistas em situações 
idênticas, gerando uma pluralidade de atuações no espaço físico dos polos. 
Esses resultados corroboram as discussões realizadas por Lacerda e Oliveira 
(2017, p. 313) que discutem a importância das práticas realizadas nos polos, 
relacionadas com a construção dos currículos de formação de professores na 
modalidade semipresencial. As autoras enfatizam “a pluralidade dos polos e suas 
invenções cotidianas, invenções estas que alteram as propostas curriculares 
oficiais”.

A visita realizada à sala de tutoria a distância, da UERJ, foi significativa, 
visto que permitiu identificar um dos maiores limitadores do ensino a distância: 
a comunicação. A interação entre os mediadores a distância e os estudantes é 
considerada pelos próprios mediadores como longe do ideal. Propostas para 
facilitar e incentivar essa interação devem ser debatidas e postas em prática, 
a fim de elevar ainda mais a significância da EAD no cenário da educação 
brasileira.

A visita ao polo de apoio presencial de Nova Friburgo mostrou como 
locais utilizados para os mesmos fins podem apresentar particularidades que 
os tornam completamente diferentes, uma vez que diferenças na disposição e 



52

Ensino de Ciências e Formação de Professores

disponibilidade do espaço utilizado pode afetar, direta ou indiretamente, todos 
os atores que fazem parte dessa rede.

No tocante à pesquisa de campo realizada no polo de Magé, foi 
verificada participação dos estudantes em eventos fora das dependências do 
polo, como a XVI Exposição de Insetos, realizada no calçadão da cidade de 
Magé (Figura 1) e a participação dos graduandos em Ciências Biológicas no 
IX Seminário de Justiça Ambiental, Igualdade Racial e Educação, realizado 
no auditório da OAB do referido município (Figura 2). Pode-se dizer que 
atividades iguais a essas têm gerado uma grande valorização da proposta 
do Consórcio CEDERJ, atraindo a atenção não só da população local, como 
também dos representantes políticos dos municípios onde os polos estão 
localizados.

Figura 1 - XVI Exposição de Insetos

Fonte: Acervo da Pesquisa (2019).

Figura 2 - Participação de graduandos de Ciências Biológicas no IX SEMIJAIRE. 

Fonte: Acervo da Pesquisa (2019).
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A observação dos atuantes não-humanos como, por exemplo, o 
material didático impresso e o ambiente virtual de aprendizagem, também 
contribuíram para um melhor entendimento sobre o funcionamento da rede.

O material didático disponibilizado pelo CEDERJ foi elaborado em 
colaboração com as instituições participantes do consórcio, proporcionando 
conteúdos com uma linguagem própria para a EAD e com uma abordagem 
objetiva, visando facilitar o processo de aprendizagem do aluno, tendo em 
vista que na maior parte do tempo o estudante estudará de forma individual. 
Além disso, o material impresso é totalmente gratuito, tendo um índice de 
aprovação muito grande por parte dos alunos, evidenciado tanto nas conversas 
como na avaliação institucional do CEDERJ, que é realizada anualmente 
envolvendo toda a comunidade acadêmica.

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) ou, mais especificamente, 
plataforma CEDERJ, disponibiliza diversas ferramentas para contribuir 
com a aprendizagem dos estudantes, como sala de tutoria, videotutorias, 
sala de conferência, aulas na web, conteúdos em PDF, dentre outras. Com 
constantes atualizações para facilitar o acesso dos alunos, a plataforma 
CEDERJ também é bem avaliada pelos graduandos, que a consideram muito 
importante para o processo de formação na EAD. Assim, pode-se associar tais 
análises às considerações de Costa Neto e Lacerda (2018, p. 624): “os não 
humanos também são sujeitos de ação, ou seja, participam ativamente da rede 
sociotécnica” e “a observação atenta sobre como funcionam a plataforma, a 
sala de tutoria, o material didático e os polos também fornecem pistas preciosas 
sobre a complexa rede de interações que constitui a experiência da EAD.”

Com relação à importância do ensino a distância para a sociedade, o 
momento atual, permite fazer algumas reflexões, visto que medidas de controle 
tem sido adotadas para reduzir o contágio do Coronavírus (COVID-19), que 
está afetando populações por todo o mundo. A restrição do tráfego nas áreas 
urbanas, o fechamento dos espaços públicos, o cancelamento de eventos e a 
quarentena domiciliar refletem sobre a educação. A suspensão de atividades 
nas unidades educacionais de ensino fundamental, médio ou superior, gerou 
uma difícil situação. E, em um momento delicado igual a esse, a educação 
a distância surge como solução para esse necessário distanciamento social 
(LITTO, 2020), visto que, possibilita a utilização de diversas ferramentas, 
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como aplicativos, animações, enorme acervo de livros e conteúdos via web, 
além de permitir a interação virtual entre uma grande quantidade de estudantes, 
conforme pudemos observar nesse estudo de caso. Com base na experiência 
brasileira da EAD nos cursos de graduação, especialmente os vinculados ao 
Sistema UAB, em nível nacional, e ao Consórcio CEDERJ, no Rio de Janeiro, 
as instituições de ensino têm condições de prosseguir com seus respectivos 
calendários acadêmicos, em atividades online, sem a necessidade de expor os 
professores e estudantes ao risco de contaminação.

Por fim, a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica 
cujo objetivo é mergulhar no universo de um “laboratório” da EAD, teve uma 
importância ímpar na vida acadêmica do estudante-pesquisador, tendo em 
vista que o trabalho se propôs a investigar o ambiente no qual este fazia parte. 
O que a princípio parecia ser uma tarefa difícil, ressignificou o seu ponto de 
vista com relação à sua própria formação, já que para a realização da pesquisa 
se fez necessário a observação do que até então não era notado, situações 
que faziam parte do seu cotidiano dentro da rede EAD e que possuem uma 
importância enorme na formação docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A teoria ator-rede aponta um caminho próspero para as pesquisas, 
especialmente na área da educação, uma vez que levam em consideração 
os atores humanos e não-humanos que fazem parte da composição da rede 
sociotécnica. Aliada à abordagem etnográfica, a metodologia contribuiu para 
uma compreensão da realidade atual no que tange a experiência da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na EAD. Por fim, pode-se considerar 
que pesquisas nos “laboratórios de educação a distância” podem contribuir 
ativamente no processo de potencialização da EAD no país, se associando e 
ampliando os modelos inseridos na educação presencial e, minimizando os 
preconceitos enraizados com relação ao potencial da EAD na superação de 
desafios da contemporaneidade que transcendem as discussões pedagógicas.
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O papel da psicologia na formação docente em 
ciências biológicas: uma questão de documentos e 

práticas
The role of psychology in teacher training in biological sciences: 

a matter of documents and practices

Américo de Araujo Pastor Junior 1, Andréa Giglio Bottino2 e 
Luciana Ferrari Espíndola Cabral3

RESUMO
O presente artigo visa apresentar resultados iniciais de uma discussão sobre o lugar 
dos saberes de psicologia nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas. Para 
isso, foram analisadas as estruturas curriculares e ementas das Licenciatura em 
Ciências Biológicas  de quatro instituições de ensino superior (IES) públicas do Rio de 
Janeiro, estabelecendo uma correlação com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino de Ciências Biológicas (DCNCBs) e Base Nacional Comum de Formação 
Inicial Docente para a Educação Básica (BNC-Formação) acerca de competências 
desenvolvidas no interior de saberes e práticas em psicologia. Os resultados indicam 
que as DCNCBs e a BNC-formação não consideram a psicologia como área de saber, 
apesar de ser a psicologia o nome das disciplinas que estão dedicadas a formação de 
competências socioemocionais nos futuros docentes.
Palavras-chave: Psicologia da Educação; Psicopedagogia; Formação de Professores; 
Ensino de Biologia.

ABSTRACT
This article aims to present the initial results of a discussion on the place of psychology 
knowledge in biological science degree courses. The curricular structures and the 
course programas of the degrees in biological sciences of four public higher education 
institutions in Rio de Janeiro were analyzed together with the National Curricular 
Guide lines for the Teaching of Biological Sciences and the Common National Base 
of Initial Teacher Training for Basic Education about competences developed with in 
knowledge and practices in psychology. The results show that DCNCBs and BNC-
training do not consider psychology as an area of knowledge, despite the fact that 
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psychology is the name of the disciplines that are dedicated to the formation of socio-
emotional competences in future teachers.
Keywords: Educational psychology; Psychopedagogy; Teacher training; Biology 
Teaching

INTRODUÇÃO

Recentemente, nos noticiários brasileiros, esteve cada vez mais frequente 
matérias sobre o adoecimento de professores e estudantes. Esse adoecimento, 
em geral, mental ou emocional vem afastando estudantes das universidades e 
professores de todos os níveis. Um levantamento realizado pela Revista Nova 
Escola (junto a mais de 5800 educadores), mostra que 35% dos educadores 
já tiveram afastamento por questões de saúde mental. De acordo com matéria 
veiculada no G14, metade dos afastamentos de professores da rede estadual de 
educação do Rio de Janeiro foi por problemas psiquiátricos. O relatório da 5ª 
Pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação 
das Universidades Federais realizado pela ANDIFES, entre 2010 e 2018, com 
35,34% dos estudantes brasileiros de universidades públicas, revela que 83,5% 
dos graduandos vivenciam alguma dificuldade emocional que interfere na sua 
vida acadêmica.

Esses números preocupantes nos levam a pensar como os futuros 
professores estão sendo preparados para lidar com cenários educacionais que 
desafiam a sua saúde mental. A psicologia é a área de conhecimento que mais 
frequentemente se dedica a compreender e atuar sobre estas questões. De 
acordo com dicionário da American Psychology Association (VANDEBOS, 
2010) a Psicologia é a ciência dedicada a estudar a mente e o comportamento. 
O termo psicológico, segundo essa mesma fonte, refere a uma coleção de 
comportamento, traços e atitudes que caracterizam um indivíduo ou um 
grupo. Para Bock, Furtado e Teixeira (1999) a subjetividade humana é o 
principal objeto de estudo da Psicologia. Para esses autores, subjetividade é 
a síntese singular e individual que cada pessoa vai constituindo conforme se 
desenvolve e vivencia as experiências da vida social e cultural. Os saberes da 
Psicologia estão presentes nos currículos da maioria dos cursos de licenciatura 

4 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/25/metade-dos-professores-afastados-
-na-rede-estadual-do-rj-pediu-licenca-por-problemas-psiquiatricos.ghtml
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no Brasil. Esses saberes podem ser abordados em disciplinas como Psicologia 
da Educação, Psicopedagogia e outras, mesmo que a psicologia não seja o 
saber dominante.

A disciplina Psicologia da Educação, por exemplo, contempla a matriz 
curricular de todos os cursos de licenciatura no Brasil e a literatura especializada 
destaca que os conhecimentos psicológicos auxiliam na prática docente. Seu 
principal foco de discussão está nos processos humanos de desenvolvimento 
e aprendizagem que são considerados imprescindíveis à prática educativa 
diante da formação de professores. Essa disciplina engloba três fatores 
essenciais que são a compreensão do aluno, a compreensão desse processo 
ensino-aprendizagem e a compreensão do papel do professor. Compreender o 
aluno implica estar atento às suas necessidades, às características individuais 
e o seu desenvolvimento nos aspectos intelectual, emocional, físico e social. 
Compreender o processo de ensino-aprendizagem diz respeito à necessidade 
de saber como e quais os fatores que facilitam ou prejudicam o aprendizado. 
Compreender o papel do professor demanda conhecer a si mesmo para poder 
conhecer os alunos.

O termo Psicopedagogia, segundo Bossa (2011), refere-se a um conjunto 
de práticas institucionalizadas de intervenção no campo da aprendizagem 
que engloba tanto o âmbito da prevenção, do diagnóstico e do tratamento 
das dificuldades de aprendizagem O foco do trabalho da Psicopedagogia 
é multidimensional: cognitivo, afetivo, pedagógico, sociocultural e 
constitucional/biológico.

A Psicologia da Educação contempla os princípios e as informações 
que as diversas pesquisas psicológicas trazem acerca do comportamento 
humano, tornando assim, o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente. 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas 
(DCNCB) (BRASIL, 2001) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base Nacional 
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 
(BNC-Formação) (BRASIL, 2019), são documentos oficiais que orientam 
a estruturação dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas no 
Brasil. Nesses documentos são apresentadas competências, habilidades, 
engajamentos (ou atitudes) e conhecimentos esperados para os formandos 
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desta licenciatura. Essas características do perfil do egresso e competências a 
serem desenvolvidas tocam muitos saberes da psicologia e tem nas disciplinas 
de psicologia dos cursos de licenciatura um de seus principais espaços de 
desenvolvimento. Competências de comunicação, abordagem de questões 
emocionais, compreensão dos processos de aprendizados, são indicados 
nesses documentos, mas não se tem clareza sobre como, quando e onde tais 
competências podem ser trabalhadas.

Na qualidade de professores dessas disciplinas na Licenciatura em 
Ciências Biológicas5, em uma universidade pública da região sudeste, 
observamos no cotidiano da sala de aula demandas dos alunos por saberes dessa 
natureza, mas que fogem às ementas e programas das disciplinas de Psicologia 
da Educação e de Psicopedagogia. Por exemplo, com bastante frequência, a 
saúde mental do professor é objeto das perguntas dos licenciandos, mas o 
conteúdo programático das disciplinas supracitadas raramente prevê o estudo 
desse tópico. Vale lembrar que esses saberes e competências estão previstos 
nos documentos orientadores da formação docente nacional.

Diante desse cenário, desenvolvemos o interesse de discutir esses 
encontros e desencontros entre documentos orientadores da formação docente, 
programas curriculares e as demandas práticas dos estudantes. Diante disso, 
o presente artigo visa apresentar resultados iniciais de uma discussão sobre 
o lugar dos saberes de psicologia nos cursos de Licenciatura em Ciências 
Biológicas.

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento das estruturas curriculares dos cursos 
de Licenciatura em Ciências Biológicas de quatro universidades públicas do 
estado do Rio de Janeiro - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), e Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), a fim de identificar quais as disciplinas do campo da 
Psicologia ou saúde mental estão presentes nesses cursos.

5 Dois autores de fato lecionam estas disciplinas e o outro autor é professor de ciências bioló-
gicas e demonstra grande interesse na discussão desses saberes.
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A seguir, para o estabelecimento da correlação entre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o ensino da disciplina escolar de Biologia, a 
Base Nacional Comum para a Formação de Professores de Educação Básica 
e as ementas das disciplinas de Psicologia da Educação e Psicopedagogia, 
nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas dessas universidades, 
foi realizada a análise temática do conteúdo desses documentos de acordo 
com Bardin (2016), procurando avaliar as questões relacionadas ao campo da 
psicologia que emergem da prática cotidiana de professores no chão da sala 
de aula.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na estrutura curricular da Licenciatura em Ciências Biológicas da UERJ, 
só a Psicologia da Educação figura como espaço disciplinar voltado a saúde 
mental. Nessa disciplina são abordados os conceitos básicos dos principais 
paradigmas da Psicologia e suas repercussões nas concepções de homem, 
sociedade e educação escolarizada; as relações entre Psicologia e processo 
educativo; desenvolvimento cognitivo e interação social; a ação do professor 
no desenvolvimento do indivíduo; o compromisso social da Psicologia e da 
Educação.

A estrutura curricular na UFRJ conta com duas disciplinas obrigatórias, 
Psicologia da Educação e Psicopedagogia e Educação. A ementa da 
Psicologia da Educação engloba: Psicologia da Educação e as relações entre 
desenvolvimento afetivo, cognitivo linguístico e moral em situações de 
interação sociocultural; inteligência e escolarização meritocrática: teorias 
dada inteligência; conceitos básicos dos principais paradigmas da Psicologia; 
o processo psicológico de construção e aquisição do conhecimento diante 
dos sistemas de informação e comunicação. A disciplina Psicopedagogia e 
Educação contempla os seguintes aspectos: análise de diferentes conceitos 
de Psicopedagogia; definição e distinção de Psicologia, Pedagogia e 
Psicopedagogia; Psicopedagogo e o papel da Psicopedagogia; breve histórico 
da Psicopedagogia; origens e tendências; dificuldades de aprendizagem; 
principais contribuições para a Psicopedagogia provenientes de áreas de 
estudo da cognição, socialização, ética e afetividade.
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A UNIRIO conta com a disciplina denominada de Psicologia e Educação 
e enfatiza as relações entre Psicologia e Educação; fatores intrapessoais e 
socioambientais do processo ensino-aprendizagem; conhecimento psicológico 
e prática educativa. Além disso, a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 
e da Aprendizagem é oferecida como optativa.

Na UFRRJ, a disciplina em questão é denominada de Psicologia e 
Educação: Conexões e Diálogos e a ementa salienta a Psicologia e Educação; 
questões psicológicas relacionadas aos fenômenos educacionais; desafios 
atuais na educação e possíveis intervenções; temas e pesquisas na interface 
Psicologia e Educação. Nessa mesma IES, são oferecidas na matriz curricular 
as seguintes disciplinas como optativas: Psicologia das Relações Humanas; 
Psicologia Geral e Psicologia Social.

A disciplina Psicologia da Educação é mais comum entre as IES e, 
diante das ementas pesquisadas, tem em média, uma carga horária de 60 
(sessenta) horas. As demais disciplinas que são consideradas como optativas 
não apresentam um padrão na distribuição da carga horária, ou seja, algumas 
com 60 horas, a maior parte com 30 horas. Isso se observado em relação à 
carga-horária mínima para cursos de licenciatura determinada pelo BNC-
formação, temos que são oferecidas, no máximo, 120 horas em 3200 horas 
obrigatórias. Ou seja, menos de 4% da carga horária é destinado a saberes da 
psicologia e na maioria das vezes não ultrapassa 2%.

Em primeiro passeio nas DCNCB para os cursos de Ciências Biológicas 
e no BNC-Formação é possível constatar que a palavra psicologia sequer a 
aparecer. Não só a palavras psicologia, mas qualquer palavra com o radical “psi”. 
Nesse documento, o perfil do formando apresenta entre às características 
esperadas: solidariedade, ser agente transformador, compromisso com a 
cidadania, ter conduta pautada por critérios humanísticos, e estar consciente 
de sua responsabilidade como educador. Todos esses conceitos são bastante 
polissêmicos e podem ser pensados desde uma dimensão tanto individual 
quanto coletiva dos sujeitos, mas inerentemente psicológicos.

Nas DCNCBs as competências e habilidades tem um caráter bastante 
voltado ao engajamento social dos licenciandos nos esforços de transformação 
social redução das desigualdades. Há um ponto que merece destaque: 
o reconhecimento da necessidade desse professor em “comprometer-se 
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com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de 
flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas”. Isso demanda dos 
profissionais características psicológicas ou socioemocionais, por exemplo, 
de autocontrole, assertividade e resiliência para lidar com esses processos de 
transformação e mudanças. A pergunta retorna? O currículo como tem sido 
organizado oportuniza a formação dessas competências? Em que momento?

Já os conteúdos básicos apresentam um subitem “fundamentos 
filosóficos e sociais”, que apontam a necessidade de conhecimentos básicos 
de história, filosofia, sociologia, antropologia como saberes necessários para a 
formação de cidadãos. Mais uma vez, as competências oscilam entre as ciências 
naturais, humanas e sociais, mas a mente, as cognições e as emoções humanas 
não são objetos de estudo na formação de professores. Assim, algumas áreas das 
ciências sociais e humanas são claramente apontadas, enquanto a psicologia 
não é mencionada.

Quando as DCNCBs se voltam especificamente à licenciatura trazem a 
seguinte afirmação: “Licenciatura deverá contemplar a formação pedagógica, 
além de suas especificidades, deverá contemplar uma visão geral da educação 
e dos processos formativos dos educandos”. O trecho demonstra o quão vago 
é o documento com relação a formação humana do docente. Esse documento 
é finalizado ressaltando que, para a Licenciatura em Ciências Biológicas:

[…] serão incluídos, no conjunto dos conteúdos 
profissionais, os conteúdos da Educação Básica, 
consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação de professores em nível superior, bem como 
as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o 
Ensino Médio (BRASIL, 2001, p. 6).

A BNC-formação está estruturada em competências gerais docentes 
e competências específicas. Essa última está subdividida em: conhecimento 
profissional, prática profissional e engajamento profissional. Essa divisão 
repete o modelo norte-americano de competências relacionadas ao trabalho, 
o CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes), proposto por Parry (1996). 
Este modelo é atualmente bastante conhecido e aplicado no Brasil. Fica clara 
a proximidade entre a subdivisão conhecimento profissional e conhecimento, 
prática profissional e habilidades, engajamento profissional e atitude.
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Entre as competências gerais docentes podemos observar, no item 8, em 
anexo ao capítulo 1, artigo 3, parágrafo único, as demandas por competências 
de autocuidado físico e emocional, além de autoconhecimento:

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana, 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver 
o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes 
(BRASIL, 2019, p. 13).

Esse é o primeiro trecho em que aspectos psicológicos dos docentes em 
formação são claramente abordados no documento. Entretanto, como pode-
se observar, a palavra psicologia não aparece como saber ou área de saber 
competente para lidar com estas questões que fogem do físico. Sem pretender 
aprofundar a discussão desse problema, mas vale destacar que emoções são 
postas como “aquilo que não é físico” no sujeito, transparecendo assim uma 
concepção bastante próxima a correntes comportamentalistas da psicologia. 
Emoções foram termos mais frequentes em ambos documentos quando estes 
se referiam a dimensões psicológicas.

Nessa mesma competência geral, “reconhecer suas emoções e as dos 
outros” e saber lidar com essas pode ser descrito como inteligência emocional. 
A nona e décima competência geral reforçam isso por apresentar um conjunto de 
inteligências emocionais e habilidades sociais. Na nona competência: Exercitar 
a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos [...] (BRASIL, 
2019, p. 13). Já na décima competência é destacado: agir e incentivar, pessoal 
e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, 
a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas (BRASIL, 2019). 
Mais uma vez, são feitas referências aos objetos de estudo da Psicologia, 
mas essa não foi declaradamente considerada em nenhum dos documentos 
orientadores analisados, como área de saber e necessário aos docentes em 
formação. Empatia, resolução de conflitos, resiliência, por exemplo, são 
“inteligências”, atitudes e/ou habilidades pesquisadas há longo tempo na 
psicologia.

Dentro das competências específicas, na dimensão do conhecimento 
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(teórico) profissional, no segundo item é demandado dos licenciandos conhecer 
sobre os estudantes e como eles aprendem. Em seus subitens são indicadas 
competências que envolvem, por exemplo: compreender o desenvolvimento 
da pessoa e a aprendizagem em cada faixa etária, demonstrar conhecimento 
de diferentes formas diagnósticas (somativa e formativa) e favorecer o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas superiores. Esses saberes são 
desenvolvidos majoritariamente na disciplina Psicologia da Educação, 
sobretudo nos estudos dos autores mais frequentes, J. Piaget, L. Vygotsky e 
H. Wallon.

Na dimensão da prática profissional, saber planejar ações de ensino 
que resultem em aprendizagens efetivas, demanda, por exemplo, considerar 
a heterogeneidade dos estudantes, adotar um repertório diversificado de 
estratégias didático-pedagógicas e saber interagir de maneira clara e efetiva 
de modo a assegurar o entendimento por todos os estudantes. Também é 
apontado com necessário saber gerir ambientes de aprendizagem e, para isso, 
mais uma vez, é importante conhecer as características dos estudantes, além 
de saber criar ambientes seguros e estabelecer laços de confiança para, entre 
outros, poder evitar comportamento disruptivos dos estudantes. Essa competência 
específica estabelece conexão direta com a oitava, nona e décima competências 
gerais, as quais requerem de docentes terem desenvolvido em si uma série de 
competências socioemocionais (ou inteligências emocionais e sociais).

Essa última questão fica clara quando chegamos à terceira dimensão, a 
do Engajamento Profissional, ou seja, uma série de atitudes que são esperadas 
do docente em sua prática. Entre atitudes voltadas à comunicação com os 
diversos atores envolvidos na educação (crianças, colegas, famílias), bem 
como a percepção e abordagem das desigualdades sociais e psicológicas nos 
processos de ensino e aprendizagem, há também um conjunto de atitudes 
emocionais, sociais e pessoais, portanto em grande parte psicológicas. O 
conjunto de atitudes “psicológicas” terminam por responsabilizar o docente 
pelo desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades citadas acima, mas 
que não encontram espaço para seu pleno desenvolvimento e/ou discussão nos 
currículos de licenciatura. Isso pode ser observado nos subitens 3.1.2, 3.1.3 e 
3.1.5:
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Engajar-se em práticas e processos de desenvolvimento 
de competências pessoais, interpessoais e intrapessoais 
necessárias para se autodesenvolver e propor efetivamente 
o desenvolvimento de competências e educação integral 
dos estudantes; Assumir a responsabilidade pelo seu 
autodesenvolvimento e pelo aprimoramento da sua 
prática, participando de atividades formativas [...]; 
Engajar-se profissional e coletivamente na construção 
de conhecimentos a partir da prática da docência [...] 
(BRASIL, 2019, p. 19).

Ou seja, como se trata da dimensão de engajamento, ou atitudinal, trata-
se do “querer fazer”. O docente em formação pode até querer e assumir a 
responsabilidade pelo desenvolvimento desse conjunto de competências. 
Contudo, ao longo dos documentos orientadores não fica devidamente claro 
em que espaços, que saberes, que sujeitos podem ser mobilizados para 
esses desenvolvimentos. Documentos esses que citam uma série de saberes 
desenvolvidos no interior das ciências psicológicas, mas que não reconhecem 
explicitamente a psicologia como um saber necessário a formação docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temos clareza que as competências específicas e conhecimentos 
específicos do campo das Ciências Biológicas devem protagonizar o currículo, 
mas os saberes das humanidades e psicológicos são também importantes e 
talvez terão maior impacto nas competências dos docentes que seu conhecimento 
acerca dos conteúdos específicos das disciplinas ministradas, além de atuarem 
diretamente na produção de saúde mental por estes em seu cotidiano profissional 
docente.

Nesse primeiro investimento de discussão dos documentos e práticas 
aqui conectados, foi possível perceber a emergência de algumas questões que 
merecem ser mais bem discutidas em trabalhos futuros e, contando com 
amostras mais amplas e complexas de dados. Com relação às estruturas 
curriculares observou-se uma baixa presença de saberes de psicologia na 
carga-horária total de formação docente. Os programas das disciplinas revelam 
a ocorrência de abordagens enciclopédicas, utilitaristas na Psicologia da 
Educação. Observou-se uma tendência de a psicologia ser mobilizada apenas 
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como saber teórico na formação, e não como um espaço de desenvolvimento 
pessoal, de competências socioemocionais. Os resultados preliminares 
precisam obviamente serem complementados e discutidos à luz da percepção 
de professores e observação do cotidiano da sala de aula.

Um último ponto merece destaque, o papel das emoções na formação 
de professores. O termo mais frequente nos documentos orientadores 
quando relacionados a aspectos psicológicos, as emoções quase sempre 
são apresentadas como desvios, comportamentos disruptivos ou obstáculos 
as condutas racionais. Nessas ideias as emoções precisam ser identificadas 
e compreendidas para sua superação. Essa negatividade das emoções para 
educação desconsidera uma série pesquisas em psicologia e pode ter papel 
importante no sofrimento contemporâneo docente e discente.
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Abordagem de temáticas sociocientíficas 
em disciplinas da grade curricular de uma 
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Addressing socioscientific issues in disciplines of the curriculum 

in a biological science teacher training course
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RESUMO
Diferentes autores destacam que a compreensão das circunstâncias e interesses 
relacionados ao desenvolvimento tecnocientífico possibilitaria a busca por soluções 
socialmente responsáveis. Este trabalho teve como objetivo investigar a abordagem 
de temas sociocientíficos no currículo de um curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas. A análise de conteúdo orientou a metodologia da pesquisa, desde o 
mapeamento das ementas do curso até a análise do material empírico. O mapeamento 
das disciplinas foi realizado por meio de consulta ao ementário, bem como a produções 
dos alunos como provas e trabalhos. As disciplinas que abordaram essas questões 
se distribuíram ao longo de todos os períodos do curso, revelando a preocupação 
de vários docentes em apresentar conteúdos que não se esgotem nos conteúdos 
biológicos específicos, sendo capazes de discutir seus diversos desdobramentos e 
articular diálogos com outras áreas de conhecimento, ressaltando aspectos políticos, 
econômicos, éticos e morais presentes em temáticas das Ciências Biológicas.
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Ensino de Biologia; Temas Sociocientíficos; 
Formação de Professores.

ABSTRACT
Different authors highlight that understanding the circumstances and interests related 
to techno-scientific development would enable the search for socially responsible 
solutions. This work aimed to investigate the approach of social-scientific themes in 
the curriculum of a degree course in Biological Sciences. The content analysis guided 
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the research methodology from the mapping of the course menus to the analysis of 
empirical material. The mapping of the subjects was carried out by consulting the 
syllabus as well as the productions of the students as tests and works. The subjects that 
addressed these questions were present throughout the course, revealing the concern 
of several teachers to present content that is not limited to specific biological content, 
enabling the discussion of their various developments and articulating dialogues with 
other areas of knowledge, highlighting political, economic, ethical and moral aspects 
present in issues of the Biological Sciences.
Keywords: Science Teaching; Biology Teaching; Socioscientific Issues; Teacher 
Training.

INTRODUÇÃO

As relações sociocientíficas estão presentes em todas as instâncias da 
sociedade, fazendo parte do cotidiano da maior parte da humanidade nos 
tempos atuais. No entanto, autores como Cachapuz (2011) assinalam que 
tal proximidade não se traduz necessariamente em uma compreensão sobre o 
modo de produção desses conhecimentos, serviços e inovações, uma vez que o 
acesso às benesses e produtos científicos e tecnológicos não se faz de maneira 
igualitária. Vale também destacar que muitos dos avanços alcançados em 
áreas como biotecnologia, meios de transporte e telecomunicação de massa, 
antes anunciados como parte incontestável de um processo de integração 
global rumo à emancipação humana, conduziram efetivamente à apropriação 
absoluta da natureza e, por consequência, a dominação social (DAGNINO, 
2004).

Diferentes autores destacam que a compreensão das circunstâncias e 
interesses relacionados ao desenvolvimento tecnocientífico por parte da 
população possibilitaria às sociedades contemporâneas a capacidade de análise 
crítica de seus problemas, favorecendo a busca por soluções socialmente 
responsáveis (ACEVEDO-DÍAZ et al., 2001; AULER, 2002; BAZZO, 1998; 
CACHAPUZ, 2011; CARVALHO et al., 2005). Para tal, seria necessária uma 
educação científica problematizadora, crítica, humanística e historicamente 
determinada. 

Uma das abordagens no ensino de Ciências que estuda as relações 
entre sociedade e ciência é o campo CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), 
que em sua vertente mais crítica teria o potencial de proporcionar ao educando 
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possibilidades de construção de conhecimentos que o auxiliariam na tomada 
de decisões responsáveis sobre questões de natureza científico-tecnológica 
(SANTOS; MORTIMER, 2002; SANTOS, 2011; BAZZO, 1998; SANTOS, 
2007; 2011), permitindo um posicionamento crítico diante de questões 
ligadas a essa temática. Desse modo, a presença de disciplinas que abordem 
criticamente questões sociocientíficas em cursos de Ciências Biológicas se 
revela extremamente necessária para a formação de profissionais capazes 
de realizar uma interpretação mais aprofundada da realidade científico-
tecnológica em que atuarão.

Embora, tanto a abordagem CTS quanto as discussões sobre questões 
sociocientíficas estejam comprometidas com a formação humanística, nos 
trabalhos analisados por Lima e Martins (2013) a abordagem CTS geralmente 
desempenha o papel de orientação para os currículos, viabilizando um ensino 
mais contextualizado e com maior integração entre as disciplinas por meio de 
atividades interdisciplinares. Os compromissos dessa abordagem envolveriam, 
segundo as autoras, aspectos voltados a uma série de objetivos, dentre os quais 
se destacam formação para a cidadania, tomada de decisão, desenvolvimento 
de atitudes, promoção do raciocínio moral e ético acerca da ciência, dentre outros. 

Em contrapartida, nos trabalhos em que as questões sociocientíficas 
são o foco da discussão, normalmente estas são apresentadas como uma 
metodologia e/ ou estratégia de ensino de Ciências, com a finalidade de 
promover a compreensão da natureza da ciência e dos aspectos sociais, 
políticos, históricos, econômicos, morais e de valores que estão implicados 
nos processos de tomada de decisão.

Esse trabalho teve como objetivo investigar a abordagem de temas 
sociocientíficos no currículo de um curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas. Para tanto, foram realizadas as seguintes intervenções: 1 – 
Mapear quais disciplinas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
abordaram temáticas sociocientíficas; 2 – Entender quais os principais temas 
sociocientíficos foram discutidos nas disciplinas utilizadas como material 
empírico do trabalho; 3 – Realizar uma análise sobre as produções dos alunos nas 
diversas disciplinas a fim de entender as principais questões discutidas durante o 
curso; 4 – Identificar as principais dificuldades encontradas na discussão sobre 
esses temas.



72

Ensino de Ciências e Formação de Professores

METODOLOGIA

A análise de conteúdo orientou a metodologia da pesquisa desde 
o mapeamento das ementas do curso até a análise do material empírico. O 
mapeamento das disciplinas foi realizado por meio de consulta ao ementário 
disponível no site da universidade, tendo todas as ementas disponíveis sido 
submetidas à leitura integral e à leitura flutuante a fim de analisar a pertinência 
ou não do material para uso nessa pesquisa. É denominada “leitura flutuante” 
o primeiro contato do pesquisador com os documentos a serem analisados a 
fim de obter “impressões e orientações” a respeito deles (BARDIN, 1977).

De posse do material empírico realizamos o mapeamento das disciplinas 
a partir dos seguintes critérios definidos a priori: Critério I – problematização 
dos temas sociocientíficos, Critério II – mobilização de diferentes vozes para 
o tratamento dos temas sociocientíficos e Critério III – desenvolvimento da 
habilidade de argumentação dos licenciandos sobre temas sociocientíficos. 

Como exemplo de marcadores textuais encontrados nas disciplinas 
que atenderam ao Critério I temos "Compreender que as células estão 
envolvidas, de várias maneiras, no aparecimento das doenças que 
acometem o ser humano" (Biologia Celular) e em Geologia (“Discutir os 
elementos básicos da relação entre recursos minerais, meio ambiente e 
sociedade[...]; nova legislação e o aproveitamento da água subterrânea[...] 
e Recursos Minerais, Meio Ambiente e Sociedade". Atendendo também ao 
Critério II temos como exemplo "Analisar a educação como uma produção 
sócio-histórica[...] Analisar os diferentes sujeitos históricos implicados no 
processo de institucionalização da educação[...]A educação no contexto da 
estrutura social [...] O sistema escolar e sua construção social" (Sociologia 
da Educação) e "Compreender o processo de construção histórica do 
pensamento evolutivo[...]” (Biologia e Evolução).

Em relação ao Critério III, a consulta às ementas não permitiu 
identificar essa categoria em nenhuma das disciplinas do curso, identificando-
se a necessidade de buscar novas fontes de informação. Desse modo, foram 
consultados os professores das disciplinas levantadas anteriormente com a 
finalidade de coletar dados adicionais sobre essas disciplinas. Através dessa 
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consulta recolhemos como material de análise provas e trabalhos escritos 
elaborados pelos alunos. Foram analisados um total de 9 provas da disciplina 
de Laboratório de Ensino I; 18 provas da disciplina de Laboratório de Ensino 
III; 26 provas e trabalhos de Sociedade e Ambiente e 20 trabalhos de sequência 
didática da disciplina “Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS), todos 
referentes ao período letivo de 2018.1.

A Análise de Conteúdo, de acordo com Moraes (1999) e Bardin (2006) 
também foi utilizada para analisar as produções dos alunos nessas quatro 
disciplinas, tendo sido a construção de microcategorias de análise, neste caso, 
realizada a posteriori, a partir da análise do material. Estas microcategorias 
foram posteriormente agrupadas em macrocategorias mais abrangentes, 
baseadas em ideias centrais comuns. Além do agrupamento das respostas 
nessas categorias, no caso dessas disciplinas também procurou-se quantificar 
o número de respostas em cada uma delas, comparando o resultado final com 
o Critério III proposto anteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Um total de 31 (44,9%) disciplinas do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da FFP-UERJ abordaram temas sociocientíficos, das 
quais 31 (44,9%) disciplinas atendem ao Critério I e 8 (11,6%) disciplinas ao 
Critério II, de um total de 69 disciplinas obrigatórias e eletivas do curso. As 
disciplinas que atenderam a um ou mais desses critérios se distribuíram ao 
longo de todos os períodos do curso (Tabela I). O 1º, 4º e 5º períodos contam 
com um total de 7 disciplinas, o 2º e o 3º com 8 disciplinas, o 6º e 7º com 4 
disciplinas e o 8º com 2 disciplinas.
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Tabela 1 - Distribuição de disciplinas que atenderam a um ou mais critérios. O 
símbolo (✓)  indica que o critério foi atendido e o símbolo (X) que não foi.

Período Disciplina Critério I Critério II
1º Biologia Celular ✓ X
1º Geologia Geral ✓ X
1º Laboratório de Ensino I ✓ ✓
1º Introd. Pensam. Biol. ✓ X
2º Sociologia da Educação ✓ ✓
2º Laboratório de Ensino II ✓ ✓
3º Ecologia I ✓ X
3º Bioquímica ✓ X
3º Botânica II ✓ X
3º Didática ✓ X
3º Laboratório de Ensino III ✓ ✓
4º Ecologia II ✓ X
4º Políticas Públ. Educação ✓ X
4º Psicologia da Educação ✓ X
4º Laboratório de Ensino IV ✓ ✓
5º Met. Ensino de Ciênc. Biol ✓ ✓
5º Biologia e Evolução ✓ ✓
5º Estágio Surperv. I ✓ X
6º Microb. e Imunologia ✓ X
6º Estágio Superv. II ✓ X
7º Parasitologia ✓ X
7º Anato-Fisiol. Humana II ✓ X
7º Estágio Superv. III ✓ X
Elet.Rest. Biologia Marinha ✓ X
Elet.Rest. Cultivo Vegetal ✓ X
Elet.Rest. Micologia Aplicada ✓ X
Elet.Rest. Microbiologia Ambiental ✓ X
Elet.Rest. Princ. de Biotecnologia ✓ X
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Elet.Rest. Sociedade e Ambiente ✓ X
Elet.Rest. Ciência Tecnol. e Soc. ✓ ✓
Elet.Rest. Zoogeografia ✓ X

Dentre as disciplinas que atenderam a um ou mais dos critérios 
apresentados, verificou-se as temáticas sociocientíficas. Elas são 
discutidas, em sua maioria, nas disciplinas ligadas ao Ensino de Ciências 
(correspondendo às disciplinas de Laboratório de Ensino I a IV e Metodologia 
do Ensino de Ciências e Biologia), exceto pelas disciplinas de Biologia e 
Evolução; Sociedade e Ambiente e Ciência, Tecnologia e Sociedade, as quais 
representaram disciplinas de conteúdo biológico específico que abordaram 
questões ligadas a esse tema.

As disciplinas oferecidas pelo Departamento de Educação (DEDU) 
ao curso de Ciências Biológicas que atendem a algum dos três critérios são: 
Sociologia da Educação, Didática, Políticas Públicas e Educação, Psicologia 
da Educação e Estágio Supervisionado I. Essas disciplinas apresentam em 
suas respectivas ementas evidências de que tratam e problematizam os temas 
sociocientíficos, atendendo assim ao Critério I usado para análise das Ementas. 
Somente a disciplina de Sociologia da Educação atende ao Critério II, que 
pressupõe a mobilização de diferentes vozes para refletir sobre o tema.

Com base nessa visão geral, é importante ressaltar que como estas 
disciplinas são apresentadas por um departamento diferente, elas também 
são ministradas a alunos de outros cursos. Dessa forma podemos observar que 
as temáticas sociocientíficas podem estar sendo refletidas a partir de uma 
metodologia interdisciplinar. Tal fato pode enriquecer os alunos, oferecendo 
uma visão mais ampla do campo, fazendo com que as discussões sobre os 
temas sociocientíficos envolvam diferentes áreas de conhecimento.

A Análise de Conteúdo das produções dos alunos em quatro disciplinas 
(Laboratório de Ensino I, Laboratório de Ensino III; Sociedade e Ambiente 
e Ciência, Tecnologia e Sociedade) agrupou a posteriori as respostas em 
cinco macrocategorias: vinculadas à questão ambiental; vinculadas à questão 
do ensino de Ciências e Biologia; que entendem a posição do indivíduo na 
sociedade e que destacam posturas baseadas na individualidade (Fig. 1). 
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A maioria das produções foi identificada como voltada para o campo das 
discussões ambientais (66,0%), seguida de respostas vinculadas às questões 
de ensino de Ciências e Biologia (17,0%).

Figura 1 – Categorias da Análise de Conteúdo encontradas nas produções dos 
alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas nas disciplinas de 

Laboratório de Ensino I, Laboratório de Ensino III, Sociedade e Ambiente e Ciência 
Tecnologia e Sociedade.

Cada uma dessas macrocategorias foi o resultado do agrupamento de 
microcategorias produzidas a partir da análise dos materiais produzidos. Todas 
as microcategorias a seguir marcadas em negrito apresentaram evidências 
claras de argumentação dos licenciandos sobre temas sociocientíficos, 
satisfazendo o Critério III. Assim, dentro da macrocategoria “Vinculadas à 
questão ambiental” foram encontradas seis microcategorias: 1- Respostas que 
vinculam diretamente o tema ao ambiente; 2- Respostas com justificativa 
causa/consequência nas questões ambientais (“ambientalmente falando, a 
morte de abelhas implica na diminuição da polinização, que é um importante 
fator de disseminação de espécies de plantas”); 3 – Respostas que definem 
a prática como possível causadora de doenças; 4 – Relacionadas à 
exploração de recursos; 5 – Relacionadas à falta d’água; 6 – Relacionadas 
à mortalidade de espécies. Na macrocategoria “Vinculadas à questão 
do Ensino de Ciências e Biologia” encontramos duas microcategorias: 1 – 
Formação do aluno como pensador crítico (“para compreendermos que 
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a ciência é uma produção que não está fora da sociedade, é parte dela”) e 
2 – Utilização de material visual e lúdico (“apresentando fotos, vídeos, 
documentários, trazer para os alunos experiências, não só o livro didático”). 
A macrocategoria “Que entendem a posição do indivíduo na sociedade” 
engloba duas microcategorias: 1 – Respostas que vinculam o ser humano 
ao seu espaço na sociedade e 2 – Respostas com enfoque no contexto 
socioeconômico (“as consequências econômicas podem ser: menor lucro 
na produção, consumo humano de produtos provenientes dessas colheitas à 
problemas e doenças na saúde, logo lucro por parte da empresa farmacêutica, 
diminuição da oferta de produtos orgânicos”). Na macrocategoria “Destacam 
posturas baseadas na individualidade” foram encontradas apenas respostas 
que abordam questões individuais dos alunos (questões relacionadas aos 
problemas enfrentados no entendimento da teoria evolucionista).

Na disciplina Sociedade e Ambiente, foram encontradas duas 
macrocategorias: “Vinculadas à questão ambiental” (29 vezes) e “Que entendem 
a posição do indivíduo na sociedade” (5 vezes) (Fig. 2). Em Laboratório de 
Ensino I, foram encontradas as seguintes macrocategorias: “Vinculadas à questão 
ambiental” (1 vez); “Vinculadas à questão do ensino de Ciências e Biologia” 
(10 vezes); “Que entendem a posição do indivíduo na sociedade” (6 vezes); 
“Destacam posturas baseadas na individualidade” (6 vezes). Em Laboratório 
de Ensino III, foram encontradas as seguintes macrocategorias: “Vinculadas 
à questão ambiental” (23 vezes); “Que entendem a posição do indivíduo na 
sociedade” (2 vezes). Por fim, em Ciência, Tecnologia e Sociedade, foram 
encontradas as seguintes macrocategorias: “Vinculadas à questão ambiental” 
(2 vezes); “Vinculadas à questão do ensino de Ciências e Biologia” (10 vezes); 
“Que entendem a posição do indivíduo na sociedade” (3 vezes); “Destacam 
posturas baseadas na individualidade” (4 vezes).
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Figura 2 – Frequência de citações das categorias da Análise de Conteúdo 
encontradas nas produções dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas nas disciplinas de Laboratório de Ensino I, Laboratório de Ensino III, 
Sociedade e Ambiente e Ciência Tecnologia e Sociedade.

Uma das explicações para esses achados se encontra na presença 
de várias disciplinas no curso que valorizam a contextualização social dos 
conteúdos biológicos específicos da área ambiental e as principais discussões 
travadas atualmente na sociedade nesta área. Tal fato revela a preocupação 
de vários docentes do curso em apresentar conteúdos que não se esgotam 
nos conteúdos biológicos específicos das diversas áreas da Biologia, sendo 
capazes de discutir seus diversos desdobramentos e articular diálogos com 
outras áreas de conhecimento, ressaltando os aspectos políticos, econômicos, 
éticos e morais que atravessam a área das Ciências Biológicas. 

Os conhecimentos são necessários para a formação de futuros docentes 
de ciências e biologia, tendo em vista que a educação científica e tecnológica 
é entendida para além de artefatos culturais, como uma chave de leitura de 
mundo e modificação do mesmo. Portanto, apropriar-se dessa linguagem 
científica e tecnológica empodera o sujeito na perspectiva de uma mudança 
social a partir de uma educação mais libertadora, humanística e crítica.

Embora os autores deste artigo entendam que qualquer disciplina 
encontre possibilidade de ser ensinada a partir de questões sociocientíficas, este 
trabalho não defende que sua discussão deva ocorrer em todas as disciplinas 
de uma Licenciatura em Ciências Biológicas, entendendo que algumas delas, 
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a partir da natureza do conteúdo trabalhado, abordam mais facilmente essas 
questões, enquanto outras, como Embriologia, por exemplo, não apresentam 
uma associação tão direta. No entanto, a presença dessas questões em 
disciplinas ao longo de todo o curso revela um aspecto positivo da formação 
oferecida por esta licenciatura.

É importante ainda pontuar que uma das maiores dificuldades do 
trabalho foi a obtenção do material dos docentes que ministraram as disciplinas 
tanto em função da troca de docentes nas disciplinas específicas, de ausência 
do material no momento atual, ou devido ao fato do docente entender que a 
temática investigada não se aplicava no momento às disciplinas, destacando 
assim um distanciamento entre as ementas propostas e sua aplicação. Assim, 
não estão presentes nesse trabalho os materiais das disciplinas de Laboratório 
de Ensino II e Biologia e Evolução.
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Tecnologias da informação e comunicação 
na Educação em Ciências e Saúde: uma breve 

contribuição ao debate
Information and communications technology: a brief 
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RESUMO
O presente trabalho apresenta os resultados de um processo de revisão de literatura 
narrativa destinada à análise de artigos envolvendo a temática das Tecnologias da 
Informação e Comunicação no Ensino de Ciências e Saúde. Dentro dessa investigação 
buscou-se refletir sobre as perspectivas de autores de artigos publicados em três 
revistas acadêmicas especializadas. Dentre os resultados obtidos destaca-se a 
variedade de perfis de trabalhos voltados ao tema, tanto no que se refere aos níveis de 
formação quanto no âmbito teórico-metodológico. Notou-se, também, que apesar de, 
invariavelmente, serem identificadas noções ligadas a uma lógica instrumental, isto 
não representa a maior parte das reflexões presentes nos trabalhos.
Palavras-chave: Revisão Narrativa; Tecnologias da Informação e Comunicação; 
Educação em Ciências e Saúde.

ABSTRACT
This paper aims to show the results of a process of a narrative literature review 
focused on the analysis of articles surrounding the subjects of Information and 
Communications Technology (ICT) in the Teaching of Science and Health. Throughout 
this investigation, I sought to reflect upon the perspectives of authors whose articles 
have been published in three specialized academic journals. From the results obtained, 
the variety of types of papers regarding the topic stands out, in respect to academic 
background as well as in theoretical and methodological terms. It was also observed 
that, even though notions of a utilitarian logic could invariably be identified, that does 
not represent the majority of the deliberations made in the papers.
Keywords: Narrative Review; Information and Communications Technology; 
Science and Health Teaching.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação 
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(TICs) ao longo das últimas décadas contribuiu para mudanças significativas 
nas mais variadas formas de interação humana (PARNAÍBA; GOBBI, 
2010). É possível destacar, por exemplo, o uso cada vez mais comum das 
redes sociais que, tal qual a prensa de Gutenberg, tem provocado mudanças 
expressivas no processo comunicativo. No âmbito da educação, a interação com 
essas tecnologias também promove efeitos expressivos. Muito se discute sobre 
os efeitos educacionais da imersão dos estudantes no chamado ciberespaço. 
É comum deparar-se com discursos contrastantes que ora imputam às TICs um 
caráter quase vilânico, entendendo-as como causadoras de problemas como 
a falta de interesse e de atenção dos públicos escolares. Outros discursos 
comuns filiam-se à perspectiva na qual essas tecnologias são entendidas como 
a redenção absoluta do sistema educacional, como se a mera disponibilização 
desses recursos fosse sanar todos os históricos problemas encontrados no 
processo educacional formal. É necessário salientar que as duas noções são 
passíveis de críticas, visto que ambas restringem um debate complexo e que 
necessita de investigações mais elaboradas para promover conclusões mais 
acertadas.

Ciente da complexidade do tema e da importância de se promover 
leituras mais detalhadas sobre suas particularidades, o presente trabalho 
propõe-se a apresentar os resultados de um processo de revisão narrativa sobre 
o diálogo entre as Tecnologias da Informação e Comunicação e o Ensino de 
Ciências e Saúde. Esse levantamento visa à análise de uma pequena parcela 
da produção brasileira no campo da educação em ciências e saúde concernente 
à temática em evidência. Dentro dessa investigação buscou-se, portanto, 
responder à questão norteadora: Quais as abordagens e perspectivas balizadoras 
dos trabalhos publicados em periódicos nacionais que versam sobre as TICs 
no Ensino de Ciências e Saúde?

PROCEDIMENTOS E MÉTODOS

Levando em consideração a importância do tema e a pertinência do 
reconhecimento das perspectivas presentes nas pesquisas que se dedicam a 
ele, o presente trabalho buscou identificar e refletir sobre as concepções de 
autores de artigos publicados em revistas acadêmicas especializadas. Como 
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metodologia optou-se pela realização de uma revisão narrativa de literatura, 
visando analisar o que vem sendo produzido sobre o tema no Brasil. A escolha 
do método de revisão narrativa se deu por este ser considerado um método 
capaz de proporcionar uma percepção abrangente de variados fenômenos do 
ponto de vista teórico-contextual (ROTHER, 2007).

Para a realização desse estudo foram selecionados artigos de três 
revistas nacionais: Interfaces da Educação (IE); Investigações em Ensino de 
Ciências (IENCI); e a Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE). 
Essa seleção levou em consideração o interesse de pesquisar em revistas com 
perfis diferentes. Sendo, respectivamente, a primeira voltada à publicação de 
artigos sobre educação, a segunda voltada ao Ensino de Ciências e Saúde e, 
por fim, uma revista que se voltasse especificamente aos temas “tecnologia” e 
“educação”. A seleção dessas publicações deu-se em função do reconhecimento 
e relevância delas em suas respectivas áreas. As revistas IE e IENCI possuem 
Qualis Capes A2 na área de ensino e a revista RBIE possui Qualis Capes 
B2 na mesma área de avaliação, sendo uma das poucas que se dedicam 
exclusivamente à intercessão entre tecnologia e educação.

Após a seleção das revistas buscou-se determinar quais as melhores 
estratégias para realização da pesquisa em si, passando pela definição dos 
descritores que potencialmente permitiriam melhores resultados. Muitas 
possibilidades foram consideradas, no entanto, chegou-se a conclusão que a 
melhor opção de pesquisa seria a realização de duas combinações de descritores 
simples. A primeira combinação contava com os termos “Tecnologias da 
Informação e Comunicação” e “Saúde” e a segunda combinação mantinha o 
termo “Tecnologias da Informação e Comunicação” e substituía “Saúde” por 
“Ciência”. Não houve nesse levantamento um recorte temporal específico, 
sendo selecionados quaisquer artigos publicados desde a criação dessas 
revistas.

Para a realização da pré-seleção desses artigos optou-se pela leitura 
dos resumos e das palavras-chave. Após essa etapa, os artigos passaram 
por uma análise mais detalhada, buscando definir os que se enquadram no 
perfil pretendido. Por fim, após a leitura do conteúdo presente nos trabalhos 
selecionados, foram criadas categorias para tentar facilitar a interpretação e a 
exposição dos dados obtidos. Buscou-se através dessa avaliação caracterizar 
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os artigos em seus aspectos mais gerais, definidos através da identificação da 
estrutura de seus textos e da natureza de suas investigações.

RESULTADOS

A pesquisa realizada com os descritores gerou dezoito resultados, sendo 
quatro artigos na IE, três artigos na IENCI e onze artigos na RBIE. Não foi 
surpresa a revista especializada em tecnologia e educação oferecer um resultado 
mais expressivo. Esse fato pode apontar para a formação de um nicho mais 
fechado de pesquisadores que se dedicam a pesquisas envolvendo a interface 
tecnologia – educação.

Após a primeira leitura, foram excluídos nove artigos por não estarem 
enquadrados no perfil pretendido. Alguns dos trabalhos abordavam a educação 
nas áreas da tecnologia, outros citavam as TICs de maneira pontual ou utilizam 
os termos ciência e saúde sem dedicar-se especificamente a eles. Assim sendo, 
sobraram nove artigos para a realização de um estudo mais aprofundado. Esses 
foram identificados por códigos para facilitar a organização das categorias, 
além de permitir a identificação das revistas nas quais foram publicados. 
Os códigos A1 e A2 fazem alusão aos artigos publicados na IE, os artigos 
referenciados por B1 e B2 são extraídos da IENCI e os artigos da RBIE são 
referenciados pelos códigos C1, C2, C3, C4 e C5.
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Tabela 1 - Resultados da seleção pós-leitura

A análise dos artigos permitiu o reconhecimento de características 
que os distinguem e a partir dessa diferenciação foram criadas categorias para 
facilitar a identificação desses elementos. O primeiro aspecto diagnosticado 
é que dentre os nove trabalhos, oito possuem um tipo de estudo empírico e 
apenas um pode ser identificado como uma pesquisa somente teórica, como 
identificado na tabela a seguir.

Tabela 2 - Tipos de artigo encontrados

Sobre a relação entre a quantidade de trabalhos empíricos e teóricos, 
destaca-se a predominância de trabalhos que buscam analisar atividades 
práticas envolvendo as TICs no ensino. Isso pode ser compreendido em um 
primeiro momento como algo positivo, já que esse tipo de trabalho privilegia a 
experiência em detrimento do mundo meramente ideal ou teórico. No entanto, 

ARTIGOS SELECIONADOS PÓS-LEITURA CÓDIGO
Educação à Distância na Educação Lato Sensu na área da Saúde: uma 

revisão integrativa.
A1

Inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação no processo 
de ensino e aprendizagem: uma análise documental na EMEF “José 

Benigno Gomes”.

A2

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a formação de pro-
fessores: tendências de pesquisa.

B1

Os formadores de professores e o desafio em potencializar o ensino de 
conhecimentos químicos com a incorporação dos dispositivos móveis.

B2

Informática e educação no ensino superior: reflexões sobre a relação 
com o saber de estudantes de cursos da área da computação.

C1

Formação continuada com apoio de uma rede social na internet: tecno-
logias na prática docente de professores de matemática.

C2

Busca contextualizada enriquecida com dados abertos para apoiar a 
aprendizagem colaborativa em redes sociais.

C3

Um ambiente virtual para aprendizagem de conceitos sobre ondas sono-
ras: concepções e primeiras análises.

C4

Tecnologias na educação: uma solução ou um problema pedagógico? C5

Teórico C5
Empírico A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 e C4
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cabe aqui ressaltar que é muito comum que esse tipo de trabalho se limite a 
uma perspectiva meramente instrumental dessas experiências, ou seja, enxerga 
esses elementos tecnológicos como meros recursos (PEIXOTO; ARAÚJO, 
2012).

Nesse sentido, cabe trazer à baila a noção de práxis (FREIRE, 2005), 
a qual aponta para a necessidade de superar essa divisão simplista entre teoria e 
prática, constituindo-se, pois, em uma noção integradora das duas. Supõe-se 
que uma práxis pedagógica que envolva o uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) possa lançar mão de reflexões do campo da educação, mas 
também da comunicação, da sociologia, da psicologia, dentre diversos outros 
que colaboram para a compreensão desse fenômeno, de suas potencialidades e 
limites. Da mesma maneira pesquisas que estejam interessadas em desdobrar-
se sobre esse tema podem incorporar referenciais desses campos como forma 
de desenvolver suas observações e análise.

A variedade de metodologias empregadas nas pesquisas analisadas também 
se apresenta como um dado pertinente. Em primeiro lugar, pois aponta para a 
multiplicidade de possibilidades de estratégias de coleta de dados e de análise. 
E em segundo lugar, pois proporciona olhares sob diferentes perspectivas 
sobre as interações entre as TICs e o Ensino de Ciências e Saúde. A tabela 3 
apresenta essa variedade.

Tabela 3 - Metodologias empregadas pelos pesquisadores

Análise textual
Revisão de Literatura A1, B1 e C5.
Análise Documental A2.

Coleta de dados
Questionário B2, C2 e C3.

Entrevista C1 e C2.
Inventário de Saberes C1.

Pesquisa Imersiva
Observação Participante B2, C2, C3 e C4.
Proposta de Intervenção B2 e C3.

Como se percebe na leitura da tabela acima os trabalhos analisados 
utilizaram sete diferentes metodologias, dentre as quais se destacam a revisão 
de literatura, os questionários e a observação participante. Alguns dos artigos 
indicam o uso de mais de uma metodologia, apontando para a necessidade 
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de se buscar diferentes formas de coleta de dados e de análise dos mesmos. 
Como forma de melhorar a apresentação dessas metodologias foi criada uma 
categorização, dividida em três partes: Levantamento preliminar, Coleta de 
dados e Pesquisa imersiva.

A primeira categoria – levantamento preliminar - é composta por duas 
metodologias: Revisão de Literatura e Análise Documental. Dentre os artigos 
que utilizam revisão de literatura, dois (A1 e B1) lançam mão de uma 
revisão integrativa e um (C5) não indica o procedimento utilizado nessa 
revisão, dedicando-se a refletir de maneira quase ensaística sobre o tema 
ao qual se propõe debater. Um trabalho dedica-se de maneira mais atenta à 
análise documental, especificamente documentos referentes à implantação de 
um projeto que envolve a inserção de equipamentos tecnológicos no âmbito 
de uma escola municipal.

A segunda categoria – coleta de dados – é composta por três tipos de 
metodologias. Dentre essas metodologias duas – questionário e entrevistas 
– são muito recorrentes em pesquisas de caráter qualitativo. O uso dessas 
metodologias nos artigos analisados volta-se à apreensão da percepção dos 
sujeitos de pesquisa a respeito das experiências que estavam sendo avaliadas. 
O mesmo ocorre com o uso da terceira metodologia dessa categoria, 
conhecida como inventário de saberes. Nessa metodologia, proposta por 
Bernard Charlot, os sujeitos da pesquisa são convidados a registrar suas 
percepções sobre o processo de aprendizagem que se pretende avaliar através 
de perguntas norteadoras. Por esse método, o pesquisador compreende o que 
para o estudante possui relevância, sentido e valor (CHARLOT, 1999 apud 
BICALHO, et al, 2012).

A terceira categoria – pesquisa imersiva – como o nome permite supor, 
é composta por metodologias que envolvem uma interação mais profunda do 
pesquisador com os sujeitos da pesquisa. Dentre os artigos que se enquadram 
nessa categoria (B2, C2, C3 e C4), dois deles (B2 e C3) apresentam propostas 
de intervenções mais claras. De maneira geral, essas são as pesquisas que 
possuem resultados e permitem apreender melhor a subjetividade dos 
indivíduos sem, no entanto, comprometer a percepção do todo.

Todos os trabalhos analisados possuem caráter qualitativo, mas alguns 
oferecem, também, dados quantitativos, mais especificamente aqueles que 
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realizam revisões de literatura (A1 e B1) e inventário de saberes (C1). Um ponto 
notado ao longo da leitura dos procedimentos é que em nenhum dos artigos 
foram identificados os referenciais teóricos balizados à análise dos dados, 
algo que se pode considerar problemático do ponto de vista da fundamentação 
teórico-metodológica, além de não permitir ao leitor a realização de uma 
avaliação mais acurada dos pormenores da análise.

Outro aspecto pertinente identificado ao longo das leituras dos artigos é 
que os pesquisadores dedicaram-se a compreender variadas etapas da educação 
formal, havendo trabalhos dedicados à educação básica e à educação superior 
com diferentes abordagens, como discriminado na tabela abaixo.

Tabela 4 - Etapas da educação formal investigadas

O fato de haver trabalhos dedicados a todos os níveis de formação 
foi uma surpresa, pois antes do início do levantamento havia uma hipótese 
de que grande parte dos trabalhos se dedicaria a investigações relacionadas 
estritamente à educação básica, mas se notou após a análise dos artigos que 
existe certo equilíbrio nesse quesito. Outra hipótese foi contrariada pela análise 
dos trabalhos selecionados a de que os artigos dedicados a discussões seriam 
majoritariamente sobre a educação na área de saúde. O que se notou foisomente 
a existência de um dos trabalhos voltados a esse segmento dedicava-se a essa 
área da saúde (A1), sendo os demais sobre o ensino de ciências (C1 e C3) ou 
sobre formação docente nas áreas de ciências (B1, B2 e C2).

Em relação à formação de professores notam-se discursos que apontam 
para a mudança da formação e da prática docente como a solução para muitos 
dos problemas ligados ao fracasso escolar, passando essa formação pelo uso 
das TICs. Como exemplo é possível citar Barcelos et al. (2013), que indica ser 
“relevante repensar a formação dos professores para o uso de TIC” (p.49), e 
Jacon et al. (2014), que indica a necessidade de se debater a formação docente 
e a questão didático-pedagógica “que constitui o fator mais importante quando 
o objetivo é a aprendizagem” (p. 79). Além disso, em alguns momentos os 

Educação Básica
Fundamental A2, B1 e C5.
Médio B1, B2, C4 e C5.

Educação Superior
Graduação B1, B2, C1, C2 e C3.
Pós-Graduação A1, B1 e C2.
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textos insinuam que a formação voltada para o uso dessas tecnologias seja 
algo imprescindível para a mudança do cenário educacional.

A formação inicial docente necessita integrar processos de 
reforma que resultem em modificação na prática docente 
propiciando a incorporação gradual da tecnologia móvel 
em sala de aula. O aluno da licenciatura, futuro professor 
da educação básica, necessita de uma formação que o 
habilite a incorporar tal tecnologia na sua prática escolar 
(JACÓN et al., 2014, p.79).

Sobre isso, deve-se destacar que tais perspectivas possuem problemas, 
pois em última instância elas imputam ao professor da educação básica e à 
sua formação a responsabilidade por problemas que podem ser explicados por 
diversos elementos, tais como: a falta de infraestrutura das escolas (SOARES, 
2004); a baixa remuneração de grande parcela dos professores brasileiros 
(BARBOSA, 2014); e a dificuldade em relacionar esse ensino com a realidade 
social dos discentes (TAGLIEBER, 1984).

É importante ressaltar que aqui não estão sendo criticados o zelo e 
a preocupação com o processo de formação docente, pois é evidente que 
essa é uma questão elementar no processo de reversão dos sérios problemas 
presentes no cenário da educação pública brasileira. Entretanto, deve-se tomar 
cuidado ao realizar certas inferências, pois muitos discursos acadêmicos 
usados na tentativa de desmerecer o trabalho de professores que se doam 
diariamente pela melhoria desse triste cenário que muitos alegam ser de suas 
responsabilidades (SANTOS et al., 2019).

Apesar da existência de pontos críticos, cabe apontar que de maneira 
geral os artigos analisados podem oferecer contribuições importantes para o 
debate sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação - em suas diversas 
vertentes - e o Ensino de Ciências e Saúde, colaborando com a compreensão 
sobre os limites e as potencialidades dessa interface.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de revisão narrativa de literatura apresentado nesse trabalho 
possibilitou o reconhecimento do perfil de trabalhos dedicados a refletir sobre 
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a interação entre o Ensino de Ciências e Saúde e o uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação. Nessa investigação destacou-se o fato de a maioria 
dos artigos analisados ser fruto de pesquisas de caráter empírico, escapando 
de uma estrutura de trabalho calcada somente em perspectivas teóricas.

Na maioria dos artigos analisados foi possível identificar uma visão 
positiva sobre o uso dessas tecnologias aplicadas ao ensino, discussão 
que passava invariavelmente pela questão da formação docente, tratada 
comumente como um elemento de grande importância para que a inserção 
das TICs ocorra de maneira adequada. As atividades privilegiam a construção 
de conhecimentos significativos. Deve-se ressaltar, ainda, que em alguns 
momentos foram identificadas percepções marcadas por uma lógica 
instrumental, mas que isso não se reflete na maior parte dos trabalhos.

Dentre as características desses trabalhos também se pode chamar a 
atenção para a variedade de metodologias empregadas no levantamento 
de dados de pesquisa, o que demonstra certa heterogeneidade nesse campo de 
pesquisa. Essa variedade foi notada também nas etapas da formação educacional 
abordadas pelos pesquisadores, havendo diferentes estudos sobre o Ensino de 
Ciências na educação básica e na educação superior na igual proporção. O 
mesmo, no entanto, não pode ser dito sobre a variedade de estudos voltados 
ao ensino de saúde que no levantamento realizado apresentou um resultado 
muito inferior ao que se esperava no início da realização do trabalho.

Por fim, ressalta-se que o processo de revisão narrativa que culminou na 
escrita desse breve trabalho teve significativa relevância no desenvolvimento 
de um olhar mais amplo sobre o potencial da inserção de Tecnologias da 
Informação e Comunicação na educação, em especial no âmbito do Ensino de 
Ciências. Em relação aos limites dessa pesquisa, dentre os quais se destaca o 
resultado minúsculo de trabalhos voltados ao diálogo entre TICs e educação 
em saúde, ressalta-se o interesse em dar continuidade a essa investigação, 
ampliando o número de revistas e adicionando publicações específicas da área 
de saúde. Dessa maneira esse trabalho não se encerra na publicação desse 
manuscrito, mas parte dessa etapa para a realização de novas incursões no 
campo do diálogo entre os elementos em destaque.
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Elaboração do Jogo do Saneamento Básico: uma 
estratégia para Educação Ambiental e Cidadania

Elaboration of the Basic Sanitation Game: a strategy for 
Environmental Education and Citizenship

Ana Caroline Pereira1 e Denise Espellet Klein2

RESUMO
A Educação Ambiental deve permear todos os níveis e modalidades de ensino, 
considerando temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, 
regional e global, contextualizando a prática educacional à realidade socioambiental 
do educando. A busca por estratégias diferenciadas de ensino faz parte do cotidiano 
do professor que demonstra criatividade no planejamento de aulas e na concretização 
de projetos pedagógicos. Brincar é uma ferramenta importante, por ser fundamental 
ao desenvolvimento da criança, contribuindo assim para o processo de ensino-
aprendizagem. O presente trabalho objetivou a elaboração do jogo Saneamento Básico. 
Para tal foram consideradas as inadequações sanitárias do bairro Bom Retiro (Duque 
de Caxias), tendo como público alvo alunos do 2º ano do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, da escola Estadual Municipalizada Marechal Mascarenhas de Moraes. Outra 
questão importante foi considerar a necessidade de formação voltada para a cidadania, 
através da presença de etapas do jogo que dependem da tomada de decisões coletivas.
Palavras-chave: Anos Iniciais do ensino fundamental; Jogos didáticos; Práticas na 
escola pública.

ABSTRACT
Environmental Education themes should permeate, all levels and modalities of 
teaching and consider contemporary themes that affect human life on a local, regional 
and global scale. This theme should contextualize the educational practice to the 
socio-environmental reality of the student. The search for teaching strategies is part 
of the daily life of the teacher who demonstrates creativity in the planning of classes 
and in the implementation of pedagogical projects. To play is an important tool for 
teaching-learning process, as it is fundamental to children's development. The present 
work aimed the elaboration of the game Basic Sanitation. The sanitary inadequacies of 
Bom Retiro neighborhood (Duque de Caxias), were considered in the game. Second 

1 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/ Instituto de Biociências, pereiracaroline@
live.com
2 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/ Depto. de Botânica/ Instituto de Biociên-
cias, kleindeni@gmail.com 
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year students of the Municipalized State School Marechal Mascarenhas de Moraes 
was target audience. An important issue was the consideration of education focused 
on citizenship, through the presence of stages of the game that depend on collective 
decision-making.
Keyword: Elementar School; Educational Games; Practices in public school

INTRODUÇÃO

O professor encontra muitos desafios na realização de sua prática 
educativa. Ao trabalhar Educação Ambiental corre o risco de que os assuntos 
abordados se distanciem da realidade socioambiental dos educandos. Para 
Loureiro (2003) a Educação Ambiental não deve se voltar apenas para 
o conhecimento do cenário global, mas, sobretudo, para os problemas 
específicos de cada grupo social; a fim de estabelecer uma Educação Ambiental 
contextualizada e crítica.

A elaboração do jogo Saneamento Básico surgiu da necessidade de se 
abordar e discutir as condições ambientais do bairro Bom Retiro, em especial, 
suas inadequações sanitárias. Segundo estudo, o município de Duque de 
Caxias (2003 – 2008) apresentou os piores índices por coleta de esgoto, e uma 
alta taxa de hospitalização por diarreia, em comparação aos demais oitenta 
e um municípios brasileiros, com mais de trezentos mil habitantes (TRATA 
BRASIL, 2010). Ainda que dados do IBGE (2010) indiquem que o município 
de Duque de Caxias apresenta 85,3% de domicílios com esgotamento sanitário 
adequado, o bairro Bom Retiro ainda convive com esgoto a céu aberto, 
enchentes e dificuldades de acesso à água tratada.

A opção pela construção de um jogo para trabalhar a problemática 
enfrentada pelos alunos da escola Estadual Municipalizada Marechal 
Mascarenhas de Moraes teve como uma das motivações tornar a prática 
educacional mais prazerosa e efetiva para alunos e professores. “Aprender 
brincando é muito mais valioso para a criança, pois brincar faz parte de seu 
mundo e desenvolvimento. É através das brincadeiras que ela descobre ou pode 
descobrir o mundo” (GRÜBEL; BEZ, 2006). Brincar é algo inerente à criança, 
Coelho e Pisone (2012) destacam o brinquedo como uma fonte importante para 
a promoção do desenvolvimento infantil. Além disso, como dimensionado por 
Vygotski (1991) a importância de brinquedos no desenvolvimento infantil, 
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também pode ser relacionada à criação de uma situação imaginária; de forma 
a se tornar a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às 
restrições situacionais, pois em momentos de brincadeiras a criança subordina-
se a regras, desenvolve o autocontrole à medida que age de maneira contrária 
à que gostaria de agir.

Jogos educativos podem facilitar o processo de ensino-
aprendizagem e ainda serem prazerosos interessantes e 
desafiantes. O jogo pode ser um ótimo recurso didático 
ou estratégia de ensino para os educadores e também ser 
um rico instrumento para a construção do conhecimento 
(GRÜBEL; BEZ, 2006).

Na década de 1980 já havia apontamentos para a necessidade da escola 
e professores de ciências participarem da construção de uma educação voltada 
para a cidadania, sem se restringir a um papel de preparação do indivíduo 
maleável e manipulável (KRASILCHIK, 1988). Tal indivíduo não possui 
ferramentas para tomada de decisões e averiguações de conteúdo científico 
verdadeiro e, atualmente, em tempos de fake news (notícias falsas), essa 
questão está em evidência.

A Educação Ambiental é assegurada pela Lei n° 9795/1999, que dispõe 
sobre a Educação Ambiental como “um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal”. 
A lei apresenta princípios básicos, dos quais se destacam: “enfoque humanista, 
holístico e participativo”, “concepção do meio ambiente em sua totalidade, 
considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e 
o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade” e “abordagem articulada das 
questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais” (BRASIL, 1999).

Cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às 
escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e 
competência, incorporar aos currículos e às propostas 
pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que 
afetam a vida humana em escala local, regional e global, 
preferencialmente de forma transversal e integradora 
(BRASIL, 2017).
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Dentro dessa perspectiva, a escola precisa abrir espaço para abordar 
questões ambientais, sobretudo àqueles que dizem respeito à localidade onde 
se vive, e que provocam impacto direto ao seu bem-estar e à sua saúde.

OBJETIVO

Produzir um recurso pedagógico (jogo Saneamento Básico) com intuito 
de abordar, de maneira lúdica o tema saneamento básico, levando os educandos 
a perceberem quais condições são mais ou menos adequadas em relação ao 
abastecimento de água, coleta de lixo e esgoto.

CONTEXTO ESCOLAR

A Escola Estadual Municipalizada Marechal Mascarenhas de Moraes 
fica localizada no bairro Bom Retiro, no município de Duque de Caxias. O 
bairro enfrenta dificuldades relacionadas ao saneamento básico, tais como: 
esgoto a céu aberto e falta de acesso a água tratada. Em época de chuva o 
bairro é castigado com enchentes, o que pode colaborar para a proliferação 
de doenças, e prejudicar o calendário escola. A unidade escolar é abastecida 
por meio de caminhões-pipas, a maioria das famílias utiliza a água de poços 
artesianos.

DESENVOLVIMENTO DO JOGO

A necessidade de criação deste jogo emergiu da reflexão acerca do 
contexto social enfrentado pelos alunos deste estabelecimento de ensino. 
Guimarães (2004), alerta para o perigo de um projeto pedagógico com temática 
acerca da Educação Ambiental, ficar preso a práticas descontextualizadas da 
realidade socioambiental em que as escolas estão inseridas. A elaboração de 
um jogo, considerando a realidade social da comunidade proporciona que os 
educandos aprenderem de forma contextualizada.

A utilização de estratégias de gamification tornou a interação com o 
conhecimento mais divertida e agradável aos alunos. Na elaboração do jogo 
Saneamento Básico a ideia de jogo não se aplica apenas a uma ferramenta 
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com a finalidade de educar um indivíduo sobre um conteúdo específico, mas 
a intenção de resolver problemas e encorajar a aprendizagem, incentivando os 
indivíduos a utilizarem as bases aplicadas nos jogos em contextos fora dele 
(BUSARELLO, 2016).

Além da motivação do prazer na rotina escolar, a organização do jogo 
também foi planejada de forma a contribuir com o desenvolvimento de diferentes 
habilidades nos alunos. Algumas questões foram trabalhadas, como a 
capacidade de conectar a ciência à realidade vivida pelos próprios no cotidiano, 
o estímulo a participar da tomada de decisões relacionadas ao destino de um 
ambiente (mesmo que fictício) e a conexão entre causas e efeitos no tangente 
às questões das ciências ambientais.

O jogo Saneamento Básico foi inicialmente pensado como uma forma 
de estabelecer conexão entre a presença de microrganismos patógenos e a 
falta de saneamento básico. Por isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
com a intenção de identificar patógenos associados ao ambiente carente de 
saneamento. A pesquisa revelou a complexidade desse tema e, em especial, 
a dificuldade encontrada na conexão específica entre o ambiente escolar em 
questão e os microrganismos pesquisados. Tendo em vista que o diálogo 
seria feito com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
optou-se por mudar a abordagem do tema, para evitar que a complexidade do 
conhecimento acadêmico inibisse os propósitos de letramento científico da 
turma em questão.

Após nova pesquisa bibliográfica, o segundo e definitivo enfoque foi 
formulado de forma a utilizar termos mais cotidianos (exemplo: água do 
poço) junto a termos não corriqueiros para a faixa etária dos alunos (exemplo: 
aterro sanitário). Além de apresentar espaço para a elaboração de ideias sobre 
as formas mais apropriadas ao bom saneamento básico. O termo “bactérias 
patogênicas”, por fim, foi colocado como índice de sanidade da medida descrita 
em cartas do jogo para reforçar aos jogadores se a situação de uma carta 
representa maior ou menor potencial de geração de doenças na população.

Para gerar uma complexidade e manter o interesse dos alunos, as 
etapas foram planejadas seguindo duas lógicas, primeiro por sorte e depois 
por tomada de decisão. Esse segundo momento foi programado para permitir 
que as equipes construíssem coletivamente para estratégias de: (1) avaliação de 
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melhores condições ambientais na categoria: destino para esgoto e (2) decisão 
sobre modificação de uma prática ambiental, que normalmente cabe aos 
poderes executivos e legislativos. Outra questão importante para a construção 
do jogo foi o baixo custo (como exemplo: impressão em papel sulfite A4, 
cartolina e tecido de algodão cru), e simplicidade de confecção do material, 
com o cuidado para que fosse visualmente atrativo aos jogadores, uma vez 
que a forma como o jogo didático é esteticamente percebido pelos jogadores 
corresponde ao olhar e ao sentir da experiência vivenciada (BUSARELLO, 
2016).

Em sua estrutura finalizada o objetivo descrito aos participantes é o de 
conhecer questões relativas ao saneamento básico na cidade e identificar ações 
para solucioná-los. O jogo contém um tabuleiro em tecido, que representa 
quatro cidades de aparência igual, doze cartas e manual de regras. Cada cidade 
contém um rio, mata ciliar e moradias. Ao redor de cada cidade, o tabuleiro 
apresenta bolsos transparentes de plástico para a fixação de cartas. As cartas 
são divididas em três categorias: abastecimento de água, destino do lixo sólido 
e esgoto, sendo quatro cartas por categoria. Até quatro pessoas ou equipes 
podem participar do jogo, cada uma representando uma cidade.
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Figura 1 - Tabuleiro e três exemplos de cartas do jogo

A presença de um mediador é necessária, espera-se que este seja o papel 
da professora ou professor durante a partida. A primeira rodada que é definida 
através de sorteio, o assunto é a fonte de abastecimento de água e, da mesma 
forma, na segunda rodada define-se o destino do lixo sólido. Na terceira rodada 
é realizado um sorteio definindo a ordem das equipes a escolherem o destino 
do esgoto sanitário de suas cidades (a primeira a ser sorteada possui quatro 
escolhas e o último grupo não pode escolher). As cartas apresentam o desenho 
de zero a três bactérias patogênicas, que, em caso de dúvida, servem para 
dimensionar a gravidade do problema apresentado.
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Quadro 1 - Cartas do jogo por categoria

Quadro 2 - Sugestões de ações para fontes de abastecimento de água

Quadro 3 - Sugestões de ações para o destino do lixo sólido

Na quarta e última rodada, cada equipe deve destacar uma das questões 
da cidade que seja deficiente no quesito saneamento básico (dentre as cartas 
que sorteou e a que, possivelmente, escolhida) e propor ações para melhorá-la. 
Caso a equipe apresente dificuldade para elaborar uma proposta, o verso das 
cartas traz sugestões, conforme quadro abaixo.

Abastecimento de água Destino par o lixo sólido Destino para o esgoto

Água tratada Coleta seletiva Estação de tratamento

Água retirada do rio Aterro sanitário Fossa séptica

Água retirada do poço Lixões a céu aberto Apenas o industrial é 
tratado

Água da chuva Rua ou terreno baldio Lançado no rio sem 
tratamento

Fontes de Abastecimento 
de água

Sugestões de ações

Água tratada Investir em manutenção

Água retirada do rio Investir na construção de ETE (Estação de Tratamen-
to de Esgoto).

Água retirada do poço Investir na construção de ETA (Estação de Tratamen-
to de Água).

Destino para o lixo sólido Sugestões de ações 
Coleta seletiva Investir em manutenção. 
Aterro sanitário Reciclar e reutilizar o que antes era lixo. 
Lixões a céu aberto Investir na construção de aterros. 
Rua ou terreno baldio Investir em educação e na coleta de lixo. 
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Quadro 4 - Sugestões de ações para o destino do esgoto

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto tratou da elaboração do jogo Saneamento Básico, como 
recurso pedagógico, para abordagem desta temática de forma lúdica. Essa foi 
uma das etapas realizadas para a elaboração de um Trabalho de Conclusão de 
Curso (PEREIRA, 2019) e faz parte de um conjunto maior de pesquisa que 
será publicada em um livro que está no prelo. A combinação entre a utilização 
de jogos e a contextualização dos conteúdos em sala de aula torna o processo 
de ensino-aprendizagem mais prazeroso e interessante aos educandos. Jogos 
costumam ser bem aceito pelos alunos e este foi o caso do jogo aqui elaborado, 
quando apresentado para uma turma do 2º ano do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais (PEREIRA, 2019). 

Ao se trabalhar Educação Ambiental é mais coerente partir de 
problemas enfrentados na localidade onde os indivíduos estão inseridos para 
então discutir os problemas de caráter regional e global. É importante que 
os alunos evidenciem os problemas estruturais da sociedade onde vivem, 
e as causas dos baixos padrões de qualidade de vida. Foi por este motivo 
que a temática deste jogo se voltou para saneamento básico, uma vez que as 
inadequações sanitárias fazem parte do cotidiano do bairro Bom Retiro, onde 
os alunos residem.

A construção do jogo com uma linguagem cotidiana acrescida de 
termos comuns às ciências ambientais foi um ponto importante para o 
desenvolvimento de jogo com papel didático e adequado ao 2º ano do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais. E o aumento de complexidade na participação 
das equipes jogadoras, nas primeiras etapas baseado em sorte e depois em 

Destino para o esgoto Sugestões de ações 
Estação de tratamento Investir na ampliação do sistema. 
Fossa séptica Investir na construção de ETE. 
Apenas o industrial é tratado Ampliar o tratamento para o residencial. 
Lançado no rio sem tratamento Investir na construção de ETE conscientizar 

a indústria. 
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tomadas de decisão, se mostraram como uma ferramenta para, ao mesmo 
tempo, tornar o jogo divertido e contribuir para uma educação voltada para a 
cidadania, levando os alunos a perceberem as inadequações sanitárias com as 
quais convivem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, 2017. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível 
em:  http:// basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf . 
Acesso em: 06  mar. 2020.

BRASIL. Lei de Educação Ambiental, 1999. Disponível em: http://www2.
mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321. Acesso em: 06 mar. 
2020.

BUSARELLO, R. I. Gamification: princípios e estratégias. São Paulo: 
Pimenta Cultural, 2016.

COELHO, L; PISONI, S. Vygotsky: sua teoria e a influência na educação. 
e-Ped-FACOS/ CNE Osório, v 2, n 1, p. 144 - 152, 2012.

GUIMARÃES, M. Educação Ambiental Crítica. In: Ministério do Meio 
Ambiente . Identidade da educação ambiental brasileira. Brasília: 
Unesco, 2004.

GRÜBEL, J. M.; BEZ, M. R. Jogos educativos. Novas Tecnologias na 
Educação, v. 4, n. 2, 2006.

IBGE. Território e ambiente, 2010. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.
br/brasil/ rj/duque-de caxias/pesquisa/37/30255?tipo= ranking. Acesso em: 
07 mar. 2020.

KRASILCHIK, M. Ensino de ciências e a formação do cidadão. Em Aberto, 
Brasília, ano 7, n. 40, 55 - 60, 1988.

LOUREIRO, C. H. B. Premissas teóricas para educação ambiental 
transformadora. Ambiente e Educação, v. 8, n. 1, p. 33 - 39, 2003.

PEREIRA, A. C. Educação Ambiental: um estudo de caso com olhar para o 
contexto social do educando. TCC  (Licenciatura em Ciências da Natureza) – 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 2019.

TRATA BRASIL, 2010. Esgotamento sanitário inadequado impactos 
na saúde da população: um diagnóstico nos 81 municípios com mais de 
300 mil habitantes. Disponível em:  http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/
uploads/drsai/esgotamento. pdf.. Acesso em: 07  mar. 2020.



102

Ensino de Ciências e Formação de Professores

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 4. ed. São Paulo: Fontes 
Editora, 1991.



Conhecimentos de licenciandos em Ciências 
Biológicas sobre a tecnologia do DNA 

recombinante
Biology student teachers´ knowledge about the Recombinant 

DNA technology
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo investigar o conhecimento sobre a tecnologia 
do DNA recombinante entre alunos de um Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas de uma universidade pública no estado do Rio de Janeiro. Foi realizada 
uma pesquisa de abordagem qualitativa, com objetivo exploratório e procedimentos 
de levantamento, na qual optou-se pela entrevista dos participantes com questões 
semiestruturadas. Os resultados aqui apresentados são referentes à pergunta: “O que é 
tecnologia do DNA recombinante?”. A análise dos dados apontou que o tema não tem 
sido tão amplamente discutido entre os licenciandos participantes como o desejável 
para a formação inicial de professores, pois seus conhecimentos são incipientes. 
Portanto, como nosso objetivo não foi julgar e sim entender o que pode ser melhorado 
na formação de professores com relação ao DNA recombinante, recomendamos 
que sejam pensadas ações para suprir as demandas dos licenciandos em Ciências 
Biológicas observadas ao longo desta pesquisa.
Palavras-chave: Formação docente; Engenharia genética; Ensino de Biologia.

ABSTRACT
The present work aimed to investigate the knowledge about the recombinant DNA 
technology among students of a Biological Sciences Degree Course at a public 
university in the state of Rio de Janeiro. A qualitative research was carried out, 
with an exploratory objective and survey procedures, in which the participants 
were interviewed with semi-structured questions. The results presented here refer 
to the question: “What is recombinant DNA technology?”. The analysis of the data 
pointed out that the theme has not been so widely discussed among the participating 
undergraduate students as it is desirable for the initial training of teachers, as their 
knowledge is incipient. Therefore, as our objective was not to judge but to understand 
what can be improved in the training of teachers in relation to recombinant DNA, we 

1 Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências, Ambiente e Sociedade/annaclaraoliveiraa@gmail.com 
2 Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências, Ambiente e Sociedade/flavia_venancio@uerj.br 
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recommend that actions be taken to meet the demands of the biology student teachers 
observed throughout this research.
Keywords: Formation of teachers; Genetic engineering; Biology teaching.

INTRODUÇÃO

Pesquisas realizadas no Brasil sobre a prática de professores de 
Ciências e Biologia têm apontado fragilidades dos docentes em relação aos 
conhecimentos científicos atuais, como no tema biotecnologia (CONCEIÇÃO; 
PERON, 2012). Há pesquisa que aponta o livro didático como a base para o 
trabalho docente, sem proporcionar um debate crítico sobre a Biotecnologia e 
a Engenharia Genética na escola, assim como, a existência de uma lacuna entre 
os documentos educacionais oficiais e o ensino na sala de aula (CAITANO, 
2019).

Com relação a formação inicial de professores de Ciências e Biologia, 
já foi relatada por uma pesquisa realizada no estado de São Paulo, a deficiência 
entre licenciandos no que diz respeito a Biotecnologia e seus conteúdos, o que 
reflete na falta de confiança deles para ministrar aulas e tirar dúvidas que possam 
surgir, quando estiverem atuando como professores (GOYA, 2016). A pesquisa 
realizada por Tavares et al., (2003) buscou entender o que os licenciandos 
do último período do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em 
Pernambuco pensavam sobre a relação entre o DNA e os transgênicos, os 
resultados apontaram dificuldades na compreensão da estrutura da molécula 
do ácido desoxirribonucleico (DNA) e na sua correlação com a síntese proteica 
e com a produção de transgênicos.

Como docentes e pesquisadoras, pensamos que nas aulas dos cursos 
de Licenciatura em Ciências Biológicas, é importante que os temas relacionados 
ao DNA recombinante sejam trabalhados pelos docentes da universidade, na 
finalidade dos licenciandos possar ser bem informados, sobre  as referências 
bibliográficas que tratam desse assunto, assim como,  dos recursos didáticos 
atualmente disponíveis para o ensino sobre engenharia genética.

Questões no campo da moral e da ética, relacionadas à engenharia 
genética, clonagem e células-tronco, conhecidas como sociocientíficas 
também têm sido objeto de interesse de pesquisadores, que buscam entender 
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como os jovens do ensino médio as interpretam com relação a manipulação 
genética humana (GUIMARÃES et al., 2010), o que não está desconectado 
do conhecimento dos professores. É importante lembrar que para a busca 
de uma educação problematizadora, na promoção de uma alfabetização 
científica multidimensional, deve-se almejar o pensamento autêntico e que 
não pode ser imposto, ou seja, diferente de uma educação bancária, no qual os 
discentes recebem passivamente o conhecimento, memorizando os conteúdos. 
Professores e alunos devem comunicar-se entre si e relacionar-se de forma 
dialógica (FREIRE, 1987).

Diante desse cenário, o questionamento levantado na pesquisa foi: Quais 
são os conhecimentos sobre o DNA recombinante dos licenciandos no último 
ano do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas numa universidade 
pública situada no estado do Rio de Janeiro? Os dados levantados com essa 
pesquisa trazem reflexões sobre o que os licenciandos pensam sobre o DNA 
recombinante e quais seriam os desdobramentos na sua atuação profissional.

METODOLOGIA

DELINEAMENTO E OS SUJEITOS DA PESQUISA

Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, com objetivo 
exploratório e procedimentos de levantamento onde optou-se pela 
entrevista dos participantes com questões semiestruturadas. Os resultados 
aqui apresentados são referentes à pergunta: “O que é tecnologia do DNA 
recombinante?”. Os sujeitos da pesquisa foram dez licenciandos em Ciências 
Biológicas de uma universidade pública situada no estado do Rio de Janeiro, 
sendo seis mulheres e quatro homens, alunos inscritos na disciplina obrigatória 
Projeto I do segundo semestre de 2019, onde o total de alunos das duas turmas 
era igual a dezoito. A escolha pela disciplina projeto I, se deu pelo fato dela 
ser cursada por licenciandos que estão elaborando seu projeto de monografia 
para conclusão do curso.

A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

A entrevista é uma técnica de interação social, uma forma de diálogo 
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assimétrico, em que uma das partes busca obter dados e a outra se apresenta 
como fonte de informação (GEHARDT; SILVEIRA, 2009). A entrevista 
semiestruturada tem caráter direcional e as perguntas são pré-formuladas. 
Nesta pesquisa, a entrevista foi gravada com a concordância dos participantes 
através da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), a qual ocorreu após o parecer do Comitê de Ética da universidade.

Posteriormente, o áudio foi ouvido pela pesquisadora e transcrito, o 
qual se constituiu nos dados para a construção deste trabalho. Para preservar 
a identidade dos participantes, mas identificá-los por suas narrativas, foram 
atribuídas a cada um, nomes fictícios. A entrevista foi um instrumento para 
buscar elementos que pudessem representar alguma significância para esse 
estudo. Os dados obtidos foram analisados qualitativamente, para descrever os 
sentidos contidos nas explanações a fim de compreender o que os licenciandos 
conhecem e pensam sobre o DNA recombinante e como as reflexões resultantes 
da análise desses dados podem auxiliar para a melhoria da formação docente 
inicial.

A ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA

Para a análise dos resultados alcançados com as entrevistas, utilizamos 
a técnica de Análise de Conteúdo proposta por BARDIN (2012). Foi feita uma 
leitura de todas as entrevistas transcritas, uma primeira análise se ocupou de 
uma leitura atenta às respostas e buscou a percepção do todo. Seguindo a análise, 
após a tomada de conhecimento dos dados, as similaridades de particularidades 
nas respostas à entrevista foram discriminadas. Após essa etapa concluída, foi 
feita a criação das categorias de análise de dados. Posteriormente, o trabalho 
versou sobre a interpretação desses conteúdos buscando alinhá-los com nossos 
referenciais teóricos usados para o embasamento do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da presente pesquisa nos proporcionaram reflexões sobre 
a formação docente inicial de professores de Ciências e Biologia, acerca dos 
conhecimentos sobre a tecnologia do DNA, onde os sujeitos da pesquisa 
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foram os licenciandos de um Curso de Licenciatura em ciências Biológicas de 
uma universidade pública localizada no Estado do Rio de Janeiro.

Após a análise criteriosa dos conteúdos das respostas dos participantes 
à pergunta “O que é tecnologia do DNA recombinante?”, os dados foram 
organizados em dez categorias iniciais e posteriormente agrupadas em quatro 
categorias finais de acordo com os seguintes códigos: molécula, DNA, genes 
e ausência de explicação nas falas dos participantes (Tabela 1).

Tabela 1 - Categorias que demonstram o conhecimento sobre a tecnologia do DNA 
recombinante dos participantes da pesquisa

Categorias Iniciais Categorias Finais
1. Edição de moléculas I – Molécula
2. Alteração de uma molécula de DNA

II – DNA
3. Recombinação do DNA
4. Codificação do DNA
5. Modificação do DNA
6. Procedimentos com o DNA
7. Estudo do gene

III – Gene8. Procedimentos com os genes
9. Moldar o gene
10. Não soube responder IV – Não sabe

Para discutir as categorias emergentes da análise de conteúdo das 
respostas, recorremos ao conceito formal de tecnologia do DNA recombinante, 
que de acordo com Alberts et al., (2017), é um conjunto de técnicas, por 
meio das quais segmentos de DNA de diferentes origens são combinados 
para originar um novo DNA, em geral denominado de DNA recombinante. 
Com base nessa informação, buscamos desenvolver algumas reflexões sobre as 
falas a respeito do DNA recombinante, dos futuros professores de Ciências e 
Biologia.

A resposta da licencianda Mônica à pergunta “O que é tecnologia do 
DNA recombinante?” deu origem à categoria final “I - Molécula”, o excerto a 
seguir demonstra uma visão da participante sobre o assunto:
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Eu não sei! Eu acho que é uma edição de uma molécula 
que possibilita o aparecimento de outra modificada 
geneticamente, mas artificialmente feito em laboratório 
(Mônica).

Um detalhe a ser considerado no excerto, é que logo no início da 
resposta, a expressão “Eu não sei” denota insegurança da participante para 
explanar sobre o assunto. Fica claro que a licencianda tem a noção de edição 
de uma molécula feita em laboratório para gerar outra, e mesmo usando o 
termo molécula ao invés de DNA, ela explica que vai haver o aparecimento de 
outra molécula modificada geneticamente, logo é bem provável que ela saiba 
que a molécula editada é a de DNA, até porque a própria pergunta já citava o 
termo DNA. Dito isso, há um conhecimento da estudante sobre o assunto na 
sua explanação, porém isso se dá com certa superficialidade pelo fato de não 
surgirem termos que demonstrem uma compreensão mais aprofundada sobre 
o processo de edição do DNA em laboratório. Esse resultado corrobora as 
considerações apresentadas por Tavares et al. (2003) que nos alerta para uma 
reflexão sobre o ensino não apenas nas IES, mas também nos diversos ciclos 
de aprendizagem, pois se os conceitos de DNA e transgênicos são trabalhados 
nos diversos níveis de ensino, o licenciando ingressaria na faculdade com 
“subsunçores” necessários para o desenvolvimento de uma aprendizagem 
significativa.

A seguir buscamos discutir as respostas dos cinco participantes cujas se 
agrupam na categoria final II – DNA, os quais se referiram ao termo DNA em 
suas falas. Os dois primeiros fazem associações com às ideias de alteração, 
recombinação conforme os excertos a seguir:

Não conheço esse tema direito. Não seria para alterar 
alguma molécula? Eu acho que seria isso, alterar uma 
molécula de DNA e usar uma recombinação para alterar 
uma molécula de DNA” (Jairo).

Eu acho que é fazer recombinações do DNA para alcançar 
alguma estrutura específica que seja vantajosa (Kátia). 

Embora os dois participantes demonstrem insegurança com as 
expressões “Não conheço” e “Eu acho”, suas concepções utilizam a ideia de 
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recombinação que de certa forma já aparece na pergunta. Esses resultados 
corroboram as informações apresentadas por Goya (2016) sobre a insegurança 
por parte dos licenciandos com relação ao tema Biotecnologia, o que sinaliza 
um problema no curso de formação de professores.

O participante Jairo fala em alterar uma molécula de DNA e usar uma 
recombinação, portanto não é simples imaginar qual seria o entendimento 
deste licenciando sobre o processo de recombinação, pois ele não desenvolveu 
sua resposta. Provavelmente, ele não tinha mais informações, pois na própria 
fala dele, ele deixa escapar “Não conheço esse tema direito”. Já a resposta 
da participante Kátia, vem impregnada de uma ideia de utilidade, ou seja, a 
recombinação do DNA é feita para obter alguma estrutura vantajosa, porém 
ela não aponta exemplos e nem demonstra uma visão crítica sobre para quem 
seria essa vantagem alcançada.

Os outros dois participantes que utilizaram o termo DNA em suas falas, 
fizeram associações com às ideias de codificar o DNA e fazer procedimentos 
com o DNA conforme os excertos a seguir:

É a capacidade de codificar o DNA e entender o DNA 
(Julianna).

Olha não conheço muito sobre esse assunto, mas eu acho 
que seria procedimentos com DNA, que você faz para 
poder trabalhar com essa área de DNA, de genética. 
Enfim, é mais ou menos o que eu imagino assim (Joanna).

Embora esses dois participantes também tenham a noção de que 
a molécula de DNA é o alvo a ser manipulado, suas visões não são muito 
ampliadas. Por exemplo, a licencianda Juliana não explica o que seria a 
capacidade de codificar o DNA e entender o DNA e a Joanna também não 
explica os procedimentos realizados com o DNA.

Dificuldades encontradas pelos licenciandos em Ciências Biológicas 
de diferentes instituições, quanto à estrutura do DNA e a sua correlação 
com a síntese proteica e a produção de transgênicos, já foram anteriormente 
relatadas por Tavares et al. (2003), ou seja, quase duas décadas depois ainda 
observamos dificuldades semelhantes com relação à temas polêmicos e de 
grande repercussão mundial.
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Quando avançamos na discussão dos dados, podemos observar que o 
licenciando Gilson vislumbrou algumas aplicações da tecnologia do DNA 
recombinante, trazendo exemplos, como pode ser visto no excerto abaixo:

Acredito que seja uma forma de modificar trabalhar ele e 
melhorar a qualidade de alguns seres vivos e melhorar a 
qualidade dos frutos para a gente poder se alimentar e ter 
uma melhor qualidade de vida (Gilson).

Quando o licenciando Gilson traz exemplos como “melhorar a qualidade 
de alguns seres vivos” e “melhorar a qualidade dos frutos” atrelando isso a 
melhoria de vida das pessoas, ele deixa transparecer aí sua visão sobre ciência, 
tecnologia e sociedade. Embora ingênua, pelo fato apenas de pensar em 
melhorias, sua visão denota uma noção da aplicação da tecnologia do DNA 
recombinante, que não foi observada nas falas dos outros participantes. Embora 
o termo DNA não tenha aparecido explicitamente no excerto, entendemos que 
o pronome “ele” diz respeito ao DNA que aparece na pergunta feita durante a 
entrevista. Mesmo assim, o participante não demonstrou clareza sobre como 
a molécula de DNA é modificada e nem sobre os possíveis desdobramentos 
da manipulação genética de seres vivos para a melhoria de vida dos seres 
humanos. Guimarães et al., (2010) ao investigarem a visão de alunos sobre 
a manipulação genética humana, por exemplo, descreveram uma categoria 
onde o foco dos participantes era na ideia de trazer benefícios para os seres 
humanos, como o tratamento e cura de doenças ou produção de alimentos, 
contanto que não fosse usada para fins estéticos e intelectuais.

Os licenciandos Gabriela e Getúlio tiveram suas respostas agrupadas na 
categoria final III – Gene, as quais se referiram ao termo Gene em suas falas, 
e isso pode ser visto nos excertos a seguir:

Sei lá! Uma forma de estudar o gene. É alguma coisa de 
estudar o gene” (Gabriela). “Uma forma da Engenharia 
poder moldar o gene, modificar de acordo com o interesse 
do pesquisador (Getúlio).

Essas respostas denotam uma visão sobre a tecnologia do DNA 
recombinante focada no gene, o que não foi visto nas respostas dos demais 
licenciandos. De acordo com Alberts et al., (2017), gene é a região do DNA 
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que controla uma característica hereditária particular de um organismo, 
geralmente corresponde a uma única proteína ou RNA. Para entender o DNA 
recombinante, o discente precisa compreender que os genes são unidades 
hereditárias e nos cromossomos localizam-se segmentos de DNA que 
constituem esses genes que conferem as características de um organismo. “A 
partir da edição, deleção ou substituição de genes são formados os organismos 
transgênicos, também chamados de organismos geneticamente modificados”. 
Com isso, a engenharia genética, possui a “finalidade de conferir novas 
características a um organismo, realizar modificações no seu genoma” 
FARIAS et al., (2014).

Quando comparamos as respostas de Gabriela e Getúlio, percebemos 
que estes apresentam níveis de informação diferentes. Gabriela começa sua 
resposta com “Sei lá!”, o que demonstra falta de certeza, mas sua resposta 
pode ser considerada correta do ponto de vista que, através de engenharia 
genética é possível estudar os genes e o controle da sua expressão. Não 
podemos afirmar o quanto a Gabriela sabe sobre o estudo dos genes através da 
tecnologia do DNA recombinante, mas sua fala aponta um certo conhecimento 
sobre o assunto, pois ela cita uma aplicação da Engenharia Genética. Getúlio 
também cita o termo gene e faz menção aos verbos moldar, modificar o DNA 
para alcançar um objetivo, o qual ele não explica.

A resposta do licenciando Jonas foi diferenciada como pode ser 
constatado no excerto abaixo:

Tudo que eu conheço de DNA recombinante é que eles 
pegam o gene do ser humano muitas vezes e implantam 
plasmídeos, se não me engano. E replicam isso várias 
vezes dentro de uma bactéria, no caso, por ela ter um 
processo de replicação acelerado e utilizam isso para o 
estudo. Expressam uma proteína. É tudo que eu sei, que 
eu lembro por alto (Jonas).

Ao contrário dos outros, Jonas demonstrou um certo conhecimento sobre 
a construção de uma molécula de DNA modificada e sua expressão gênica, 
pois ele usou os termos “plasmídeo”, “bactéria”, “replicação” e “expressam 
proteína”, porém ele não mencionou a relação desta tecnologia com a 
sociedade.
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A resposta da Anna Beatriz, foi uma exceção dentre os demais 
participantes, pois apenas ela disse que não sabia opinar sobre o DNA 
recombinante, como a seguir:

Gente que pergunta complexa?! É... Gente?! Ainda não 
sei te responder...(Anna Beatriz).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das entrevistas mostrou que os participantes da pesquisa 
apresentavam diferentes níveis de conhecimento sobre o assunto abordado 
embora todos estivessem no último ano do curso. Na maioria das falas, foi 
verificada a falta de esclarecimento sobre os procedimentos básicos para as 
construções genéticas que envolvem o uso de enzimas de restrição, vetores 
de clonagem, ligase e bactérias. Os participantes também não desenvolveram 
visões sociocientíficas sobre a tecnologia do DNA recombinante, embora 
alguns tenham mencionado a possibilidade de vantagens e melhoria de vida 
para os seres humanos.

Diante destas observações, é necessário maior atenção na formação 
de professores de Ciências e Biologia com relação as tecnologias que 
envolvem a molécula de DNA, suas aplicações e desdobramentos sociais, 
morais e éticos na sociedade. Ademais, seria pertinente que as disciplinas na 
abordagem educacional, também, auxiliassem na construção desse específico 
conhecimento dos licenciandos.
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Oficina de imagens tridimensionais (3d) por 
anáglifos: proposta e resultados em um curso de 
formação continuada de professores em ciências
Workshop of three-dimensional images (3d) by anaglyphs: 

proposal and results in a continued teacher training course in 
science

Carolina Barbosa dos Santos1,2 e Grazielle Rodrigues Pereira1,2

RESUMO
Este artigo apresenta uma proposta de uma oficina temática de óptica aplicada em um 
curso de formação continuada de professores em Ciências do ensino fundamental, 
bem como os resultados obtidos. Com a homologação da Base Nacional Comum 
Curricular, em 2019, a Física antes ensinada apenas no 9º ano, está agora distribuída 
em todos os anos do ensino fundamental. É visto que muitos professores de Ciências 
não estão preparados para lecionar disciplinas que ensinem sobre os fenômenos 
físicos. Assim, com o desafio de ensinar Física a partir dos anos iniciais, essa oficina 
tem como objetivo propor a realização de atividades práticas e experimentais de forma 
a contribuir para a melhoria do Ensino de Ciências. Os resultados demonstraram que 
atividades simples sobre óptica podem ser realizadas em sala de aula para qualquer 
ano do ensino fundamental, utilizando-se de temas inseridos no cotidiano do aluno, 
contribuindo para a melhoria do Ensino de Ciências.
Palavras-chave: Formação continuada de professores; Oficina; Óptica; Anáglifo; 
Ensino de Ciências.

ABSTRACT
This article presents a proposal of a thematical workshop about optical applied in a 
continuous teacher training course in Sciences in the elementary school, as well as its 
results. With the Base Nacional Comum Curricular homologation, in 2019, Physics 
was been teached only in the 9º grade, and now it is distributed in all of grades in the 
elementary school. It is well known that many Sciences teachers are not prepared to 
teach subjects about physical phenomena. So, in a challenge to teach Physics from the 
early grades, this workshop proposes pratical and experimental activities in order to 
contribute to the improvement of Science education. The results showed that simple 
activities about optical, using themes presentes on a student routine, can be realised 
in the classroom for any grade of elementar school, contributing to the improvement 
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of Science education.
Keywords: Continued teacher training; Workshop; Optical; Anaglyph; Science 
education.

INTRODUÇÃO

A introdução das Ciências desde o ensino fundamental, em conjunto 
com as outras disciplinas do currículo, é importante para que o aluno 
desenvolva o interesse pelo conhecimento científico, introduzindo-o à prática 
da comunidade científica para a aprendizagem em Ciências (TRIVELATO; 
SILVA, 2017).

Para que os alunos possam compreender os fenômenos físicos como 
parte do conteúdo das Ciências Naturais, como a óptica, eles precisam de 
estímulos desde os primeiros anos da educação básica. Entretanto, observa-
se que muitos professores de Ciências não estão preparados para lecionar 
disciplinas que ensinem sobre os fenômenos físicos, que é o caso da Física 
(PRAXEDES; KRAUSE, 2015).

Os professores de Ciências que ministram as aulas de Física no ensino 
fundamental não têm licenciatura plena em Física. Eles, em sua maioria, 
são licenciados em outras especialidades, como a Biologia (MAGALHÃES 
JÚNIOR; PIETROCOLA, 2010).

A Física era inserida nos livros didáticos apenas no último ano do ensino 
fundamental, 9º ano, dividindo a carga horária anual com a Química, como se 
fossem disciplinas separadas e desconexas, apesar de serem ministradas pelo 
mesmo professor (ou não), dificultando a interdisciplinaridade dos conteúdos 
científicos (MAGALHÃES JÚNIOR; PIETROCOLA, 2011).

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular3  (BNCC) 
pelo Ministério da Educação (MEC), em novembro de 2019, a Física foi 
distribuída em todo o ensino fundamental, na área de Ciências da Natureza, 
e organizada em três unidades temáticas a saber: matéria e energia, vida e 

3 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo do Ministério da 
Educação (MEC) que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver na Educação Básica. Está dividido nas seguintes áreas: Linguagens, Matemática, 
Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Foi homologada em dezembro 
de 2017. De acordo com o MEC, ela entra em vigor em até dois anos após a sua homologação, 
sendo, então, até o mês de novembro do ano de 2019 (BRASIL, 2018).



116

Ensino de Ciências e Formação de Professores

evolução, terra e universo (BRASIL, 2018).
Assim, os temas sobre fenômenos físicos relativos à óptica (antes 

introduzidos apenas no 9º ano do ensino fundamental) foram divididos entre 
o 3º, o 5º e o 6º anos, onde no 3º ano se estuda sobre os efeitos da luz nos 
materiais, a passagem da luz através de objetos transparentes; no 5º ano sobre 
instrumentos ópticos, como luneta, periscópio, máquina fotográfica; e, no 6º 
ano sobre lentes corretivas, como funcionamento do olho humano e lentes 
adequadas para a correção de erros na visão (BRASIL, 2018).

Com essa distribuição, os professores que licenciam no ensino 
fundamental, em sua grande parte formados em outras disciplinas que não 
a Física, estão diante do desafio de ensinar fenômenos físicos desde os anos 
iniciais do ensino fundamental.

O Ensino das Ciências Naturais em todos os níveis de escolaridade 
tende a possibilitar o processo de construção do conhecimento científico pelo 
aluno. Dessa maneira, é importante que o professor tenha adquirido bases 
pedagógicas para ensinar e formar criticamente o aluno para que ele conheça 
e entenda os processos de construção da Ciência (SELBACH, 2010).

Segundo Alvarado-Prada, Freitas e Freitas (2010), o professor tem 
sob sua responsabilidade o ato de construir conhecimentos e de transformar 
realidades junto aos outros. Ele é um colaborador no processo de construção 
do conhecimento e sua intermediação é necessária nos processos de 
aprendizagem no âmbito de saber pesquisar, se comunicar, de articular o 
conhecimento à prática, entre outros (GADOTTI, 2005; SELBACH, 2010). 
Cabe a ele desenvolver situações de aprendizagem em que se possa questionar, 
debater e investigar sem “[...] perder o foco central de perceber a Ciência como 
uma construção histórica, uma atitude interdisciplinar e um saber efetivamente 
prático” (SELBACH, 2010, p. 36).

Para Selbach (2010) e Pereira et al. (2016) é importante que as atividades 
de Ciências, introduzidas desde os anos iniciais do ensino fundamental, sejam 
cercadas e pautadas no cotidiano do aluno, no ambiente que o cerca e nos 
equipamentos tecnológicos que ele e outros conhecem e usufruem.

Baseado que a formação continuada de professores é relevante em função 
de preencher lacunas em sua formação e aprimorar o seu desenvolvimento, 
e a partir das concepções dos autores supracitados, propomos a realização 
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de atividades práticas e experimentais por meio de uma oficina temática de 
óptica, chamada de “Oficina de imagens tridimensionais (3D) por anáglifos”, 
objetivando contribuir para a melhoria do Ensino de Ciências a partir da 
implementação e avaliação dessa oficina, sendo este artigo parte de uma 
dissertação de mestrado em Ensino de Ciências em andamento.

A escolha pela oficina foi determinada em função de suas características: 
ser de curta duração, possuir dinamismo, possibilitar uma metodologia 
participativa e apresentar variadas formas de se trabalhar, pois, assim, pode-
se observar melhor a realidade aprender por meio de atividades concretas 
(ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010).

A oficina está indicada, mas não se limitando, aos professores do ensino 
fundamental que, com a BNCC, lecionam e/ou lecionarão temas relacionados 
à óptica desde os primeiros anos do ensino fundamental.

A PROPOSTA DA OFICINA DE IMAGENS 
TRIDIMENSIONAIS (3D)  POR ANÁGLIFOS

Este capítulo tem como proposta apresentar a oficina em suas atividades, 
como suas etapas e descrições; seus aparatos essenciais, como os óculos de 
filtros coloridos, também chamados de óculos anáglifos ou óculos 3D e a 
ilustração de imagem anáglifa; apresentar o elo entre esses aparatos para o 
efeito tridimensional (3D), como eles funcionam em conjunto; e, mostrar a 
existência de vídeo 3D anáglifo.

O Quadro 1 a seguir apresenta as etapas das atividades das oficinas 
elaboradas de modo objetivo e estruturado. Elas foram divididas em seis 
etapas e cada uma delas apresenta seu detalhamento descritivo de forma 
sequenciada.
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Quadro 1 - Etapas e descrição das atividades da oficina de imagens tridimensionais 
por anáglifos

Fonte: Elaborado pela autora.

É importante destacar que os temas relacionados nas descrições das 
atividades sejam previamente estudados, para que se possa, em caso de 
necessidade, nivelar os conhecimentos dos professores, assim como também 
acompanhar o sequenciamento mostrado para garantir que todas as etapas 
propostas sejam cumpridas.

A utilização dos óculos de filtros coloridos de acetato4 nas cores 
vermelha e ciano é essencial. Eles podem ser elaborados a partir de um molde, 
conforme Figura 1 a seguir.

4 O acetato também é conhecido como filtro de cor ou gelatina de correção de cor.

ETAPAS DA ATIVIDADE DESCRIÇÃO/ SEQUENCIAMENTO
Contextualização Sobreposição de imagens;

Filtros coloridos para imagens anáglifas.
Objetivos Mostrar como funciona a visão 3D a partir de imagens 

anáglifas. 

Informação do material 
necessário 

Óculos de filtros coloridos (vermelho e ciano); 
Imagem anáglifa; 
Vídeo 3D anáglifo. 

Explicação sobre a montagem 
dos óculos 3D 

Desenhar dois modelos no papel 180g/m2 ou 220g/m2 
(resistente para a dobradura), a partir do molde (conforme 
Figura 1); 
Recortar os moldes, que servirão para estruturar os óculos; 
Colar com fita adesiva/cola um pedaço de papel celofane/
acetato na cor vermelha ao monóculo esquerdo;
Colar com fita adesiva/cola um pedaço de papel celofane/
acetato na cor ciano ao monóculo direito; 
Colar as duas partes da estrutura. 

Relação de situações/ perguntas 
para discussão 

Como e por que vemos em 3D? 
Por que pessoas monoculares não conseguem ver em 3D? 

Exposição de algumas noções 
científicas do experimento 

Percepção de profundidade; 
Visão tridimensional; 
Interpretação do cérebro. 
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Figura 1 - Molde de óculos de filtros coloridos, fora de escala

Fonte: disponível em http://cliquetando.xpg.com.br/wp-content/uploads/2014/05/oculos-3d.
jpg. Acesso em: 22 de abril de 2019.

Para esta oficina, esses óculos podem ser distribuídos já prontos 
aos professores, conforme imagem reproduzida de acordo com a Figura 2. 
Neste modelo, eles foram confeccionados com papel de gramatura de 180g/
m2, compostos por lentes de filtro de acetato nas cores vermelha e ciano, 
conforme o molde ilustrado, sem suas abas laterais, de maneira que pudessem 
ser segurados pela lateral.

Figura 2 - Óculos de lentes de filtros de acetato na cor vermelha e ciano, fora de 
escala

Fonte: Elaborado pela autora.

Com esses óculos é possível que se visualize imagens tridimensionais 
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a partir de imagens anáglifas. Elas são imagens de caráter bidimensional em 
que se sobrepõe a mesma figura na cor vermelha e na cor ciano, sendo uma 
mesclada à outra. Na Figura 3, temos a ilustração de uma imagem anáglifa.

Figura 3 - Modelo de imagem anáglifas

Fonte: Disponível em: https://ugc.kn3.net/i/c_960x720/http://geektheplanet.net/wp- content/
uploads/2009/02/anaglifo-gtp.jpg. Acesso em: 22 jan. 2020.

É de extrema importância saber usar os óculos anáglifos, pois sem eles 
as imagens anáglifas ficam borradas. Cada filtro tem sua correta posição, 
em que o filtro de cor vermelha deve estar no olho esquerdo e o filtro de 
cor ciano deve estar no olho direito, em razão das imagens anáglifas serem 
projetadas com esse padrão. Com a característica visual de cada olho enxergar 
uma imagem diferente, o cérebro interpreta o efeito de profundidade na 
característica que a imagem do olho esquerdo (que tem o filtro vermelho) 
será bloqueada pelo filtro ciano que se encontra no olho direito e vice versa. É 
necessário ter duas imagens sobrepostas para que o efeito tridimensional seja 
percebido, as pessoas monoculares não conseguem ver esses efeitos.

Com o avanço da tecnologia, é de grande facilidade encontrar vídeos 
anáglifos na internet para serem vistos utilizando os óculos de filtros coloridos. 
Outrossim, é interessante apresentar essa possibilidade aos professores uma vez 
que a tecnologia 3D é cada vez mais próxima da realidade cotidiana, podendo 
ser vista em computadores, em celulares, em televisões (presentes em algumas 
casas) e até no cinema.

A partir das atividades e orientações propostas nessa oficina, 
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apresentamos seguidamente os resultados obtidos sobre os professores 
participantes e as discussões pertinentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades das oficinas foram descritas e sequenciadas de maneira a 
serem implementadas de forma eficiente, atendendo ao planejamento proposto 
para a sua realização. Vale ratificar que é de suma importância estudar os temas 
propostos para a oficina, pois ainda que se passe os conhecimentos resumida 
ou detalhadamente, um ou outro professor pode trazer dúvidas quanto ao 
conteúdo.

Os professores ficaram impressionados com a facilidade de elaboração 
dos óculos de filtros coloridos e do fato desses óculos poderem ser construídos 
por qualquer outro tipo de material de estrutura resistente como também ter a 
opção de substituir o acetato por papel celofane.

Os óculos de filtros coloridos foram distribuídos já prontos aos 
professores. Em seguida, eles foram doados aos professores para que eles os 
utilizassem em suas atividades em sala de aula. Mesmo não sendo um fator 
essencial para o objetivo dessa oficina, essa distribuição foi fundamental para 
que ela fosse realizada dentro do tempo disponibilizado pelos professores.

Várias imagens anáglifas foram mostradas aos professores, tanto 
impressas em papel sulfite quanto transmitidas digitalmente por uma tela de 
televisão de tecnologia LED. Importante mencionar que as imagens anáglifas 
na tela de televisão apresentam uma qualidade de imagem muito superior à do 
papel e que essa experiência surpreendeu aos professores.

Além das imagens digitais, foi mostrado aos professores um vídeo 3D 
anáglifo disponibilizado no site do youtube.com5. Eles podem obter esse tipo de 
material facilmente em outros sites na internet.

Na Figura 4 abaixo se evidencia a utilização dos óculos anáglifos pelos 
professores durante a oficina enquanto eles assistiam a um vídeo 3D anáglifo.

5 Para opções de vídeos 3D anáglifos, acessar o endereço a seguir: https://www.youtube.com/
results?search_query=video+3d+anaglifo.
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Figura 4 - Participantes assistindo a um vídeo em 3D anáglifo

Fonte: Elaborado pela autora.

Essa oficina deu a oportunidade aos professores da experimentação do 
efeito de visão tridimensional a partir de anáglifos utilizando de materiais 
fácil acesso para a construção dos óculos anáglifos, ressaltar a importância da 
posição de cada cor de filtro em cada olho: o filtro vermelho no olho esquerdo 
e o filtro ciano no olho direito. Vale salientar que as imagens anáglifas 
são produzidas para serem vistas da seguinte forma: cada olho recebe sua 
respectiva imagem em uma perspectiva e o cérebro produz uma imagem 
resultante com efeito 3D.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina apresentada, como parte de um curso de formação continuada 
de professores, proporcionou a oportunidade de os professores de vários anos 
do ensino fundamental adquirirem conhecimentos e ferramentas para ensinar 
óptica, que é a ciência da visão, de modo a poder aplicá-la em suas aulas.

As atividades das oficinas puderam ser relacionadas com o cotidiano, 
pois além da óptica já estar sendo empregada em várias áreas como desenho, 
fotografia, computação gráfica, realidade virtual, os professores puderam 
vivenciar de uma maneira simples, como uns óculos de filtros coloridos e 



Parte II: Formação de Professores  

123

uma imagem anáglifa em um papel mostram os efeitos tridimensionais que 
já são realidade no cotidiano dos alunos, e vez ou outra vemos esses tipos de 
imagens, principalmente em filmes nas salas dos cinemas das grandes cidades.

Interessante apontar na realização desse tipo de atividade em sala de 
aula, pois o professor dá a oportunidade àqueles alunos que não a tiveram 
de ir a um cinema ver um filme em 3D; possibilita-os a sentir a sensação da 
tridimensionalidade através de uma simples imagem anáglifa impressa; e, se 
possível, para maior impacto, permitir que eles possam assistir a um vídeo 3D 
anáglifo em sua aula, após eles terem construídos seus próprios óculos 3D.

Observamos que a oficina cumpriu com o objetivo de ensinar 
fenômenos físicos ópticos para professores de Ciências, contribuindo para a 
formação continuada do professor e para o ensino de Ciências, corroborando 
as concepções postas por Selbach (2010) de que o professor deve entender o 
processo de construção do conhecimento científico para ensinar e formar o 
aluno em todos os níveis de escolaridade.

Como a BNCC traz a distribuição da Física em todo o ensino 
fundamental, é importante que as Ciências estejam presentes desde os anos 
iniciais principalmente nos 3º, 5º e 6º anos do ensino fundamental como 
exigência da BNCC. Sabido que os professores são os transdutores de 
conhecimentos, essa oficina mostrou uma oportunidade de poder trabalhar 
um tema de óptica em qualquer ano do ensino fundamental, contribuindo na 
formação continuada dos professores e para a melhoria do Ensino de Ciências.
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O livro didático no ensino: uma revisão de 
literatura do uso didático na formação inicial

The textbook in education: a literature review on didatic use of 
initial training

Cássia do Carmo Andrade Lisbôa1 e Maria Cristina do Amaral 
Moreira2

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi o de identificar estudos a respeito do uso do livro didático 
no ensino na formação inicial. Realizamos um levantamento de artigos na revista 
Ciência & Educação, considerando o período de 2010 a 2019. Verificou-se que nos 
artigos relacionados, a temática do livro didático aparece em maior número no ano 
de 2013. Constatou-se que a maioria das pesquisas publicadas no periódico tem o 
objetivo de analisar questões referentes ao conteúdo e abordagens conceituais. De 
vinte e sete trabalhos publicados com a temática do livro, dois investigaram a questão 
do uso do livro, sendo que apenas um enfatizou a formação inicial. Os resultados 
indicaram uma lacuna nas pesquisas que discutem o uso desse recurso didático, 
apontando para necessidade de aprofundamento, nas licenciaturas, em relação ao seu 
uso e na articulação com outros materiais textuais utilizados pelo docente em sala de 
aula.
Palavras-chave: Livro didático; Ensino; Formação inicial; Prática docente.

ABSTRACT
The objective of this work was to identify, in a first approximation, studies on the 
use of textbooks in education in initial training. We conducted a survey of articles 
in the journal “Ciência & Educação”, considering the period from 2010 to 2019. It 
was verified although in the related articles, the theme of the textbook appears in 
greater number in the year 2013. It was found that most of the research published in 
the journal aims to analyze issues regarding the content and conceptual approaches. 
Twenty-one works published on the theme of textbook, two investigated the issue of 
using the textbook, with only one emphasizing initial training. The results indicated a 
gap in the researches that discuss the use of this didactic resource, pointing to the need 
for further study in relation to its use in undergraduate courses and in articulation of 
other textual materials used by the teacher in the classroom.
Keywords: Textbook; Education; Initial training; Didactic practice.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo corresponde ao projeto de pesquisa que tem como 
temas: ensino, livro didático e prática docente: desafios e perspectivas no 
âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro (IFRJ). A proposta é realizar um estudo a respeito do uso do livro 
didático nas licenciaturas que têm alguma relação com o Ensino de Ciências. 
Portanto, esse trabalho apresentado teve como principal objetivo realizar 
uma primeira aproximação com as temáticas, o que não exclui possíveis 
aprofundamentos de levantamento bibliográfico.

O objetivo geral da pesquisa é investigar como a formação inicial, dos 
professores de Ensino de Ciências do IFRJ, em seus cursos de licenciatura, tem 
tratado das questões pedagógicas atuais relacionadas ao Ensino de Ciências, 
especificamente ao uso didático do livro, buscando levantar as experiências 
presentes na instituição, e os desafios que precisam ser enfrentados, no sentido 
de possibilitar uma reflexão a respeito da prática docente.

Saber usar o livro didático deveria fazer parte do saber docente, uma 
vez que esse recurso é legitimado por políticas públicas e utilizado por 82% 
dos professores da Educação Básica de acordo com o Programa Nacional do 
Livro Didático (2019). Esse recurso norteia o fazer pedagógico, interferindo 
na escolha do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, nas formas de 
aprendizagem e na avaliação, e, dessa forma, consideramos relevante realizar 
uma pesquisa neste sentido, já que este é um recurso de ensino, quase que 
soberano, nas salas de aula brasileiras (FERNANDES, 2005). O livro didático 
assume o papel de agente de formação e legitimação das ações docentes, 
transformando-se em um instrumento da materialização das orientações 
curriculares e adentram o espaço escolar (PINHÃO; MARTINS, 2013). Sobre 
essa relação entre prática docente e livro didático, Krasilchik aponta alguns 
riscos:

O docente, por falta de autoconfiança, de preparo, ou 
por comodismo, restringe-se a apresentar aos alunos, 
com o mínimo de modificações, o material previamente 
elaborado por autores que são aceitos como autoridades. 
Apoiado em material planejado por outros e produzido 
industrialmente, o professor abre mão de sua autonomia 
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e liberdade, tornando-se simplesmente um técnico (2004, 
p. 184).

Nesse sentido, temos como pressuposição que o cenário só tem 
condições de mudar, caso haja incentivo às interferências e às adaptações das 
realidades pedagógicas protagonizadas pelos docentes.

No estudo pretende-se entender, como tem sido fomentado, pelas 
licenciaturas, o posicionamento crítico do professor no momento de utilização 
do livro didático, para que não haja mera reprodução dos conteúdos em sala 
de aula, de forma mecânica, sem dar conta da construção do conhecimento, 
promovendo o que Paulo Freire chama de educação bancária, onde o 
conhecimento é depositado e não construído pelo aprendiz (FREIRE, 2019).

O levantamento inicial identificou alguns estudos recentes na área 
de ensino e a temática foi pesquisada a partir de uma revisão bibliográfica 
em trabalhos acadêmicos no Brasil, no banco de dados da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tendo como base o 
período de 2010 a 2019. Para fins de delimitação da abrangência do trabalho, 
optou-se por pesquisas publicadas na revista Ciência & Educação, por tratar-
se de periódico A1, conforme classificação da CAPES, de grande impacto, 
trazendo publicações de trabalhos científicos originais das áreas de educação 
em ciências, educação matemática e áreas afins.

METODOLOGIA

Esse trabalho é um recorte de um estudo mais amplo de doutorado, com 
foco no enquadramento qualitativo que para Lüdke e André (1986) destaca 
a inquietação do pesquisador acerca de um problema e, ao mesmo tempo 
delimita sua área de estudo.

Como etapa inicial de aproximação com objeto de estudo, foi realizada 
uma revisão dos trabalhos acadêmicos publicados na revista Ciência & 
Educação, no período que compreende 2010 a 2019. Para fins de reflexão sobre 
a necessidade de mais pesquisas sobre o Livro Didático no Ensino de Ciências, 
é apresentado no Quadro 1, o quantitativo total de publicações na revista 
Ciência & Educação na última década.
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Quadro 1- Quantitativo de publicações na Revista Ciência & Educação

Para entendermos o procedimento para chegar ao total de 547 
publicações no período supracitado, foi utilizado no campo para busca, no 
indexador Scielo, o descritor Ciência & Educação, na área destinada aos 
periódicos. A partir do resultado, foram aplicados alguns filtros para refinar a 
busca: idioma/português, ano de publicação/2010 a 2019 e áreas/todas.

Os artigos referentes ao livro didático foram identificados a partir da 
utilização do descritor livro didático no campo de busca da revista Ciência & 
Educação, presente no indexador Scielo. Resultaram 34 artigos que passaram 
por uma seleção de acordo com a leitura dos títulos, seguidos pela dos resumos 
e palavras-chave, para que pudessem compor o corpus da análise, de acordo 
com a pertinência em relação à temática de interesse para este trabalho. 
Apesar de 06 dos 34 artigos não apresentarem livro didático em seus títulos, 
apenas nas palavras-chaves, abordavam a temática e por isso foram elencados 
para análise. Os demais não foram publicados no período de interesse deste 
trabalho, por isso foram desconsiderados.

As informações encontradas foram categorizadas a partir do objetivo 
da pesquisa, tipo de pesquisa e ano de publicação. O objetivo da pesquisa foi 
relevante para entender o foco da discussão de cada artigo. Analisar o conteúdo 
apresentado no livro; discutir o uso do livro didático pelos professores e/
ou alunos; avaliar o processo de seleção do livro didático; verificar a 
representação por estereótipos de grupos ou temas nos textos e ilustrações; 
identificar a abordagem de temas transversais, constituíram-se alguns dos 
objetivos considerados inicialmente para análise dos artigos. A respeito do 
tipo de pesquisa, a categorização levou em consideração: pesquisa empírica, 
de revisão, teórica e documental (RODRIGUES, 2006).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, disponibilizamos, no Quadro 2, os artigos identificados, a 

Período – 2010 a 2019
Total de publicações Publicações sobre livro didático

547 27
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partir deste estudo, sobre o livro didático no ensino, organizados de acordo 
com as categorias : ano de publicação, objetivo/tipo de pesquisa.

Quadro 2- Pesquisas sobre o uso do livro didático constantes da Revista Ciência & 
Educação

Título Autores Ano Objetivo/Tipo 
de Pesquisa

Livro didático como artefato 
cultural: possibilidades e limites 
para as abordagens das relações 
de gênero e sexualidade no 
Ensino de Ciências. 

BANDEIRA, Andreia; 
VELOZO, Emerson Luís.

2019 Abordagem/ 
Teórica

Educação ambiental e 
sustentabilidade: é possível 
uma integração interdisciplinar 
entre o ensino básico e as 
universidades?

SILVA, Ana Paula; SANTOS 
JUNIOR, Reginaldo Pereira 
dos.

2019 Abordagem/ 
Teórica

História e Filosofia da Ciência 
no ensino de Biologia Celular.

TEOFILO, Francisco Breno 
Silva; GALLAO, Maria Izabel.

2019 Conteúdo/
Teórica

O caráter híbrido dos textos de 
divulgação científica inseridos 
em livros didáticos.

SOUZA, Pedro Henrique 
Ribeiro de; ROCHA, Marcelo 
Borges.

2018 Conteúdo/
Teórica

Diagramas de energia de 
orbitais em livros didáticos de 
Química Geral: uma análise sob 
o viés da semiótica Peirceana.

ROZENTALSKI, Evandro; 
PORTO, Paulo Alves.

2018 Conteúdo/
Teórica

A formação inicial de 
professores e o livro didático de 
Física: passos e descompassos.

LEITE, Álvaro Emílio; 
GARCIA, Nilson Marcos Dias.

2018 Uso/Empírica

A genética humana nos livros 
didáticos brasileiros e o 
determinismo genético.

PROCHAZKA, Luana de Sou-
za;FRANZOLIN, Fernanda.

2018 Conteúdo/
Teórica

Análise da linguagem de textos 
de divulgação científica em 
livros didáticos: contribuições 
para o ensino de biologia.

SOUZA, Pedro Henrique 
Ribeiro de; ROCHA, Marcelo 
Borges.

2017 Conteúdo/
Teórica

Análise de livros didáticos 
sobre o tema “morcegos”.

BARREIRO, Maiara Jaloretto;
ORTÊNCIO FILHO, Henrique.

2016 Conteúdo/
Teórica

Espaços e caminhos da 
educação alimentar e nutricional 
no livro
didático.

GREENWOOD, Suzana de 
Azevedo; FONSECA,Alexandre
Brasil.

2016 Abordagem/ 
Teórica
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Entre a exposição e a 
descoberta: contribuições de 
Martha Dantas para o ensino de 
Matemática nas escolas.

GOMES, Larissa Pinca Sarro. 2016 Conteúdo/
Teórica

Abordagem da sexualidade nos 
livros didático do PNLD: foco 
nas IST/AIDS e preservativos.

LADISLAU FILHA, Célia de 
Souza ; RIBEIRO, Gabriel.

2016 Abordagem/ 
Teórica

Influência do “Caderno de 
Química” em práticas de ensino 
em sala de aula.

MARIA, Carolina José; 
LOPES, Joaquim Bernardino; 
TOMMASIELLO, Maria 
Guiomar Carneiro

2015 Uso/Empírica

Educação em ciências e 
cidadania: mudança discursiva e 
modos de regulação na política 
do Programa Nacional do Livro 
Didático.

VILANOVA, Rita. 2015 Conteúdo/
Teórica

Química no ensino de ciências 
para as séries iniciais: uma 
análise de livros didáticos.

MORI, Rafael Cava; 
CURVELO, Antonio Aprigio 
da Silva.

2014 Conteúdo/ 
Empírica

Espaços de negros e brancos em 
livros didáticos de Geografia do 
estado do Paraná, Brasil.

SANTOS, Wellington Oliveira
dos.

2013 Abordagem/
Teórica

A dengue nos livros didáticos 
de ciências e biologia indicados 
pelo Programa Nacional do 
Livro Didático.

ASSIS, Sheila Soares de; 
PIMENTA, Denise Nacif ; 
SCHALL, Virgínia Torres

2013 Conteúdo/
Teórica

O sistema respiratório nos 
livros didáticos de ciências 
das séries iniciais: uma análise 
do conteúdo, das imagens e 
atividades.

RUPPENTHAL, Raquel; 
SCHETINGER, Maria Rosa 
Chitolina.

2013 Conteúdo/
Teórica

A história da dupla hélice do 
DNA nos livros didáticos: suas 
potencialidades e uma proposta 
de diálogo.

SILVA, Marcos Rodrigues da; 
PASSOS, Marinez Meneghello; 
BOAS, Anderson Vilas.

2013 Conteúdo/
Teórica

Análise crítica das analogias 
do livro didático público de 
Química do estado do Paraná.

BERNARDINO, Mychelle 
Amorim Defenti; 
RODRIGUES, Maria 
Aparecida; BELLINI, Luzia 
Marta.

2013 Conteúdo/
Teórica

Como os livros didáticos de 
biologia abordam as diferentes 
formas de estimar a biodiversi-
dade?.

CARDOSO SILVA, Cláudio 
Benício; OLIVEIRA, Antônio 
Carlos de.

2013 Conteúdo/
Teórica

A história da ciência nos 
livros didáticos de química do 
PNLEM 2007.

VIDAL, Paulo Henrique 
Oliveira; PORTO, Paulo Alves.

2012 Conteúdo/
Teórica
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História e memória do ensino de 
física no Brasil: a faculdade de 
medicina de São Paulo (1913-
1943).

NICIOLI JUNIOR, Roberto 
Bovo; MATTOS, Cristiano.

2012 Conteúdo/
Teórica

Formação de conceitos 
científicos: reflexões a partir da 
produção de livros didáticos.

LIMA, Maria Emília Caixeta 
de Castro; AGUIAR JUNIOR, 
Orlando; DE CARO, Carmen 
Maria.

2011 Conteúdo/
Teórica

Análise do conteúdo das 
leishmanioses em livros 
didáticos de ciências e biologia 
indicados pelo Programa 
Nacional de Livros Didáticos 
(2008/2009).

FRANÇA, Viviane Helena 
de; MARGONARI, Carina; 
SCHALL, Virgínia Torres.

2011 Conteúdo/
Teórica

O ciclo hidrológico como chave 
analítica interpretativa de um 
material didático em Geologia.

MARTINS, José Roberto Serra; 
GONCALVES, Pedro Wagner; 
CARNEIRO, Celso Dal Ré.

2011 Conteúdo/
Teórica

Um panorama das pesquisas 
sobre livro didático e educação 
ambiental.

MARPICA, Natália Salan; 
LOGAREZZI, Amadeu José 
Montagnini.

2010 Conteúdo/
Revisão

Conforme observado no Quadro 2, no período de 2010 a 2019 foram 
publicados 27 artigos com a temática livro didático.

Em relação ao tipo de pesquisa, a maioria (23) foi categorizada como 
teórica; 03 pesquisas empíricas e 01 de revisão de literatura. Esses dados 
dialogam com o resultado referente ao objetivo da pesquisa, pois a maior 
parte dos trabalhos concentrou suas análises nos conteúdos apresentados no 
livro didático, favorecendo a pesquisa teórica. O ano com maior incidência de 
publicações sobre a temática foi 2013.

Observa-se a partir das categorias estabelecidas que dos 27 trabalhos, 
02 tinham o objetivo de analisar o uso do livro didático. São eles: Influência do 
“Caderno de Química” em práticas de ensino em sala de aula e A formação 
inicial de professores e o livro didático de Física: passos e descompassos. 
As demais pesquisas investigaram questões relacionadas à análise de 
algum conteúdo e à abordagem conceitual. Destaca-se que dos dois artigos 
identificados a respeito do uso do livro didático, apenas o segundo abordou 
o enfoque do uso do livro didático na formação inicial tal qual pretendemos 
fazer em nossa futura pesquisa.

O primeiro artigo teve como foco a influência do Caderno de Química 
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em práticas de ensino de uma professora de escola púbica do estado de São 
Paulo. Apesar do Caderno de Química não ser um livro didático, este artigo 
foi considerado para análise porque nas palavras-chaves, constava livro 
didático e também por se tratar de um material equivalente, pois foi elaborado 
pelo governo e distribuído às escolas públicas do estado de São Paulo para ser 
utilizado nas aulas. Foram analisadas aulas gravadas em vídeo e os resultados 
apontaram que, apesar do Caderno estar presente nas práticas de ensino, a 
professora atuava com alguma independência do referido material (MARIA; 
LOPES; TOMMASIELLO, 2015). Este estudo difere da pesquisa pretendida, 
pois o foco foi analisar a prática de uma professora da Educação Básica.

O objetivo do segundo artigo foi analisar a preparação para o uso do 
livro didático no Ensino Médio em cursos de Licenciatura em Física. Buscou-
se apresentar uma revisão teórica sobre os modelos de professores: racional 
técnico, prático reflexivo e intelectual transformador, objetivando articular, 
esses modelos, às funções do livro didático discutidas na literatura. Houve a 
aplicação de questionários a coordenadores e professores que atuam em cursos 
de Licenciatura em Física de instituições públicas e privadas de ensino superior 
do Sul do Brasil. Dentre os resultados obtidos, percebeu-se que as políticas 
destinadas ao livro didático têm se mostrado deficitárias frente à formação que 
os professores recebem na graduação, enfatizando a necessidade de melhoria 
dos processos de formação inicial (LEITE; GARCIA, 2018).

O segundo artigo vai em direção ao estudo que pretendemos realizar, 
porém difere no sentido de não ter levado em consideração a visão dos 
licenciandos sobre a questão. Pretende-se responder à pergunta central 
da pesquisa: Até que ponto o livro didático tem sido objeto de estudo nos 
cursos de licenciatura do IFRJ? a partir do ponto de vista do licenciando. 
Quer dizer, entendemos que o olhar crítico do estudante de graduação sobre 
sua formação contribuirá para possíveis estratégias de aperfeiçoamento das 
práticas institucionais. Outra diferença é que o estudo também analisará as 
questões referentes ao uso do livro didático nos cursos de Licenciatura em 
Química, além da Física.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram levantadas informações sobre as pesquisas 
acadêmicas referentes ao livro didático no ensino. Os resultados revelam o 
quanto a temática do uso do livro didático ainda precisa ser explorada na 
produção acadêmica brasileira, sobretudo, relacionada à discussão com a 
formação inicial.

Levando-se em consideração situações “normais”, um professor que 
termina sua licenciatura hoje, continuará a dar aulas durante muitos anos, 
é preciso investir em uma formação inicial em que ele seja capaz de, além 
de dominar os conteúdos específicos de sua área, relacionar conceitos, ter 
conhecimento das diversas teorias de aprendizagem e refletir sobre sua prática.

É urgente um aprofundamento sobre a questão do uso do livro didático 
nos cursos de formação de professores visando fomentar a discussão de 
temas relativos ao ensino no Brasil, estimulando a formação de um docente que 
consiga utilizar o livro de forma consciente, como um dos diversos recursos 
pedagógicos e não como único.
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A formação permanente de professores: uma 
possibilidade de mudança pela dialogicidade e a 

circulação de ideias
 Permanent teacher education: a possibility of change through 

dialogicity and the circulation of ideas

Marcelo Lambach1

Da formação inicial de professores à formação permanente: a 
resistência por mudanças de modelos convencionais de ensino. A formação de 
professores no Brasil, tanto inicial como continuada, tem sido tema frequente 
de pesquisas acadêmicas desde finais da década de 1970, como aponta Martins 
(2010) e se assevera com a publicação da LDB n.9.394/96, até os dias atuais. 
Questão facilmente percebida nos espaços ocupados em periódicos sobre 
educação e/ou ensino, bem como nos eventos dedicados à educação nas mais 
diversas denominações e especialidades, ou seja, desde eventos generalistas, a 
especificidades como o Ensino de Ciências.

Contudo, como alerta Gatti (2019, p. 11),

A questão da formação de professores se torna um 
problema social na medida de sua relevância e por conta 
do trato incerto que tem merecido mediante políticas 
descontinuadas e pela pouca discussão social relativa a 
seu valor social concreto na contemporaneidade, bem 
como sobre os fundamentos dessa formação e das práticas 
a ela associadas.

Diante disso, compreendemos como sendo de grande relevância 
pautarmos uma questão norteadora sobre essa temática da formação de 
professores em diferentes níveis e tempos, a qual pode ser formulada como: 
que condicionantes podem ser evidenciados na formação de professores que 
os faz manterem uma compreensão pedagógica predominantemente bancária?

Para desenvolvermos os possíveis encaminhamentos para essa 
indagação, vamos centrar a discussão em dois aspectos: a Circulação Intra e 
Intercoletiva de ideias, formulada por Ludwik Fleck (2010) e a Dialogicidade 

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – marcelolambach@utfpr.edu.br 
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na perspectiva de Paulo Freire (1985).

A EPISTEMOLOGIA FLECKIANA: DO ESTILO DE PENSAMENTO 
COLETIVO À CIRCULAÇÃO DE IDEIAS

Para desenvolver uma discussão epistêmica sobre a formação de 
professores, assumimos a compreensão da transitoriedade do conhecimento 
e a sua constituição sociogênica, assim como a influência do contexto sócio-
político-econômico e cultural nesse processo.

Para discutirmos esses aspectos, tomaremos os elementos da 
epistemologia de Ludwik Fleck (1896-1961). Ele foi um médico de origem 
judaico-polonesa, cujas concepções epistemológicas foram expressas 
fundamentalmente no livro A gênese e o desenvolvimento de um fato científico, 
editado em 1935 na língua alemã. O livro traz a linha de pensamento do autor 
e a descrição de suas categorias epistemológicas, tomando como referência o 
estudo do desenvolvimento do conceito de sífilis e sua identificação por meio 
da reação sorológica de Wassermann, um caso na história da medicina.

A epistemologia sociológica de Fleck, ou a “Teoria Sociológica do 
Conhecimento” (SCHNELLE, 1986, p. 262), sustenta que conhecimento é uma 
atividade social por excelência e não uma ação que se localiza integralmente 
dentro dos limites do indivíduo. Ou seja, o conhecimento “está intimamente 
ligado a pressupostos e condicionamentos sociais, históricos, antropológicos e 
culturais e, à medida que se processa, transforma a realidade” (DELIZOICOV 
et al., 2002, p. 53). Ele propõe que, além do sujeito e do objeto, deve haver um 
terceiro fator, o “estado do conhecimento” (FLECK, 1986, p. 85), entendido 
como “as relações históricas, sociais e culturais que marcam o estilo de 
pensamento onde o coletivo de pensamento é permeado” (DELIZOICOV et 
al., 2002, p. 56).

Para Fleck, o sujeito que participa do processo de constituição do 
conhecimento é um sujeito coletivo que compartilha práticas, concepções, 
tradições e normas características ou próprias de um coletivo, ou seja, ele 
pertence a um Coletivo de Pensamento (CP) que possui Estilo de Pensamento 
(EP) próprio. Segundo Fleck, a existência do EP depende da constituição de 
um coletivo, sendo que esse não é uma simples soma de indivíduos. Cada 
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indivíduo pertencente a um CP que geralmente não tem consciência do estilo 
de pensamento que direciona o seu olhar. Fleck (1986) argumenta que isso 
ocorre pela absoluta coerção que o coletivo exerce sobre seu pensamento, e 
“contra a qual qualquer contradição é simplesmente impensável” (FLECK, 
2010, p. 84).

Os coletivos de pensamento segmentam-se em círculos: o esotérico 
e o exotérico, este formado por indivíduos que, de uma ou outra forma, 
consomem o conhecimento produzido pelo círculo esotérico, constituído 
por especialistas. Dito de outra forma, Fleck define círculo exotérico – Exo 
– como sendo aquele que se estabelece em torno do círculo esotérico – Eso – 
(de especialistas onde a coerção é mais intensa) e é constituído por grupos de 
indivíduos que coadunam com o pensamento dos especialistas, assimilando e 
consumindo a produção intelectual deles.

Como cada coletivo que constitui um círculo Eso, possui um EP próprio. 
Para mantê-lo, os participantes passam a utilizar processos mais ou menos 
coercitivos, por meio da Circulação Intracoletiva de Ideias, reforçando os 
laços entre os componentes do CP, formando novos integrantes que passarão 
a compartilhar o mesmo EP. Já para a disseminação do EP do círculo Eso para 
os círculos Exo, ocorre a Circulação Intercoletiva de Ideias, que pressupõe a 
introdução de novas ideias de um CP em outro com seu EP instaurado.

Em relação a essa circulação de ideias, Alvetti e Cutolo (2005, p. 
2) apontam que é possível identificar as “articulações com o processo da 
comunicação científica, em particular, no processo de disseminação científica”, 
quer intrapares, ou seja, entre especialistas da mesma área do conhecimento ou 
áreas afins, ou extrapares, para especialistas fora da área de conhecimento do 
objeto da disseminação. Como destaca Fleck, “a palavra impressa, o cinema 
e o rádio possibilitam o efeito intelectual recíproco dentro da comunidade de 
pensamento e a coesão entre os círculos esotéricos e exotéricos, apesar das 
distâncias e da falta de circulação de pessoas” (FLECK, 2010, p. 159).

Por meio da circulação intercoletiva, se introduz nova significação 
a conceitos estabelecidos em um coletivo de pensamento, de tal maneira 
que permite novas possibilidades de descoberta e cria novos fatos, novos 
conhecimentos. Esse mecanismo viabiliza a formação de novos estilos de 
pensamento, uma vez que os sujeitos pertencem, simultaneamente, a coletivos 
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distintos, com maior ou menor grau de proximidade de estilos de pensamento.
De acordo com Fleck, a mudança de estilo de pensamento, ou a 

mudança na disposição para o perceber orientado, ou, no caso da formação 
de professores, uma disposição para perceber como uma outra concepção 
pedagógica se desenvolveria na práxis, considerando as questões de contorno 
da realidade escolar. Isso ocorre quando se parte da aproximação com estilos 
com menor grau de distinção entre si, pois,

Quando os estilos de pensamento são muito diferentes, 
também podem preservar seu caráter fechado no mesmo 
indivíduo, mas, quando se trata de estilos de pensamento 
afins, essa separação se torna difícil: os atritos [conflitos] 
dos estilos de pensamento tornam a vizinhança impossível 
e condenam a pessoa à improdutividade ou à criação de 
um estilo peculiar limítrofe. Essa incompatibilidade de 
estilos de pensamento afins no mesmo indivíduo nada 
tem a ver com a delimitação dos problemas aos quais um 
pensamento se refere: para o mesmo problema é muito 
mais frequente utilizar estilos de pensamento totalmente 
diferentes do que muito afins. (FLECK, 2010, p. 162).

Diante dessa premissa epistemológica fleckiana, precisamos pensar em 
questões de caráter pedagógico, sociológico e filosófico para investigarmos 
e propormos qualquer movimento na formação de professores que vise 
a mudança de concepção. Para isso, podemos nos valer do pensamento 
pedagógico e filosófico de Paulo Freire.

A PEDAGOGIA DE PAULO FREIRE: DIALOGICIDADE E 
PROBLEMATIZAÇÃO COMO ELEMENTOS REORIENTADORES 
DA FORMAÇÃO DOCENTE

As categorias freireanas problematização e dialogicidade podem ser 
entendidas como fundamentos essenciais para a educação crítica. Freire 
afirma que a “educação problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, 
implica num constante ato de desvelamento da realidade” (FREIRE, 2005, p. 
80).

Problematizar, para Freire (2005, p. 193), é “exercer uma análise crítica 
sobre a realidade problema”, para que se possa apreender e compreender, 
criticamente, a totalidade em que se está inserida. Ou, na dinâmica dialética, a 
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problematização promove a análise crítica da realidade em que se encontra o 
homem, realidade essa tida como uma totalidade inserida em uma totalidade 
maior. Em seguida, fragmenta-se essa totalidade em suas parcialidades para 
melhor compreendê-la, retornando, posteriormente, a analisar a totalidade de 
forma mais clara. Pretende-se, com isso,

[...] propor aos indivíduos dimensões significativas de sua 
realidade, cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer 
a interação de suas partes.

Desta maneira, as dimensões significativas que, por sua 
vez, estão constituídas de partes em interação, ao serem 
analisadas, devem ser percebidas pelos indivíduos como 
dimensões da totalidade. Deste modo, a análise crítica 
de uma dimensão significativo-existencial possibilita aos 
indivíduos uma nova postura, também crítica, em face 
das “situações-limites”. A captação e a compreensão 
da realidade se refazem, ganhando um nível que até 
então não tinham. Os homens tendem a perceber que 
sua compreensão e que a “razão” da realidade não 
estão fora dela, como, por sua vez, ela não se encontra 
deles dicotomizada, como se fosse um mundo à parte, 
misterioso e estranho, que os esmagasse. (FREIRE, 
2005, p. 111-112).

Nesse processo, a problematização parte do questionamento crítico 
da realidade do microcosmo local, identificando a sua totalidade como 
parcialidade do total da realidade macro analisando criticamente a dimensão 
macro e as inter-relações entre diferentes realidades locais. Por fim, retorna 
ao contexto local para reanalisá-lo, quer como parcialidade quer como 
macro ressignificado. Por isso, Freire considera que o desenvolvimento da 
comunidade local se dá

dentro do contexto total de que faz parte, em interação 
com outras parcialidades, o que implica a consciência da 
unidade na diversificação, da organização que canalize as 
forças dispersas e a consciência clara da necessidade de 
transformação da realidade. (FREIRE, 2005, p. 162, em 
nota de rodapé).

Delizoicov (2005), tomando como fundamento essas considerações 
de Freire e de Bachelard, observa a problematização visando à análise de 
situações concretas, tidas como “situações limites”, organizadas na forma de 
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problemas para expor o conflito estrutural existente nas explicações de caráter 
mítico ou místico dado às contradições vividas pela comunidade oprimida. 
Isso caracteriza o mundo como um conjunto de problemas que precisam ser 
identificados e solucionados de acordo com as necessidades locais. Contudo, 
se os homens não quiserem manter-se no papel de meros joguetes em mãos 
opressoras, precisam se conscientizar da sua realidade e o porquê dela, sendo 
esse o papel da educação crítica.

Sendo assim, a problematização desafia os homens a pensarem sobre 
o mundo como sujeitos ativos e não como objetos passivos, pois toma como 
ponto de partida a realidade concreta dos sujeitos. Uma vez desafiados, veem-
se obrigados a respondê-los e com isso se sentem mais desafiados, porque

captam o desafio como um problema em suas conexões 
com outros, num plano de totalidade e não como algo 
petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-
se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais 
desalienada.

Através dela, que provoca novas compreensões de novos 
desafios, que vão surgindo no processo da resposta, se 
vão reconhecendo, mais e mais, como compromisso 
(FREIRE, 2005, p. 82).

Portanto, a problematização não é meramente questionamento, pergunta 
exclusivamente especulativa, ela deve ser compreendida, segundo Fiori (2005, 
p. 14), como parte do processo de totalização da consciência que a provoca e 
a incita a totalizar-se.

Intrinsecamente ligada à problematização, deve estar presente a 
Dialogicidade, também uma categoria central na pedagogia de Paulo Freire, 
que tem como premissa o diálogo, pois ele,

[...] fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade 
humana; ele é relacional e; nele, ninguém tem iniciativa 
absoluta. Os dialogantes “admiram” um mesmo mundo; 
afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se e 
opõem-se. [...] assim, a consciência se existencia e busca 
perfazer-se. [...] O isolamento não personaliza porque 
não socializa. Intersubjetivando-se mais, mais densidade 
subjetiva ganha o sujeito. (FIORI, 2005, p. 16).

Tendo como pressuposto que a conscientização dos homens é para Freire 
o caminho para se cumprir a histórica vocação ontológica por “ser mais”, 
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ela se realiza a partir da relação entre os sujeitos inseridos no mundo, um 
mundo comum em que os homens se comunicam, se intersubjetivam. Assim 
o é, pois “as consciências não são comunicantes porque se comunicam; mas 
comunicam-se porque comunicantes” (FIORI, 2005, p. 15).

Nas palavras do próprio Freire, o diálogo

é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 
que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos 
endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, 
não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 
sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 
ideias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 
2005, p. 91).

Pode-se dizer ainda que “o diálogo pertence à natureza do ser humano, 
enquanto ser de comunicação. O diálogo sela o ato de aprender, que nunca é 
individual, embora tenha uma dimensão individual” (SHOR; FREIRE, 1986, 
p. 11).

A categoria dialogicidade, tida como a intersubjetivação entre homens 
inseridos no mundo, é extensamente estudada por Silva (2004), que a 
caracteriza como “procedimento metodológico de criação/construção da 
práxis curricular no plano ético-crítico e político-epistemológico” (SILVA, 
2004, p. 31); ou então, como “um encontro ético entre necessitados que, 
evadindo-se, buscam, infinitamente, perseguir a trilha da plenitude coletiva na 
dependência recíproca entre os distintos, os diferentes” (SILVA, 2004, p. 80).

Para Freire, a dialogicidade implica dizer da relação com o conhecimento 
não ser unilateral e vertical, no sentido daquele que sabe – o professor –, 
para aquele que é ignorante – o aluno –, tal como prega a educação bancária. 
Essa relação deve ser coletiva e horizontal, pois não há quem detenha todo 
o conhecimento como não há quem tudo ignore. A dialogicidade implica em 
uma relação de respeito aos diferentes saberes que possuem os sujeitos do 
processo educativo, o professor e o aluno.

Então, na educação, dialogar cumpre o papel de

problematizar o fazer-pedagógico e suas respectivas 
consequências, [...] suscitar exigências para a mudança. 
Não se trata de apresentar respostas prontas, mas sim de, 
ao questionar as intenções e contradições do constituído, 
processar a reconstrução. (SILVA, 2004, p. 62).
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O caminho epistemológico e pedagógico desenhado por Freire é o da 
ação, da práxis sobre a realidade vivida em suas distintas dimensões, analisada 
e desnudada criticamente em um processo dialético, tomando como mecanismos 
a problematização e a dialogicidade.

O processo de “transitivação” das consciências da condição de ingênua 
ou mágica para crítica ocorre intersubjetivamente na comunicação entre os 
homens no mundo que desempenham um papel ativo “em e com sua realidade” 
(FREIRE, 2007, p. 116, grifos do autor). Esse movimento defendido por 
Freire como epistemológico, em consequência, também é cultural, sendo este 
entendido como “uma aquisição sistemática da experiência humana. Como 
uma incorporação, por isso crítica e criadora, e não como uma justaposição de 
informes ou prescrições ‘doadas’” (FREIRE, 2007, p. 116).

Toda essa ação da “epistemologia do oprimido” deixa claro que a 
conscientização crítica é cultural, histórica e tem como ponto de partida um 
problema a ser enfrentado, neste caso, pelos homens em sua condição de 
opressão.

Diante disso, há que se discutir como ocorre o processo de constituição 
do conhecimento ao longo da história. Ou seja, em que medida ele é mais 
dialógico ou mais bancário? O conhecimento se organiza a partir das demandas 
originadas no grupo de leigos a serem resolvidas pelos especialistas, ou 
acontece no caminho inverso?

Essas questões, articuladas à compreensão sobre “Circulação de Ideias” 
proposta por Fleck, salienta o papel de eventos de comunicação como o 
ENECiências, do qual passo a apresentar brevemente alguns dos trabalhos 
expostos na 6ª edição do evento, ocorrido em 2020.

TRABALHOS APRESENTADOS EM RODA DE CONVERSA SOBRE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Durante o ENECiências de 2020 ocorreram Rodas de Conversa, sendo 
uma das temáticas a Formação de Professores, sobre a qual destaco alguns dos 
trabalhos apresentados.

O primeiro trabalho, de autoria da Elaine de B. Carneiro e da Rosane 
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M.S. de Meirelles, intitulado "Um olhar etnográfico a partir dos estudos de 
Latour e Woolgar sobre os Programas de Iniciação Científica dos cursos 
de Educação Física de universidades públicas federais do estado do Rio de 
Janeiro", destacou o estudo com bolsistas de Iniciação Científica em cursos 
de Educação Física de Universidades Públicas Federais do Estado do Rio 
de Janeiro, buscando trazer aproximações entre a visão sobre a dinâmica da 
produção do conhecimento científico a partir da obra “Vida de laboratório: 
a produção dos fatos científicos” de Bruno Latour e Stephen Woolgar. As 
autoras se utilizaram de instrumentos como questionários e entrevistas e 
estabeleceram uma relação com as atividades desenvolvidas na Iniciação 
Científicas e os elementos ressaltados por Latour e Woolgar. Este trabalho 
mostra pelo menos dois sentidos da proposta do que indicamos anteriormente 
a respeito da Circulação de Ideia, segundo a epistemologia Fleckiana. Um 
deles no que se refere à iniciação à ciência, pois os estudantes devem se 
apropriar das publicações dos seus orientadores e outros autores indicados 
sendo uma circulação intercoletiva entre os especialistas autores dos artigos 
e os estudantes da graduação e intracoletiva pois há uma disseminação do 
conhecimento produzido na academia e o consumo desse por meio dos artigos 
estudados. Por outro lado, também as autoras do trabalho buscam realizar 
uma circulação intracoletiva, pois apresentam a sua produção sobre iniciação 
científica, aos pares na roda de conversa, um assunto que todos apresentam 
algum grau de compreensão ou também o desenvolvem.

O segundo trabalho dos(as) autores(as) Flavia Venâncio Silva, Rodrigo 
Araújo Cocêlo Dias, Tatiana Galieta Nacimento, denominado "Formação 
continuada de professores através de uma oficina pedagógica de microscopia", 
mostra uma dinâmica dialógica utilizada no ensino de biologia e ciências, com 
a participação de professores da educação básica. O estudo trouxe a análise 
de uma oficina pedagógica que pretendia orientar ou treinar tecnicamente os 
professores quanto ao uso do microscópio, mas também incluiu uma discussão 
entre os participantes da oficina sobre a práxis docente relacionada ao ensino 
das células. Além da circulação intercoletiva entre os especialistas em 
biologia/citologia e os professores da educação básica, o processo formativo 
também mostra um caminho para que se busque a ruptura com concepções 
pedagógicas de memorização de conteúdos escolares, além de distorções com 
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o uso de modelização didática, quando se trata de entender o mundo (sub)
microscópico.

O terceiro trabalho da professora Joana Diafilos Teixeira, e dos 
professores Daniel Fonseca Andrade e Marcelo Borges Rocha, chamado 
"Formação de professores no Parque Nacional da Tijuca: uma investigação a 
partir da perspectiva docente", analisou o papel de oficinas sobre a temática 
ambiental e Unidades de Conservação brasileiras, especificamente o Centro 
de Educação Ambiental do Parque Nacional da Tijuca - RJ. No trabalho, pode 
se identificar em que medidas tais oficinas contribuem para uma circulação 
intercoletiva de ideias, a partir da apropriação das orientações trazidas na 
formação de professores e a manutenção delas nas aulas ministradas. Ou seja, 
se a escola poderia contribuir efetivamente para a compreensão e ação sobre 
a preservação ambiental.

O quarto trabalho da professora Luciene Fernanda da Silva e do professor 
Alberto Villani, intitulado de "O MNPEF e o desenvolvimento profissional 
de professores de física", trouxe uma análise, que podemos caracterizar 
como circulação intracoletiva, pois visava entender o impacto do Mestrado 
Nacional Profissional em Ensino de Física. A pós-graduação stricto senso, 
pode ser facilmente caracterizada como um processo de introdução em um 
campo de pesquisa específico, no movimento que Fleck (2010) chama de "ver 
formativo", na circulação intercoletiva, ao promover a ruptura com a visão de 
mundo sobre a produção do conhecimento, ao ingressarem no mestrado, no 
presente caso. E, também, da circulação intracoletiva, ao desempenhar o papel 
de fortalecer o grupo de pesquisa sobre determinado tema.

O quinto trabalho apresentado foi dos autores Raiany Nogueira 
Santos, Caio Roberto Siqueira Lamego e Maria Cristina Ferreira dos Santos, 
denominado "Expectativas sobre o PIBID na formação inicial docente: 
visões de estudantes e egressos de cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas". Aqui novamente podemos identificar como um Programa de 
formação de professores, se utiliza da ideia de Circulação Intracoletiva de 
Ideias, ao direcionar os estudantes participantes do PIBID a se apropriarem 
de compreensões e práticas que caracterizam uma práxis pedagógica própria.

O sexto trabalho das autoras Verônica López Gonçalves e Grazielle Rodrigues 
Pereira, chamado "O Ensino de Ciências na Educação Infantil: análise das 
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produções bibliográficas publicadas nos anais do ENPEC", mostra desde logo 
o que estamos apontando para o processo de Circulação de Ideias fleckiana, 
pois as autoras querem analisar exatamente a dinâmica de divulgação do 
conhecimento científico em um evento de grande importância para o Ensino 
de Ciências.

O sétimo trabalho das autoras Virginia Georg Schindhelm e Maria 
Luisa Furlin Bampi, denominado "As Ciências Naturais na formação docente 
da Educação Infantil: uma proposta pedagógica por projetos no estudo com 
insetos", traz o esforço realizado em um processo para formação de professores 
em assentar com e nos professores da educação infantil a visão especialista da 
ciência ao entenderem um certo objeto, no caso o estudo dos insetos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ao analisarmos os trabalhos apresentados na Roda de Conversa do VI 
ENECiências, buscamos identificar que o movimento de sintetizar, comunicar 
os trabalhos realizados por professores e analisados em ações para a formação 
de professores, podem ser relacionados com a problematização dialógica 
freireana como mecanismo para se promover algum nível de ruptura com uma 
práxis pedagógica meramente dissertativa e enciclopédica. Eventos como 
o ENECiências, então, propiciam aos professores e pesquisadores fazerem 
circular suas pesquisas tanto de forma intracoletiva, reforçando as ideias com 
o grupo que coaduna com a mesma compreensão dos comunicantes, bem como 
de forma intercoletiva, ao disseminarem as ideias aos que não se utilizam das 
mesmas fontes teóricas e podem, com isso, promover um movimento que pode 
culminar na ruptura com uma compreensão e práxis pedagógica bancárias, 
nos termos freireanos, com a qual sistemicamente procuramos divergir.
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Um olhar etnográfico a partir dos estudos 
de Latour e Woolgar sobre os Programas de 
Iniciação Científica dos cursos de Educação 
Física de universidades públicas federais do 

estado do Rio de Janeiro
An ethnographic view from the studies of Latour and Woolgar 
on the Scientific Initiation Programs of the physical education 
courses of federal public universities in Rio de Janeiro state

Elaine de B. Carneiro1 e Rosane M.S. de Meirelles2

RESUMO
A Iniciação Científica (IC) vem sendo organizada, promovida e financiada como 
política nacional pelo governo federal desde 1963. Em 1988, no CNPq, surgiu o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), colaborando muito 
para o incentivo dessa atividade nas Instituições de Ensino Superior (IES). Este estudo 
apresentou como objetivo analisar a rotina dos programas de Iniciação Científica em 
cursos de Educação Física de Universidades Públicas Federais do Estado do Rio de 
Janeiro. Na coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas sendo a 
amostra constituída por alunos, ex-alunos e professores orientadores de programas 
de Iniciação Científica de três cursos de Educação Física de Universidades Públicas 
Federais do Estado do Rio de Janeiro. Nos resultados foi possível constatar uma rotina 
muito parecida com a descrita por Latour e Woolgar (1997), referencial utilizado 
nesta pesquisa, em relação à credibilidade científica que se apresenta como um círculo 
onde há a presença dos esquemas da “leitura”, dos “artigos”, dos “argumentos”, de 
“dados” e de “equipamentos”. Assim, foi possível concluir que a IC apresenta papel 
importante na formação profissional e contribui para o fortalecimento da pesquisa 
na área da Educação Física, sendo necessário investimentos e mudanças curriculares 
para sua efetiva ação.
Palavras-chave: Iniciação Científica; Pesquisa; Educação Física; Formação 
Profissional.

ABSTRACT
Scientific Initiation (CI) has been organized, promoted and financed as a national 
policy by the federal government since 1963. In 1988, at CNPq, the Institutional 
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Program for Scientific Initiation Scholarships (PIBIC) emerged, collaborating a lot 
to encourage this activity in Institutions Higher Education (IES). This study aimed to 
analyze the routine of Scientific Initiation programs in Physical Education courses at 
Federal Public Universities in the State of Rio de Janeiro. Latour and Woolgar's (1997) 
ideas were used. In the data collection, semi-structured interviews were used and 
the sample consisted of students, alumni and professors guiding Scientific Initiation 
programs of three Physical Education courses from Federal Public Universities in the 
State of Rio de Janeiro. In the results, it was possible to verify a routine very similar 
to that described by Latour and Woolgar, in relation to the scientific credibility that 
presents itself as a circle where there are the presence of the schemes of “reading”, 
of “articles”, of “arguments”, of “Data” and “equipment”. Thus, it was possible to 
conclude that CI has an important role in professional training and contributes to the 
strengthening of research in the area of Physical Education, requiring investments and 
curricular changes for its effective action.
Keywords: Scientific Initiation; Research; Physical Education; Professional Training.

INTRODUÇÃO

A Iniciação Científica (IC) vem sendo organizada, promovida e 
financiada como política nacional pelo governo federal desde 1963 apesar 
de já acontecer, informalmente, desde os anos 50. O CNPq é considerado 
uma das instituições mais sólidas na área de investigação científica e 
tecnológica entre os países em desenvolvimento e, está ligado ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para incentivo à pesquisa no país 
(BRASIL, 1951). A criação do CNPq, pela Lei nº 1.310/1951, se deu pelo 
reconhecimento da importância de se institucionalizar ações que viessem a 
incentivar a pesquisa, além da importância estratégica da ciência (MASSI; 
QUEIRÓZ, 2015). Em 1988, no CNPq, surgiu o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) colaborando muito para o incentivo 
dessa atividade nas Instituições de Ensino Superior (IES).

Ao pensarmos na consolidação da pesquisa na área da Educação Física, 
esse movimento ocorreu durante o século XX, mais precisamente na década de 
1970, sendo possível identificar avanços nos debates, assim como a estruturação 
de entidades científicas como foi o caso do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte (CBCE) e o Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de 
São Caetano do Sul (CELAFISCS) (HALLAL; MELO, 2017).

Pensando nesse contexto, o estudo tem como objetivo analisar a rotina 
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dos programas de Iniciação Científica e grupos de pesquisa em cursos de 
Educação Física de Universidades Públicas Federais do Estado do Rio de 
Janeiro, a partir dos estudos de Latour e Woolgar (1997).

Destacamos que o conceito de IC, utilizado em nosso estudo, foi o de 
uma atividade realizada durante a graduação, na qual os alunos iniciam suas 
atividades na ciência e vivenciam experiências relacionadas a um projeto de 
pesquisa elaborado e desenvolvido sob a orientação de um professor (MASSI; 
QUEIROZ, 2010, p. 13).

PERCURSO METODOLÓGICO

Nesta sessão, apresentamos os caminhos metodológicos percorridos 
para a realização deste estudo, assim como a construção da tessitura de 
significados que nos permitiram entender algumas das dinâmicas da IC na 
formação profissional em Educação Física. Foram utilizadas as observações 
dos sociólogos Bruno Latour e Steve Woolgar, relatadas no livro “Vida de 
Laboratório (1997) sobre as dinâmicas que ocorriam no laboratório de 
Neuroendocrinologia, do Instituto Salk, de San Diego, nos EUA, assim como 
a teoria do “sistema de crédito” elaborado pelos autores para explicarem as 
suas observações.

Este projeto foi inicialmente apresentado às IES participantes deste estudo 
para a autorização da coleta de dados por seus dirigentes. Após a autorização, 
o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
(número CAAE:60649516.7.0000.5248). Para o desenvolvimento desta 
pesquisa, optamos pela abordagem qualitativa, onde “a complexidade e as 
contradições de fenômenos singulares, a imprevisibilidade e a originalidade 
criadora das relações interpessoais e sociais são valorizadas na pesquisa” 
(CHIZZOTTI, 1991, p. 78).

Em relação às etapas seguidas para a realização deste estudo, ao 
definirmos o tema e a delimitação do problema de pesquisa, partimos 
para uma revisão bibliográfica onde os trabalhos de diferentes áreas que 
abordavam a IC na graduação foram selecionados. Posteriormente à realização 
da pesquisa bibliográfica, foi realizado a validação dos roteiros de entrevistas 
semiestruturados sendo utilizados como instrumentos na coleta dos dados. 
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Constituída de dezoito participantes, a amostra deste estudo foi organizada 
em três grupos distintos: seis alunos graduandos participantes de programas 
de IC; seis alunos egressos de programas de IC e, seis professores orientadores 
de programas de IC. Dos seis participantes do grupo de graduandos, cada 
dois alunos eram originários de uma Universidade Pública do Estado do Rio 
de Janeiro. O mesmo procedimento foi adotado para o grupo dos ex-alunos 
de IC e o grupo dos docentes orientadores desses programas. Participaram 
da pesquisa três cursos de Educação Física de três Universidades Públicas 
Federais do Estado do Rio de Janeiro. Ao realizarmos um primeiro contato 
com os professores das IES investigadas, esses docentes foram indicando os 
alunos que pudessem contribuir na realização da pesquisa e, que atendessem 
aos critérios para participarem do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da leitura de “Vida de Laboratório”, de Latour e Woolgar 
(1997), identificamos a possibilidade de desvelar alguns dos meandros 
constituídos pelos programas de IC e pelos grupos de pesquisa aos quais 
tivemos acesso. Desta forma, após nos familiarizarmos com a obra desses 
autores, conjuntamente às incursões aos grupos de pesquisa por nós 
investigados, foi possível estabelecermos correlações entre temas importantes 
no processo da educação científica que ocorre por meio dos programas de IC 
das Universidades. As observações realizadas por esses dois pesquisadores 
nos proporcionaram um maior clareamento dos meandros que constituem 
a formação profissional e, em especial, a do professor na perspectiva da 
educação científica (DEMO, 2011; 2012; 2014; 2015).

Neste sentido, no decorrer da entrevista com nossos informantes, 
representados por alunos de IC, ex-alunos de IC e professores orientadores de IC, 
destacamos três pontos que constituíram o foco da nossa análise. O primeiro se 
refere a observação da rotina das práticas de pesquisa nos programas de IC. O 
segundo ponto menciona à propiciação de credibilidade aos pesquisadores e o 
aumento de suas responsabilidades na área da Educação Física, ao transitarem, 
por diferentes níveis na carreira acadêmica. E por fim, a influência dos 
programas de IC na formação dos futuros pesquisadores e no fortalecimento 
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da pesquisa nesta área de conhecimento.
Sendo assim, ao questionarmos os integrantes desses três grupos 

sobre as atividades desenvolvidas nos programas de IC, atendendo ao 
primeiro ponto de nossa análise, obtivemos de forma aleatória os seguintes 
resultados: participação nas Semanas de Iniciação Científica da própria IES 
das Universidades de origem; a participação em congressos científicos, com 
apresentação de trabalhos; a publicação de artigos em revistas científicas; a 
aprendizagem das diferentes metodologias científicas para o desenvolvimento 
das pesquisas; o manuseio de equipamentos e procedimentos laboratoriais 
com tecido vivo, entre outras atividades de teor burocrático, como elaboração 
de relatórios. Nesse sentido, foi possível identificar pontos em comum e outros 
nem tanto ao referencial adotado, que nos auxiliaram a lançar luz no exercício 
de análise e discussão dos resultados de nossa pesquisa. Como exemplo, 
em dois laboratórios representados por três alunos entrevistados por nós, a 
dinâmica obedecia a uma certa disciplina de horários de funcionamento e 
sistematização dos procedimentos metodológicos para a realização da pesquisa. 
Em um desses laboratórios, a pesquisa era de caráter de bancada, pura, e os 
experimentos eram realizados com o tecido vivo, onde era medido o grau 
de rigidez de músculos e tendões frente a adaptações ao exercício e ao 
alongamento.

Nessa perspectiva, logo identificamos que os grupos apresentavam uma 
engrenagem própria de funcionamento, sendo essas rotinas bem específicas e 
particulares de acordo com a forma de condução de cada professor orientador 
e, também, da natureza da pesquisa ser pura ou aplicada. As reuniões e 
organizações dos grupos pareceram acontecer de forma bem coesa, onde os 
alunos participavam das discussões suscitadas com o desenvolvimento de um 
projeto ou, mais de um projeto de pesquisa. E isso, sendo válido tanto para os 
grupos que trabalhavam dentro de uma perspectiva do campo sociocultural da 
Educação Física, quanto no campo biomédico. Da mesma forma, os escritos, 
submissões de artigos, participação em congressos e eventos científicos, 
manipulação de equipamentos entre outras, eram atividades comuns realizadas 
pelos alunos de Educação Física dos diferentes campos dessa área, sendo 
possível observar uma maior confluência às observações de Latour e Woolgar 
nos grupos em que a pesquisa na área “dura” da Educação Física predominava. 
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Posto isso, observamos que sendo os informantes oriundos de programas de IC 
de diferentes instituições e grupos de pesquisas, a condução da “metodologia 
do ensino” da pesquisa obedece a um roteiro de sistematização, passando de 
uma atividade de menor para uma de maior complexidade. Nesse sentido 
foi possível observar a presença do círculo descrito por esses autores onde 
há a presença dos esquemas como a “leitura”, a elaboração dos “artigos”, a 
presença dos “argumentos”, do levantamento e análise dos “dados”, manuseio 
de “equipamentos”, entre outras atividades constituindo assim um movimento 
circular.

Quanto ao segundo ponto da nossa análise, que menciona propiciação 
de credibilidade aos pesquisadores, o aumento de suas responsabilidades na 
área e o “trânsito” desses pesquisadores no ambiente acadêmico, foi possível 
observar a gradativa participação dos alunos, antes voluntários, passando a 
bolsistas e o aumento contínuo de suas responsabilidades dentro do grupo de 
pesquisa. Em relação aos docentes, ao perguntarmos sobre como ocorreu o 
envolvimento com a IC, grande parte do grupo havia participado de programas 
de IC durante a graduação mesmo que informalmente. Com exceção de um 
professor de idade mais avançada que expressou não ser comum a pesquisa 
na sua época de graduação. Outra docente afirmou que o seu envolvimento 
com os programas de IC aconteceu na época do mestrado, em 2012 e, na 
época desta pesquisa, se encontrava como professora substituta de uma das 
IES investigadas, cursando também o doutorado e orientando alunos de IC 
desta instituição.

Essa estrutura hierárquica, apresentada por essa informante, a partir de 
alternâncias de sua função enquanto integrante de um laboratório de pesquisa, 
é comum e se assemelha à estrutura observada por Latour e Woolgar. No 
laboratório do Instituto Salk, esses autores descrevem o percurso acadêmico 
de um dos integrantes do laboratório, que levou cerca de dez anos para passar 
de graduado à professor titular. Essa “ciranda de rodas”, com dinâmicas de 
alternância de papéis entre os participantes dos laboratórios de pesquisa 
também foi observada com alguns ex-alunos. Esses que antes eram bolsistas de 
IC, ingressaram no mestrado e no doutorado e, após concluída a pós-graduação 
prestaram concurso para professor substituto e efetivo das universidades. 

Quanto ao terceiro ponto de nossa análise, a influência dos programas de 
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IC na formação dos futuros pesquisadores e no fortalecimento da pesquisa 
na Educação Física, ao serem questionados sobre os grupos de pesquisa que 
participaram foi interessante observarmos o domínio que três informantes 
apresentaram sobre diferentes referenciais teóricos da área da Educação Física. 
Além do engajamento com os procedimentos metodológicos da pesquisa, 
nesta área de conhecimento, nos despertando para a confirmação de nossa 
hipótese sobre os programas de IC contribuírem para a formação de novos 
pesquisadores na área. Entretanto, identificamos também a necessidade de um 
“n” maior para tal afirmação, assim como uma maior imersão etnográfica. 
A utilização de técnicas e procedimentos etnográficos, não segue padrões 
rígidos ou pré-determinados, mas sim, o senso que o etnógrafo desenvolve a 
partir do trabalho de campo no contexto social da pesquisa. Os instrumentos 
de coleta e análise utilizados nesta abordagem de pesquisa, muitas vezes, 
devem ser formulados ou recriados para atenderem à realidade do trabalho de 
campo. Assim, na maioria das vezes, o processo de pesquisa etnográfica será 
determinado explícita ou implicitamente pelas questões propostas pelo 
pesquisador (MATTOS, 2011).

DISCUSSÃO

O estudo realizado por Latour e Woolgar foi considerado o primeiro 
estudo etnográfico da ciência e mostrou que a etnografia é uma técnica bastante 
eficaz na compreensão das dinâmicas que são pertinentes ao processo de 
produção de conhecimento científico (MASSONI; MOREIRA, 2017). A partir 
da interação com o laboratório, das observações das atividades desenvolvidas 
naquele ambiente e do contato que tiveram com os integrantes do grupo, os 
autores realizaram uma análise sociológica da prática científica culminando 
em pesquisa de base etnográfica. Dessa forma, algumas observações citadas 
pelos autores foram identificadas como sendo comuns ao nosso estudo, 
como também destoantes. Nas observações dos autores, algumas habilidades 
e domínios específicos, como manipular aparelhos, testar e controlar, eram 
essenciais aos membros do laboratório de neuroendocrinologia, visando com 
isto alcançar os resultados da pesquisa, assim como foi possível observar no 
levantamento dos dados da nossa investigação.
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Na tentativa de compreender o papel da Iniciação Científica na formação 
global do aluno de graduação, segundo a percepção dos próprios alunos e 
orientadores na Universidade de Campinas, Bridi e Pereira (2004) observaram 
que a Iniciação Científica se constituiu em um aspecto privilegiado da 
formação acadêmica. Nessa mesma linha, Cyrillo et al. (2010), ao estudarem 
a influência de um programa de Iniciação Científica no perfil profissional de 
médicos recém-formados, numa universidade pública brasileira, apontavam 
a existência de uma percepção, ainda não comprovada, de que os estudantes 
de medicina que realizavam pesquisa teriam vantagens mais tarde no campo 
profissional, mesmo em atividades médicas sem relação direta com a pesquisa. 
Embora essas pesquisas tenham sido realizadas há 15 e há 9 anos atrás, ainda é 
possível identificar alguns pontos em comum com a nossa realidade, lançando 
para a comunidade acadêmica novos desafios de realização de pesquisas sobre 
essa temática.

Latour e Woolgar também destacaram outras habilidades como a da 
persuasão dos pesquisadores ao apresentarem o objetivo de convencer os 
outros da importância do que fazem, da verdade do que dizem e, também, o 
interesse por buscarem novos investimentos para realizarem suas pesquisas. 
Para esses autores existe um consenso entre os pesquisadores de que a produção 
de artigos é uma finalidade essencial de seu trabalho, sendo necessário toda 
uma dinâmica intermediária de atividades, como conferências, reuniões 
e rascunhos, até a publicação do artigo, apresentando assim uma grande 
semelhança com a produção literária. Esses autores defenderam também que 
o “fato científico” é uma construção social e depende da interação dos atores 
da comunidade científica que desempenham seus papéis de forma individual ou 
coletiva (MASSONI; MOREIRA, 2017).

Assim, a produção de um novo “ser” ou “fato científico” não é neutra, 
ao contrário, depende de movimentos dos atores da comunidade científica 
que desempenham, individualmente ou coletivamente, diferentes papéis. Às 
vezes, envolvem a própria constituição de um campo disciplinar (no caso, a 
neuroendocrinologia). De outro lado, há a “construção social” de um mundo 
que permite aos frutos dessa disciplina “fazer história” com os interesses 
sociais, econômicos, políticos, industriais (MASSONI; MOREIRA, 2017, p. 
70).
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Segundo Silva et al. (2004), em estudo que buscou identificar o papel do 
assistente de pesquisa de graduação no novo milênio no Brasil, esses autores 
apontaram que a via mais utilizada por alunos de graduação a prosseguirem 
na carreira acadêmica foi o programa de Iniciação Científica. Nessa pesquisa 
também foi observado que os alunos de Iniciação Científica contribuíram para 
a taxa de publicação científica no Brasil, e que nos três anos anteriores a data de 
publicação deste estudo, 60% dos ex-alunos de Iniciação Científica seguiram 
o caminho em programas de pós-graduação. Os resultados da pesquisa destes 
autores também confirmaram que os orientadores apresentavam um papel 
bastante significativo para o sucesso desses programas, principalmente, por 
terem iniciado suas carreiras da mesma forma que os estudantes.

Outro ponto destacado por Latour e Woolgar se refere à organização 
e estrutura do grupo, onde alguns pesquisadores deixam gradativamente 
de pertencer ao laboratório, enquanto outros ascendem a cargos de maior 
destaque como as chefias. Segundo os autores, embora as regras que levam a 
esse comportamento não sejam muito claras, parecem fortemente associadas 
à credibilidade dos pesquisadores. Durante a pesquisa no laboratório de 
neuroendocrinologia, os autores identificaram que os cientistas usavam 
metáforas da área econômica, como “crédito”, para falarem das atividades que 
eram desenvolvidas por eles. A avaliação que faziam das oportunidades e do 
retorno do investimento inicial eram reformulações metafóricas dos processos 
de alocação de crédito. O termo crédito reapareceu em várias conversas no 
laboratório, sendo encontrado em seus diários de campo, referências quase 
cotidianas, assim como em suas entrevistas, segundo o observador. De um 
modo geral, a palavra “crédito” era utilizada de quatro formas diferentes: o 
crédito enquanto uma mercadoria que se poderia trocar; o crédito poderia 
ser dividido; ele poderia ser roubado e o crédito poderia ser acumulado ou 
desperdiçado. No entanto, os autores observaram que o crédito, mencionado 
pelos pesquisadores, poderia ser entendido de duas formas: o crédito-
reconhecimento e o crédito-credibilidade.

Segundo os autores, parecia que os pesquisadores estavam muito mais 
interessados no crédito-credibilidade do que no crédito-reconhecimento. 
Desta forma entendiam que não seria justo considerar que a busca pelo 
reconhecimento fosse o principal objetivo da atividade científica. Neste 
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sentido, o crédito-reconhecimento era uma pequena parte de uma grande 
engrenagem de investimento em credibilidade. Na verdade, era o ganho 
de credibilidade que permitiria o reinvestimento e um ganho posterior de 
credibilidade, parecido a um ciclo de investimento de capital.

Assim sendo, a produção de dados confiáveis era indispensável, e da 
mesma forma, era essencial que o pesquisador apresentasse iniciativa, capacidade 
de persuasão e habilidade para fazer contatos externos. Esses meios seriam 
formas de ativar o movimento de credibilidade do laboratório e de colocar 
em movimento a “economia política” da ciência, permitindo garantir dinheiro 
e equipamentos para o trabalho por meio de novos investimentos. E, por sua 
vez, o investimento em pesquisa dependeria muito do grau de rentabilidade da 
pesquisa que era desenvolvida, não sendo suficiente que o laboratório fosse 
apenas promissor de lucros a curto e médio prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa foi possível observar que 
as atividades de pesquisa obedecem a uma rotina própria de sistematização 
dos dados, sendo comum tanto na área sociocultural da Educação Física 
quanto na área biomédica. Com isso, há um aumento da complexidade das 
atividades que são desenvolvidas e, consequentemente, da responsabilidade 
dos integrantes dos grupos de IC. Entretanto, alguns mecanismos observados 
pelos autores citados ao longo do artigo, foi mais perceptível nos programas 
de IC da área biomédica da Educação Física do que na sociocultural. E isso, 
acreditamos que exista muito em função de se tratar de pesquisas de natureza 
pura. Existe uma hierarquia nas funções dos integrantes dos laboratórios e, 
os alunos de IC, por sua vez, apresentam grande probabilidade de cursarem 
o mestrado e o doutorado, passando a exercerem funções de professor 
universitário posteriormente.

A partir dos resultados, também foi possível concluir que os modelos 
de formação dos profissionais de Educação Física não podem descartar o papel 
da pesquisa no formato de IC. Até porque, na atualidade brasileira, ainda é 
possível identificar modelos condizentes com a racionalidade técnica e prática 
na formação do profissional principalmente na área da formação docente 
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(DINIZ-PEREIRA, 2011). Nesse sentido, entendemos que os professores 
formados por esses modelos correm o risco de nem “produzirem” e tampouco 
“consumirem pesquisa”, o que pode corroborar para a estagnação desta área 
de conhecimento. Nesse caminho, Demo (2014; 2015) defende que o processo 
formativo ocorra junto com o processo de construção do conhecimento e, 
mais do que o mercado, será a produção própria de conhecimento que irá 
diferenciar os países desenvolvidos dos emergentes.
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Formação continuada de professores através de 
uma oficina pedagógica de microscopia

Continued formation of teachers through a microscopy 
pedagogical workshop

Flavia Venancio Silva1, Rodrigo Araújo Cocêlo Dias2 e Tatiana 
Galieta Nacimento3

RESUMO
Nesta pesquisa tentamos compreender como os professores realizam o ensino sobre 
as células nas escolas. Foi através da visualização de células com o microscópio e de 
uma roda de conversa, que o presente trabalho objetivou reunir professores e discutir 
com eles suas realidades a respeito do ensino sobre as células nas escolas para a 
melhoria da formação continuada. Ao final da oficina, os professores participantes 
expuseram suas realidades de trabalho, demandas por formação continuada, interesse 
em proporcionar práticas diferenciadas aos seus alunos e opiniões sobre a oficina. Suas 
falas apontaram que: alguns tiveram pouco acesso ao microscópio durante a formação 
inicial, trabalham em escolas que não têm Laboratório de Ciências e microscópios, 
quase nunca realizam práticas, porém demonstram grande interesse em participar de 
mais oficinas pedagógicas para a própria formação continuada em ensino sobre as 
células e para proporcionar aos seus alunos práticas que não conseguem realizar na 
escola.
Palavras-chave: Ensino; Célula; Oficina pedagógica; Roda de conversa.

ABSTRACT
In this research we try to understand how teachers carry out teaching about cells in 
schools. Thus, it was through the visualization of cells with the microscope and a 
conversation circle, that the present work aimed to bring together teachers and discuss 
with them their realities regarding teaching about cells in schools to improve continued 
formation. At the end of the workshop, the participating teachers exposed their work 
realities, demands for continuing education, interest in providing differentiated 
practices to their students and opinions about the workshop. Their statements pointed 
out that: some had little access to the microscope during initial training, work in 
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schools that do not have a Science Laboratory and microscopes, almost never carry 
out practices, but show great interest in participating in more pedagogical workshops 
for their own continued formation about cells and to provide their students with 
practices that they cannot do at school.
Keywords: Teaching; Cell; Pedagogical Workshop; Conversation Circle.

INTRODUÇÃO

As Oficinas Pedagógicas têm sido utilizadas como um recurso na 
formação continuada de professores e embora receba diferentes significados, 
Souza e Gouvêa (2003) consideraram Oficina Pedagógica como um recurso 
tecnológico educacional, que usa linguagem específica e estratégias próprias 
para a formação profissional dos professores, sendo encontros de curta duração, 
pontuais, com temas restritos, específicos e abordados de forma subjetiva, e 
que pode ter objetivos para conteúdos programáticos ou didáticos visando a 
atualização do professor.

A Formação Continuada de Professores de Ciências, de acordo com 
Selles (2002) aponta duas necessidades: 1) a atualização dos conhecimentos 
científicos num mundo em rápida transformação científico-tecnológica e 2) 
a informação e o envolvimento na discussão sobre as questões educacionais, 
pois o Ensino de Ciências deve considerar o contexto educacional.

A roda de conversa proporciona espaços de conversação que 
possibilitam a percepção de uma formação crítico-reflexiva dos docentes na/
pela prática pedagógica em busca da qualidade e da melhoria em sua formação 
epistemológica (BEDIN; DEL PINTO, 2018).

Este artigo traz algumas reflexões sobre a Formação Continuada 
de Professores de Ciências e Biologia através de uma oficina pedagógica 
intitulada “A Célula Atrás das Lentes do Microscópio” que compôs dentre 
várias outras, o “Curso Integrado de Atualização para Professores de Ciências 
e Biologia: temas da Biologia para a alfabetização científica na educação 
básica”, realizado em uma universidade pública no estado do Rio de Janeiro. 
O atual trabalho adotou a roda de conversa para promover a discussão, uma 
necessidade já apresentada por Selles (2002) com objetivos para conteúdos 
didáticos conforme Souza e Gouvêa (2003) e visou a atualização dos docentes 
em algum aspecto metodológico, como as práticas. O foco da oficina foi o 
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ensino sobre as células através de práticas com o microscópio, como um 
recurso pedagógico para auxiliar o professor na escola, pois ao considerar os 
resultados de Vigario e Ciccilini (2019) sobre os saberes de Biologia Celular 
no Ensino Médio, as concepções de estudantes e de docentes se apresentam 
muito próximas, o que reflete o cerne da formação desses educadores.

Deste modo, foi por meio da visualização de células com o microscópio 
e da roda de conversa, que o presente trabalho objetivou reunir professores 
e discutir com eles suas realidades a respeito do ensino sobre as células nas 
escolas para a melhoria de formação docente continuada.

METODOLOGIA

PARTICIPANTES

O trabalho foi uma pesquisa explicativa que buscou reflexões sobre o 
problema abordado, ou seja, como os professores realizam o ensino sobre as 
células nas escolas. Considerando o pressuposto por Oliveira et al. (2012), 
durante o planejamento e execução de atividades experimentais, ocorre a 
emergência de configurações cognitivas tipicamente escolares, compondo 
uma cultura escolar, que constitui uma entidade cultural própria. Sendo assim, 
foram oferecidas 25 vagas na oficina pedagógica sobre o ensino de células para 
professores de Ciências e Biologia do Ensino Básico de diferentes escolas do 
estado do Rio de Janeiro.

INSTRUMENTOS DE PESQUISA

A visualização de células com o microscópio

A oficina pedagógica teve duração de 3 horas e foi constituída das 
etapas a seguir: 1) O microscópio – para apresentar os recursos mecânicos 
e ópticos do microscópio; 2) Letra de jornal – para constatar que a imagem 
do microscópio é ampliada e duplamente invertida; 3) Papel milimetrado e 
cebola – para visualizar e comparar o tamanho das células da cebola com o 
dos quadrados do papel milimetrado vistos com a mesma objetiva, trabalhar 
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o conceito de célula eucariótica vegetal, apresentar o conceito de organela e 
observar o núcleo, visualizar o citoplasma delimitado por membrana plasmática 
e observar a parede celular no meio extracelular; 4) Folha de planta aquática 
– para ver que as células vegetais da folha são diferentes do bulbo da cebola, 
observar o movimento dos cloroplastos no citoplasma e reforçar o conceito de 
organela e de parede celular; 5) Mucosa oral humana – apresentar o conceito 
de célula eucariótica animal, visualizar o núcleo, o aspecto heterogêneo do 
citoplasma delimitado por membrana e enfatizar a ausência de parede celular; 
6) Leveduras do fermento biológico – para conceber o conceito de organismo 
unicelular comparando as células fúngicas com os tecidos vegetais e tecido 
animal já observados anteriormente, apresentar o conceito de biotecnologia 
com base no papel do fermento biológico e 7) Bebida láctea fermentada – 
visualizar bactérias e trabalhar o conceito de célula procariótica, reforçar o 
papel da biotecnologia na indústria alimentícia. Para cada prática, foi feita a 
demonstração e posteriormente os professores realizaram os procedimentos 
descritos nos roteiros colocados sobre a bancada.

A roda de conversa com os professores participantes

De acordo com Bedin e Del Pinto (2018) as rodas de conversa que 
ocorrem na universidade com o intuito de promover o aperfeiçoamento, 
têm se tornado um momento único e rico, de fundamental importância para 
que os professores busquem a melhoria em sua formação tanto na dimensão 
pedagógica quanto na epistemológica. Melo e Cruz (2014) acrescentam 
que a roda de conversa além de ser uma proposta metodológica para o 
levantamento de dados, ela também abre um espaço para que os sujeitos da 
escola estabeleçam diálogo e interação, logo esta foi a razão pela qual essa 
metodologia foi escolhida na presente pesquisa. Deste modo, após às práticas, 
uma roda de conversa ocorreu para promover um debate entre os participantes. 
Para isso, foi elaborado um questionário pré-estruturado com oito questões: 1 – 
“O que você mais gostou nessa oficina? Por quê?”; 2 – “Você modificaria algo 
na oficina?”; 3– “Qual a prática que você gostou mais? Por quê?”; 4 – “Qual 
dessas práticas você pode realizar na escola em que trabalha?”; 5 – “Com que 
frequência você realiza práticas com microscópio na escola?”; 6 – “Quais 
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eram suas expectativas em relação à oficina?; 7 – “Qual sugestão você teria 
para acrescentar a oficina? e 8 – “Você gostaria de realizar mais oficinas para o 
ensino sobre as células com outras estratégias didáticas? Tem preferência por 
algum dia da semana?

As questões foram impressas, dobradas e colocadas dentro de uma bola 
de isopor oca, a qual foi estilizada para parecer uma “bomba com pavio”. Os 
docentes passavam a “bomba” entre si enquanto a pesquisadora permanecia de 
costas, porém quando ela olhava em direção aos participantes, eles paravam 
de passar e quem estivesse com a “bomba” retirava uma questão, lia em voz 
alta e respondia. Os demais também podiam comentar a mesma questão.

TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS

A roda de conversa foi filmada com a concordância dos presentes. 
Posteriormente, o vídeo foi observado pela pesquisadora e transcrito, o qual 
se constituiu nos dados para a construção deste trabalho. Para preservar a 
identidade dos participantes, mas identificá-los por suas narrativas, foram 
atribuídas a cada um, letras do alfabeto. A roda de conversa foi um instrumento 
para buscar elementos que pudessem representar alguma significância para 
esse estudo. A pesquisa configurou-se como qualitativa conforme Ludke e 
André (2013). Os dados obtidos foram analisados qualitativamente a partir do 
diálogo com a literatura, para descrever os sentidos contidos nas explanações 
a fim de compreender as principais variáveis que têm definido o ensino sobre 
as células nas escolas e como a universidade pode colaborar para superar os 
obstáculos.

RESULTADOS

A VISUALIZAÇÃO DE CÉLULAS COM O MICROSCÓPIO

A oficina teve um total de 25 docentes inscritos, apenas 17 compareceram. 
O grupo foi constituído por homens e mulheres, licenciados em Ciências 
Biológicas em diferentes universidades, alguns jovens e outros com meia-
idade. A duração da oficina foi de três horas para que todos realizassem o 
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preparo de lâminas e o manuseio do microscópio. Os registros fotográficos da 
oficina apontaram engajamento e interesse dos docentes pela experimentação 
didática, a qual conforme Oliveira et al. (2012) é diferente e não menor que 
a experimentação científica, porém precisa ser referenciada nas noções de 
conhecimento escolar e da cultura escolar. Além disso, de acordo com Andrade 
e Costa (2016) muitas vezes os professores encontram realidades nas escolas 
que não colaboram para estabelecer uma rotina de aula com experimentação 
didática.

A RODA DE CONVERSA COM OS PROFESSORES PARTICIPANTES

A roda de conversa foi iniciada com a professora “A” a qual disse:

Eu prefiro que seja prática...Apesar de ser professora 
há muito tempo, eu tive muito pouco acesso ao 
microscópio. Eu trabalho em três escolas...e nenhuma 
tem microscópio...Eu prefiro aos sábados.

Sua fala corroborou o exposto por Vigário e Ciccilini (2019) sobre 
os saberes de ensino de Biologia Celular no Ensino Médio, onde os autores 
apontaram distorções conceituais nas concepções dos docentes. Em seu 
discurso, a docente reclamou da sua formação inicial, quando não encontrou 
muitas oportunidades para manusear o microscópio, portanto há uma demanda 
por conhecimento didático e ela tem interesse em aprender, ainda que tenham 
sobrecarga de trabalho e por isso a preferência pelas oficinas aos sábados. 
Considerando o exposto por Oliveira e Galieta (2019) as oficinas pedagógicas 
podem ser promotoras da Alfabetização Científica de professores, ocorrendo 
nos níveis: prático, conceitual e multidimensional. Os autores alertaram que é 
fundamental que professores de Ciências e Biologia conheçam a manipulação 
de microscópios para que passem a planejar aulas práticas e experimentais 
que mobilizem conhecimentos, porém outro ponto a ser considerado na 
explanação da professora “A”, é que em seus locais de trabalho ela não 
vislumbra condições para realizar as práticas.

A dinâmica da roda prosseguiu e a professora “B” expôs suas 
expectativas:
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...Foram, ...eu esperava mesmo que a gente tivesse 
contato como preparar as lâminas, como abordar com 
os alunos, ...sobre as partes do microscópio... eu fiquei 
bastante contente... a gente preparou lâminas que eu não 
tive oportunidade de preparar antes...só tenho algumas 
restrições com relação a material na minha escola, então 
teria que fazer uma parceria...porque não tem laboratório 
e nem microscópio.

A explanação da docente reforçou a demanda por formação continuada 
para o ensino sobre as células e a falta de infraestrutura das escolas. A 
expectativa com relação à oficina foi satisfatória, mas ela enfatizou a 
necessidade de parceria, pois há um entrave que é a falta de condições para 
realizar tais atividades com os alunos. Dito isso, podemos considerar a 
pesquisa de Oliveira et al. (2012) que nos mostrou o quanto a produção de 
pesquisadores brasileiros acerca da experimentação no ensino de Ciências e 
Biologia não tem se apropriado dos referenciais de cultura e conhecimento 
escolares, apontando uma lacuna entre as pesquisas e a realidade dos docentes 
nas escolas que define suas práxis. Então existem três problemas: a) a falta 
de preparo dos professores para a transposição didática da experimentação 
científica; b) o âmbito escolar sem infraestrutura para as estratégias didáticas 
experimentais e c) a distância dos pesquisadores em relação a cultura e o 
conhecimento escolares.

Seguindo a conversa, a professora “C” adotou a linha das professoras 
A e B:

Acho que eu gostei...dessa parte explicativa do início, 
como mexer no microscópio, isso é muito importante 
pra gente não estragar...a prática da elódea dá pra ver 
direitinho e é mais fácil também.

Na fala da professora, a expressão “mais fácil” significa melhor para 
visualizar as células vegetais, que são maiores que as animais e não necessitou 
de corante para visualizar os cloroplastos. Essa fala, nos instigou a recordar 
que no início da oficina, a maioria dos professores apresentou uma certa 
insegurança para manusear o microscópio, e a razão foi pelo fato deles não 
terem contato com esse equipamento. Ciente disso poder ocorrer, a oficina 
foi organizada de forma que o grau de dificuldade, para a visualização das 
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células, foi aumentando gradualmente. Em resposta, a fala da professora “C”, 
a pesquisadora informou que poderia disponibilizar os roteiros das práticas 
por e-mail e todos demonstraram contentamento por isso. Na percepção da 
pesquisadora, a roda de conversa proporcionou trocas de saberes e ela pôde 
conhecer as principais expectativas dos professores numa oficina e quais 
seriam seus desdobramentos. Esses dados vão ao encontro dos apresentados 
por Selles (2002), a qual sugere que os programas de formação continuada 
valorizem a participação docente e o papel multiplicador do professor. Na 
sequência da conversa, o professor “D” explicou sua falta de experiência com 
práticas:

Nunca. Eu sou professor só há seis meses e o colégio que 
eu trabalho não tem microscópio, não tem laboratório....

Diante desta situação, a pesquisadora estendeu a pergunta a todos e 
como resposta, a maioria balançou a cabeça, num sinal de concordância com 
o professor. Em seguida, a pesquisadora perguntou se alguém realizava prática 
e os professores responderam o seguinte:

A minha escola é de educação integral então tem um 
projeto lá de iniciação científica no ensino médio, então 
nós temos que ir ao laboratório fazer diversas práticas... 
com o fundamental é mais complicado...uma coisa muito 
corrida... (professora “E”).

Eu trabalhei numa escola também que tinha lâminas 
prontas, só para observação, modelo de célula também 
(professora “F”).

Quando a escola tem microscópio também é apenas um, 
aí você tem uma turma com trinta e poucos ... fazer a fila 
e, olha aí, olha aí (professor “G”).

Na fala dos três docentes, em expressões como, “é muito corrido”, “só 
para observação”, “olha aí, olha aí”, existem elementos que nos mostram o 
seguinte: mesmo nas escolas onde eles encontram alguns recursos pedagógicos, 
se não há um projeto para atender os alunos sistematicamente, o processo 
de ensino e aprendizagem fica comprometido devido à falta de uma rotina 
estabelecida que considere o número de estudantes. Andrade e Costa (2016) 
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apontaram as causas de um grande número de aluno por sala e a falta de tempo 
como dificuldades que os docentes encontravam para realizar aulas práticas. 

Após a fala do professor “G”, a pesquisadora relatou sua experiência 
ao lecionar Ciências numa escola municipal do Rio de Janeiro, que não tinha 
Laboratório de Ciências. Ao levar um microscópio emprestado da universidade 
para a Feira de Ciências da escola, causou um impacto muito grande na 
comunidade escolar, pois até os pais de alunos formaram fila para visualizar 
células. O fato foi tão impactante que no ano seguinte, a direção da escola 
solicitou orientação e comprou um microscópio trinocular com câmera de 
captura de imagem após a recomendação da pesquisadora. Dessa forma, 
com um projetor multimídia, os professores de Ciências passaram a realizar 
aulas com microscópio numa sala de vídeo, onde os estudantes preparavam 
as lâminas e visualizavam a imagem na tela de projeção. Também foi 
adquirida uma caixa com lâminas prontas para a visualização. Após o relato 
da pesquisadora, o professor “H” disse o seguinte:

Na minha escola a gente participou de um projeto 
chamado STEM Brasil... eles pediam para fazer um 
microscópio experimental, usando uma gota de água e 
um laser... foi muito difícil ficar segurando... deu para ver 
os protozoários na gota d´água.

A pesquisadora informou ao grupo que também passou pela mesma 
dificuldade contada pelo professor “H”, mas conseguiu solucionar o entrave 
a partir do artigo de Planinsic (2001), o qual demonstra como fazer suportes 
para encaixar a seringa e apoiar o apontador de laser, o que diminuía bastante 
a dificuldade da prática. A pesquisadora também falou sobre um artigo que 
ensina a construir um microscópio com garrafa PET e lente de mouse ou webcam, 
imitando uma réplica do equipamento construído por Leeuwenhoek no final 
do século XVII (SEPEL et al., 2011). Esse foi um momento da conversa, 
onde a pesquisadora pôde falar como as pesquisas acadêmicas sobre Ensino 
de Ciências podem colaborar com a alfabetização científica na escola, essas 
estratégias são simples, não necessitam de muitos recursos financeiros e dão 
novos sentidos as aulas, pois possibilitam a visualização de células sem usar 
o microscópio.

Na sequência da roda, o professor “I” pôde dar sua opinião sobre a 
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oficina ou dizer se havia algo que não tinha gostado. E logo após o professor 
“H” complementou:

...Eu gostei muito da dinâmica, gostei muito de saber que 
tem esse projeto de extensão e que a gente pode trazer os 
alunos pra cá, essa bombinha, eu quero usar também na 
sala de aula, adorei isso, eu também não sabia da garrafa 
PET para fazer microscópio... (professor “I”).

...para a prática da espátula ... botar o óleo de imersão 
para poder ver melhor o núcleo, ver o corpúsculo de Barr 
em células femininas... (professor “H”).

A fala do professor “I” mostrou que ele estava muito satisfeito com 
a oficina, apontando o quanto colaborou com sua formação em diferentes 
aspectos. Já o professor “H” sugeriu que a visualização do núcleo das células 
da mucosa oral com a objetiva de imersão fosse feita também, pois eles só 
usaram a objetiva de 100 X para visualizar bactérias de uma bebida láctea, por 
serem células procarióticas, são bem menores que as outras. Em seguida, o 
professor “J” apontou qual prática ele realizaria na escola:

Olha, eu trabalho em três escolas também, né, em uma 
delas tem microscópio, e nunca ... disponibiliza, é uma 
dificuldade... Eu não tive oportunidade de usar ainda, e 
olha que eu trabalho lá há bastante tempo...fica guardado... 
a atividade mais viável de fazer é a da elódea... tu pode 
desdobrar... falar da fotossíntese....

O trecho acima aponta dois aspectos: a) um que na escola tem 
microscópio, mas ele não tem permissão para utilizá-lo, o que corrobora os 
resultados de Andrade e Costa (2016), os quais relataram que mesmo em 
escolas com microscópio, um dos entraves é a falta de apoio da direção para 
a realização de práticas, b) e o outro, é que ele vislumbrou o aprofundamento 
da prática para ensinar fotossíntese, buscando uma alfabetização científica 
conceitual e não só prática conforme Oliveira e Galieta (2019).

Em seguida, o professor “H” respondeu sobre a prática que mais gostou:

Da elódea, pelos cloroplastos e a parede celular que 
é bem interessante e da mucosa justamente por ser de 
célula humana.



174

Ensino de Ciências e Formação de Professores

Por fim, a professora “L” apontou sugestões para a oficina da seguinte 
forma:

Acho que mais práticas, talvez, é, mais informação, eu 
sinceramente gostei.

Os participantes concordaram com a professora, pois gostariam de 
participar de outra oficina com mais práticas. Além disso, alguns solicitaram 
contatos de representantes comerciais para pesquisar os custos de microscópios 
e materiais necessários nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a oficina, os professores recordaram práticas, aprenderam 
novas estratégias pedagógicas, expuseram suas dificuldades em realizar 
experimentação didática, falaram sobre suas demandas por formação 
continuada, apontaram o desejo de proporcionar práticas diferenciadas aos seus 
alunos, deram opiniões e sugestões para a oficina, se interessaram pelos roteiros 
das atividades, solicitaram contatos de representantes de equipamentos e 
materiais de laboratório e se interessaram pelas oficinas de extensão oferecidas 
na universidade para os alunos e professores. 

As reflexões que surgiram ao longo da oficina pedagógica com os 
professores de Ciências e Biologia, mostraram que a aproximação entre os 
pesquisadores da universidade e os professores do Ensino Básico proporcionou 
aprendizados para ambas as partes.
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RESUMO
A estruturação privilegiada de uma Unidade de Conservação favorece o 
desenvolvimento de práticas com a temática ambiental. As Unidades de Conservação 
brasileiras preveem o uso educacional de seus espaços, desde que estejam em 
consonância com seus respectivos Planos de Manejo. O presente trabalho descreveu 
o Centro de Educação Ambiental do Parque Nacional da Tijuca, localizado no Rio 
de Janeiro. Esse centro oferece minicursos de formação continuada em Educação 
Ambiental aos docentes. O estudo foi realizado com professores que já haviam 
participado de mais de 5 cursos do Centro. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas semiestruturadas, contendo sete perguntas norteadoras. Após a  análise dos 
dados, percebeu-se que os professores tinham uma formação variada, indo  ao encontro 
da interdisciplinaridade proposta pela educação ambiental. Os professores  destacaram 
pontos positivos e também sugeriram melhorias ao Centro. Esse trabalho espera 
contribuir com o Centro e suas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Formação continuada; CEAMP; Educação Ambiental; Unidades de 
Conservação.

ABSTRACT
The privileged structuring of a Conservation Unit favors the development of practices 
with an environmental theme. The Brazilian Conservation Units provide for the 
educational use of their spaces, as long as they are in line with their respective 
Management Plans. The present work wished to observe the Environmental Education 
Center of Tijuca National Park, located in Rio de Janeiro. This center offers continuing 
education courses in Environmental Education to teachers. That said, the present 
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work was carried out with teachers who had already taken more than five courses at 
the Center. The data were collected through semi-structured interviews, containing 
seven guiding questions. After analyzing the data, it was noticed that the teachers 
had a varied background, meeting the interdisciplinary proposed by environmental 
education. The teachers highlighted positive points and suggested improvements to 
the Center. This work hopes to contribute to the Center and its pedagogical practices.
Keywords: Continued Formation,; CEAMP; Environmental Education; Protected 
Areas. 

INTRODUÇÃO

Em 1999, no estado do Rio de Janeiro, foi criado o Centro de Educação 
Ambiental Municipal do Parque Nacional da Tijuca (CEAMP), cogerido pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e pela 
Secretaria Municipal de Educação (SME). O CEAMP promove a Educação 
Ambiental (EA) em uma Unidade de Conservação (UC), o Parque Nacional da 
Tijuca (PNT), onde também está localizada sua sede, no Centro de Visitantes 
do setor Floresta do PNT.

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
todas as UC preveem seu uso educacional, desde que conciliado ao o Plano 
de Manejo de cada uma delas (BRASIL, 2000). Neste caso, pode-se considerar 
que todas as UC são espaços educadores (VALENTI et al., 2012). Mendonça 
(2007) destaca os espaços das UC como privilegiados para a realização de 
atividades em contato com a natureza.

O trabalho desenvolvido pelo CEAMP converge com o proposto pela 
Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de 
Conservação, a ENCEA, conforme documento publicado pelo Ministério do 
Meio ambiente (MMA, 2011), estimulando as oportunidades em formação 
continuada em UC por meio da realização de cursos, seminários e encontros.

O CEAMP possui os seguintes projetos de ação: cursos para os 
professores da rede pública, visita guiada com os alunos da Rede Municipal de 
Ensino do Rio de Janeiro, atuação nas escolas no entorno da floresta e produção 
de material didático (VELLOSO, 2006; DOMINGOS et al., 2012). Quanto aos 
projetos com docentes da rede pública, há dois cursos realizados oferecidos a 
eles: os minicursos e os centros de estudos. Os minicursos possuem duração 
de oito horas e são oferecidos aos docentes como preparação à visita guiada 
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que será realizada posteriormente com os discentes. Estes minicursos também 
têm como objetivo a geração de autonomia entre os docentes, para que eles 
próprios também possam levar seus alunos ao PNT. Os centros de estudos 
têm como objetivo o aprofundamento teórico em EA, vivenciando um espaço 
alternativo e reflexivo para as práticas escolares dos docentes (TEIXEIRA, 
2019). Nestes cursos, palestrantes são convidados para ministrar aulas e 
práticas aos discentes. Assim, compreende-se que o CEAMP possui um papel 
essencial na promoção de formação continuada dentro da UC para docentes. 
Isto é ainda mais importante pelo fato de o PNT, apesar de ser o menor Parque 
Nacional (ICMBIO, 2008), ser também o mais visitado4.

Levando-se esses aspectos em consideração, o recorte proposto neste 
trabalho foi o de observar os professores da Rede Municipal de Ensino que 
participaram de cursos oferecidos pelo CEAMP, e a partir dessa observação 
compreender o perfil de formação e atuação desses docentes e entender como 
as práticas do CEAMP desdobram-se no cotidiano desses docentes nas suas 
escolas.

METODOLOGIA

Os cursos do CEAMP são marcados pela SME. A direção escolar 
recebe um e-mail da SME, e repassa o convite para os professores, que são 
dispensados das aulas no dia, para que participem do curso. No dia 16 de maio 
de 2018, foi realizado um curso de Formação de professores organizado pelo 
CEAMP, no Parque Lage. Esse curso contou com a presença de 38 docentes 
da Rede Municipal de Ensino. Neste curso, foi passado um questionário com 
o objetivo de se levantar o perfil dos professores participantes.

Para esta pesquisa, decidiu-se acompanhar os professores que tivessem 
realizado mais de cinco cursos oferecidos pelo CEAMP. Neste caso a amostra 
foi feita por tipicidade ou intencionalidade, em que se seleciona um subgrupo 
da população de acordo com o recorte desejado pela pesquisa (GIL, 2008). Este 
refino teve por objetivo entender melhor as práticas elaboradas pelo CEAMP e 
seus possíveis desdobramentos no cotidiano docente. Portanto, quanto maior 

4 http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12415visita%C3%A7%-
C3%A3o-em-parques-nacionais-bate-novo-recorde.html
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o número de participações em cursos, mais capacitados estariam os docentes 
para responder as questões. Nove docentes haviam participado de mais de 
cinco cursos realizados pelo CEAMP, e destes nove, cinco concordaram em 
participar da pesquisa.

A geração de dados foi feita com entrevistas, dentre as quais se escolheu 
as do tipo semiestruturadas (ROBSON, 1993). As entrevistas partiram de sete 
perguntas orientadoras cuja ordem foi modificada de acordo com o contexto 
da conversa (IBID). Essas perguntas estão listadas a seguir:

Quadro 1 - Perguntas norteadoras da entrevista

1.Contextualização do professor: Formação? Escola(s) em que trabalha? Há 
quanto tempo? Disciplina(s)?

2. Quais as fontes de informação e inspiração você usa para trabalhar com 
educação ambiental?

3. Por que você foi no(s) curso(s)? O que te motiva (motivou)?

4. Quantos cursos de formação de educadores ambientais do CEAMP já 
participou?

5. Quais são os aspectos positivos que você pode destacar dos cursos que 
fez?

6. Quais aspectos você acha que podem ser melhorados dos cursos?

7. Você incorpora elementos do curso em suas aulas na escola? Dê exem-
plos.

Fonte: Autoria própria.

As perguntas de número um e quatro possuíam como objetivo a 
caracterização dos professores. As perguntas dois, três e sete foram analisadas 
sem a criação de categorias, portanto analisadas de forma qualitativa e 
discursiva. As perguntas cinco e seis formaram categorias.

Como colocado acima, cinco professores participaram das entrevistas, 
para cada um dos quais foi atribuído um número, com a finalidade de se manter 
a confidencialidade. Todas as entrevistas foram gravadas e depois transcritas, 
para melhor análise (FIELDING, 1998; GIL, 2008). A partir disto, os dados 
foram analisados a luz da Análise de Conteúdo, sugerido por Bardin (1977). 
O tratamento dos resultados seguiu a análise categorial temática, em que a 
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formação de categorias aconteceu a posteriori da leitura dos resultados e sua 
análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo da primeira pergunta era determinar a formação dos 
professores, local de trabalho e tempo que realiza a profissão docente. No perfil 
encontrado três dos docentes possuíam formação em Ciências Biológicas, 
enquanto um possuía formação em História e outro em Artes Cênicas. Essa 
informação reforça a ideia de que a EA possui caráter interdisciplinar, sendo 
coerente com a diversidade de informações observadas no discurso ambiental, 
que é multidisciplinar (BRASIL, 1999). Dos cinco docentes, quatro estão 
inseridos em Escolas Municipais, dois no bairro Ilha do Governador, um no 
bairro Brás de Pina e um no bairro Pechincha, enquanto um está atualmente 
alocado na Gerência de uma Coordenadoria Regional de Educação (CRE). 
Dois professores lecionam há mais de 15 anos, um leciona há 8 anos e um há 
3 anos em Escolas Municipais. Um dos professores não informou o período 
correto, pois revelou somente quantos anos possuía como docente, sem 
especificar o tempo no Município do Rio de Janeiro.

O objetivo da segunda pergunta foi compreender quais materiais são 
usados de inspiração para os professores voltado ao trabalho em EA feito 
em sala de aula. Em todas as respostas, o tema ambiental apareceu como 
um tema motivador. Três professores relataram o uso de livros sobre o tema 
ambiental para trabalhar em sala de aula. P1 relatou que sempre comprou 
livros sobre o tema, P3 utilizou os livros que estudou na faculdade, enquanto 
P4 adotou também os livros didáticos utilizados pela instituição onde leciona. 
Dois docentes falaram sobre como usam a internet em seu favor, um deles 
destacou o uso de documentários em plataformas de streaming e sites que 
continham vídeos sobre o meio ambiente, enquanto o outro ressaltou o uso 
da Educopédia, plataforma da própria prefeitura municipal do Rio de Janeiro. 
P5 evidenciou que o uso da Educopédia às vezes é difícil, por causa da falta de 
computadores e Internet nas escolas do município.

Por fim, os cinco entrevistados declaram que os encontros do CEAMP, 
e o próprio CEAMP, são fonte de inspiração. Um dos docentes enfoca que o 
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CEAMP torna rotina o contato com a natureza, outro especifica que  o espaço 
o motiva, também, a pesquisar novos assuntos e a pensar em projetos com 
ênfase ambiental.

A terceira pergunta teve como objetivo compreender a motivação 
pessoal de cada docente para comparecer aos cursos oferecidos pelo CEAMP. 
Todos os cinco entrevistados deixaram claro que já possuíam interesse na 
área ambiental antes de participarem dos cursos. Dois docentes contaram 
experiências pessoais que os levaram a possuir essa motivação. Um deles 
relatou que apesar do seu interesse prévio pelo meio ambiente, a possibilidade 
de levar os discentes ao PNT é muito relevante. Em muitos casos, de acordo 
com P3, a visita feita por um estudante ao PNT fora a primeira, e talvez a 
única, vez que os alunos poderão entrar em contato com o PNT. Neste caso este 
trabalho de sensibilização ambiental torna-se fundamental, para reconhecer o 
bioma Mata Atlântica, mas também para se sentir parte fundamental dela.

O objetivo da quarta pergunta foi o de identificar quantos cursos do 
CEAMP os docentes já haviam participado. Todos os docentes não lembravam 
ao certo a quantidade de cursos, então, para esta pergunta optou-se por utilizar 
o tempo de envolvimento com o CEAMP. Dois docentes participam dos cursos 
há cinco anos, um há 4 anos e outros dois participavam há 3 anos das atividades 
realizadas pelo Centro. Todos destacaram nesta pergunta que tempos atrás 
eram realizados mais encontros anuais do CEAMP, e que essa frequência foi 
se reduzindo ao longo dos tempos até os dias atuais. Conforme relatado pelos 
docentes, a verba do CEAMP depende do repasse da Coordenação de Projetos 
de Extensão Curricular (CPEC) aos projetos, sendo um destes o CEAMP. O 
CEAMP tinha o ônus em relação ao pagamento da dupla jornada exercida 
pelas facilitadoras e ao aluguel dos ônibus que conduziam os alunos na visita. 
Houve uma redução na verba que levou a diminuição do número de ônibus 
fretados, que chegou a somente a um ônibus por CRE em 2018.

A quinta pergunta teve como objetivo apontar os aspectos positivos dos 
cursos realizados pelo CEAMP na visão dos professores. Esta pergunta foi 
analisada de acordo com a Análise de Conteúdo, e as categorias foram criadas 
a posteriori, enviesadas pela visão da pesquisadora.
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Quadro 2 - Categorias - Aspectos positivos dos Cursos

Fonte: Autoria própria

Para a primeira categoria, Infraestrutura, foram gerados dois registros 
a partir da fala dos professores. Um destes registros remeteu a escolha 
sempre agradável de locais para que os cursos aconteçam, utilizando mais de 
um ambiente do Parque Nacional da Tijuca, o que já leva ao outro registro, 
indicando a variedade de lugares escolhidos, como o Centro de Visitantes – 
Setor Floresta, Parque Lage, Paineiras e Campo de Santana5.

Para a categoria Práxis, três categorias foram criadas. O primeiro 
registro “Professores” apareceu em dois contextos diferentes. Para um dos 
docentes, encontrar pessoas que estão com as mesmas ideias, ou passando as 
mesmas dificuldades, com um cotidiano semelhante, o fez perceber que não 
está sozinho, e que isso acabava sendo um tema motivador para a realização 
de projetos na escola. Para outro, a interação entre os docentes nos encontros, 
que gera motivação é essencial para que a troca de experiências aconteça entre 
eles.

O outro registro dessa segunda categoria, “Alunos”, remeteu a 
possibilidade que o CEAMP tem de poder realizar as visitas guiadas com 
os alunos da Rede Municipal de Ensino. Todos os docentes entrevistados já 
haviam tido a oportunidade de levar seus alunos para o PNT, na Trilha do 
Estudante ou nas Paineiras, e, portanto, sabiam da importância desse momento 

5 http://www.icmbio.gov.br/parnatijuca/guia-do-visitante.html

CATEGORIA UNIDADE DE 
REGISTRO

UNIDADE DE CONTEXTO

Infraestrutura
Agradável P2: “local sempre agradável, como o Parque 

Lage”
Variada P1: “As reuniões acontecem em locais 

variados [...] isso faz com que você conheça 
novos espaços”

Práxis

Professores P1: “é perceber que você não está sozinho”
P3: “troca de experiências entre os professores 
é o que mais me chama atenção no CEAMP”

Alunos P5: “essa coisa de levar o aluno, para poder 
fazer uma trilha, de leva-lo a Mata Atlântica”

Palestrantes P4: “sempre os palestrantes primeiro falam e 
vem o momento de perguntas”
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educativo. O último registro referiu-se aos palestrantes convidados para os 
cursos, trazendo temas variados interessantes.

A sexta teve como objetivo levantar sugestões dos docentes visando 
a melhoria do CEAMP. As respostas foram separadas em duas categorias: 
Cursos e Verba.

Quadro 3 - Sugestões sobre o CEAMP

Para a categoria Cursos, dois registros gerados foram destacados. 
O primeiro, “Ampliação”, se deveu ao fato da quantidade anual de cursos 
terem diminuído, para que mais cursos aconteçam durante o ano, e também 
da divulgação entre a SME e as Escolas e liberação por parte da escola, para 
os docentes participarem do curso. O outro registro, Material Didático, foi 
enfatizado pelos docentes em relação a maior oferta de material didático pelo 
CEAMP, e também para que os palestrantes possam enviar as apresentações, o 
que não acontece todas as vezes. Uma sugestão oferecida pelos entrevistados é 
que existisse uma plataforma de compartilhamento em nuvem, para que todos 
os materiais disponíveis possam estar acessíveis aos docentes. Desta forma, 
o acesso a informação prévia é uma demanda dos professores às facilitadoras 
do CEAMP.

A outra categoria, Verba, foi analisada em dois registros diferentes. 
O primeiro registro dessa categoria, foi o próprio CEAMP. Os professores 
sugerem que o CEAMP possua sua própria verba e possa utilizá-la de forma 
autônoma, sugerindo até que o CEAMP possua uma estrutura própria para o 
transporte dos escolares. Neste caso, esta verba serviria para que mais visitas 
guiadas aos alunos acontecessem e mais cursos voltado aos docentes também. 

CATEGORIA UNIDADE DE 
REGISTRO

UNIDADE DE CONTEXTO

Cursos
Ampliação P3: “Ampliação do curso, para que ele possa 

acontecer”
Material Didático P4: “Falta material didático, mais acesso a 

informações”

Verba

CEAMP P1: “estrutura de ônibus partindo do próprio 
CEAMP”

Pesquisa P2: “linha de ação entre a prefeitura e as escolas, 
para o desenvolvimento de pesquisas”

Fonte: Autoria própria
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O registro Pesquisa refere-se ao vínculo que pode acontecer entre o CEAMP 
e Universidades e que pesquisas possam ser financiadas pelo CEAMP, 
contribuindo para a formação dos docentes.

O objetivo da sétima pergunta foi o de observar os desdobramentos 
dos cursos em sala de aula, diretamente na prática docente. Os professores 
evidenciaram que todo o conhecimento trabalho pelo CEAMP é direcionado 
para a sala de aula. Os professores exemplificaram alguns usos mais específicos 
dos temas ambientais, como degradação ambiental e reuso de materiais, que 
podem ser trabalhados em qualquer disciplina, mas também dos conhecimentos 
ambientais, como biomas e biosfera nas aulas de Ciências. Alguns projetos, 
como o EcoRotary, Sarau Literário com tema “Baía de Guanabara”, que são 
realizações das próprias escolas, e também as Eletivas em Meio Ambiente 
e disciplinas como Laboratório de Ciências, determinadas pela SME para 
cumprir a carga horária também são levantados pelos docentes. Algumas 
Escolas Municipais funcionam em tempo integral, com dois tempos extras 
diários somados aos cinco tempos diários que acontecem em todas as escolas. 
Nestes tempos extras são oferecidos três tipos de projeto: estudo dirigido, uma 
revisão de todas as disciplinas, o projeto de vida, que a visa a construção 
crítica do cidadão e as eletivas, onde os temas são escolhidos por critério do 
professor.

CONCLUSÃO

O CEAMP realiza um trabalho fundamental para a Educação Ambiental 
no Rio de Janeiro. Ele visa a sensibilização ambiental no Parque Nacional da 
Tijuca e também o trabalho ambiental em sala de aula.

Os cursos do CEAMP reverberam nas salas de aula e docentes de todo o 
município participam dele. A capilarização do curso atinge muitos docentes, 
que podem multiplicar as ideias de caráter ambiental propostas pelo CEAMP 
em seus cursos. Tudo isso serve de inspiração para os docentes elaborarem 
seus próprios projetos em suas escolas, diretamente relacionados ao meio 
socioambiental que os discentes estão inseridos.

Na pesquisa pode-se perceber que o tema ambiental é multi, inter e 
transdisciplinar, já que existem professores de matérias de outras Ciências, e 
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também com outras formações que não Biologia, como História e Artes, se 
envolvendo com ele e entrelaçando esses novos conhecimentos. Tendo isso 
em consideração, o tema ambiental pode-se fazer presente em qualquer aula e 
também pautar temas de projetos Literários e de Teatro na escola.
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O MNPEF e o desenvolvimento profissional de 
professores de física

MNPEF and the professional development of physics teachers
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RESUMO
Os mestrados profissionais para professores despontam como uma oportunidade 
de desenvolvimento profissional docente em nível de pós-graduação. Temos um 
crescimento dos mestrados profissionais (MPs) na área de ensino a partir dos anos 
2000. A partir de 2011, surgem também os MPs em Rede, programas com alcance 
nacional. Um deles é o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) 
para professores de Física que atualmente conta com 58 polos em todo o país. 
Esse trabalho apresenta uma síntese de parte da pesquisa desenvolvida pela autora 
em sua tese de doutorado, em que foi investigado o desenvolvimento profissional 
proporcionado aos professores-mestrandos de Física em um polo do MNPEF. Como 
principais referenciais de análise, foram utilizadas as dimensões de desenvolvimento 
profissional (BAROLLI et al., 2017; 2019) e os níveis de autoria docente (MAIA, 
2017).Destacam-se particularidades e lacunas do desenvolvimento profissional 
promovido no polo do MNPEF estudado.
Palavras-chave: Mestrado Profissional; MNPEF; Desenvolvimento profissional 
docente; Formação de professores

ABSTRACT
Professional teacher's masters degrees courses emerge as an opportunity for 
professional development at their field. We have seen a growth in professional master's 
degrees (MPs) in the area since the 2000s. As of 2011, National MPs, programs with 
national reach, also appear. One of them is the National Professional Master in Physics 
Teaching (MNPEF), which currently has 58 centers across the country. This work 
synthesises part of the research developed by the author in her doctoral dissertation, 
in whichthe professional development provided to the Master's Physics teachers 
was investigated twofold in a MNPEF center. As main references for analysis, the 
dimensions of professional development (BAROLLI et al., 2017; 2019) and the levels 
of teaching authorship (MAIA, 2017) were used.Particular highlights and gaps in the 
professional development promoted at the MNPEF center are pointed out.
Keywords: Professional master's degree; MNPEF; Professional development; 
Teachers education.
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INTRODUÇÃO

Os mestrados profissionais para professores despontam como uma 
oportunidade de desenvolvimento profissional docente em nível de pós-
graduação. Temos um crescimento dos mestrados profissionais (MPs) 
propostos em diversas instituições de ensino superior (IES) na área de "Ensino 
de..." a partir dos anos 2000 (SALEM, 2012). Uma busca na Plataforma 
Sucupira revela que atualmente contamos com 96 cursos de MP avaliados e 
reconhecidos pela Capes na área de Ensino (que engloba todas as disciplinas 
escolares), além de 5 cursos de doutorado profissional, a mais recente 
modalidade de curso de nosso sistema de pós-graduação.

Dentre esses cursos, estão incluídos os MPs em Rede Nacional. Eles 
surgem a partir de 2011 como programas de alcance nacional fomentados pela 
Diretoria de Educação Básica (DEB) da Capes. Atualmente, são 11 MPs em 
Rede para professores de diferentes disciplinas, conforme informações do site 
da Capes. Para professores de Física, temos o Mestrado Nacional Profissional 
em Ensino de Física (MNPEF), coordenado pela Sociedade Brasileira de 
Física (SBF) e que atualmente conta com 58 polos instalados em IES de todo 
o país, conforme consta no site da SBF.

Esse quantitativo de cursos já nos indica a relevância que os MPs 
(tanto os locais quanto os nacionais) assumem como oportunidade de 
formação permanente para professores. Moreira, Studart e Vianna (2016), 
por exemplo, defendem esses cursos como espaços privilegiados para 
promover a formação disciplinar, a aproximação da universidade com a sala 
de aula e a busca de soluções para os desafios do trabalho cotidiano nas 
escolas atravésda integração entre pesquisa e a prática dos professores e o 
desenvolvimento dos produtos educacionais (PEs) que podem ser divulgados 
e aplicados por outros professores em outras escolas. Por conta disso, também 
se discute o papel dos MPs para a melhoria da qualidade da educação básica. 
O objetivo do MNPEF no art. 2 do Regimento Geral do programa, aprovado 
pela SBF em 20153  reflete essa posição: "O MNPEF objetiva a melhoria da 
qualificação profissional de professores de Física em exercício na Educação 

3 Documento disponível em: <http://www1.fisica.org.br/mnpef/regimento-geral />. Acesso em: 
16 mar 2020.
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Básica visando tanto ao desempenho do professor no exercício de sua profissão 
como ao desenvolvimento de técnicas e produtos para a aprendizagem de 
Física" (grifos nossos).

Uma refutação muito comum à implantação dos MPs em geral, 
discordante com o objetivo do MNPEF como colocado em seu Regimento 
Geral, critica a concepção desses cursos como "vinculada a hipótese de que o 
professor é o único responsável pelo desempenho de seus alunos" (SCHÄFER; 
OSTERMANN, 2013, p. 288). O fato de o MP ser uma modalidade de 
formação individual reforça essa concepção. Outras críticas à proposta 
formativa apresentada pelo MNPEF são expostas por Rebeque e Ostermann 
(2015).

Em pesquisa desenvolvida na tese de doutoramento da autora, foi 
lançado um olhar sobre o desenvolvimento profissional proporcionado à 
professores de Física egressos de dois cursos de MPs: um MP Local e um polo 
do MNPEF. Nesta pesquisa, buscou-se desvelar, a partir desses dois estudos 
de caso, os efeitos de dois cursos estruturados e realizados de diferentes 
formas sobre o desenvolvimento profissional dos professores participantes. O 
presente trabalho se concentrou em apresentar os dados e análises decorrentes 
da realização de entrevistas com egressos do MNPEF, a fim de responder à 
seguinte questão: quais são os impactos do trabalho formativo desenvolvido 
em um polo do MNPEF sobre o desenvolvimento profissional (envolvendo a 
formação e a prática profissional) dos professores egressos?

Na sequência serão discutidos os referenciais a respeito de 
desenvolvimento profissional docente que guiaram a análise de dados e a discussão 
decorrente deles; serão apresentados aspectos da metodologia do trabalho; por 
fim, a apresentação dos principais resultados e discussões empreendidas na 
pesquisa, além das considerações finais.

O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE

A formação docente não se encerra em sua etapa inicial, pré-serviço, de 
forma que o professor deverá ter condições de investir de diferentes maneiras 
em sua formação permanente, ao longo de sua carreira. O conceito de 
desenvolvimento profissional docente auxilia na compreensão de como pode 



190

Ensino de Ciências e Formação de Professores

se dar essa formação na profissão. Uma maneira de se aproximar ao conceito 
é apresentado por Oliveira-Formosinho (2009) que o compreende

como um processo contínuo de melhoria das práticas 
docentes, centrado no professor, ou num grupo de 
professores em interação, incluindo momentos formais 
e informais, com a preocupação de promover mudanças 
educativas em benefício dos alunos, das famílias e das 
comunidades (p. 226).

Day (2001), por sua vez, traz uma compreensão de desenvolvimento 
profissional que explicita seu caráter contextual, de longo prazo, que abrange 
muito mais que a aquisição de saberes objetivos (envolvendo conhecimentos 
e habilidades) necessários para o exercício da docência, pois tal processo 
envolveria também um "compromisso com os propósitos morais do ensino" 
(p. 20). Segundo este autor, o desenvolvimento profissional docente influiria 
em aspectos profissionais tanto individuais, quanto coletivos, concordando 
com a referência anterior de Oliveira-Formosinho (2009):

o desenvolvimento profissional assenta fundamentalmente 
na mudança de pensamento e da prática - e dos contextos 
em que ocorrem - no sentido de melhorar a qualidade 
das experiências dos alunos e, consequentemente, 
proporcionar melhores oportunidades para atingirem 
melhores resultados (DAY, 2001, p. 293).

Dada a complexidade da profissão docente, o desenvolvimento 
profissional docente abarcará diferentes dimensões. Barolli e co-autores 
(inicialmente em trabalho apresentado no ENPEC4 em 2017, e depois em 
artigo atualizado e aprofundado publicado em 2019), levando em consideração 
conhecimentos, saberes e competências característicos da profissão docente 
compilados por diversos autores, apresentam um esquema de análise para 
a investigação do desenvolvimento profissional de professores de ciências. 
Como ponto de partida, concebem o desenvolvimento profissional como "um 
processo que se efetiva com base no diálogo com vários interlocutores 

4  Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação em Ciências, evento bianual organizado 
e promovido pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação em Ciências (ABRA-
PEC).
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que interferem na atividade docente" (BAROLLI et al., 2017, p. 5, grifos dos 
autores). Esses interlocutores seriam: a Academia, a Escola e a Sociedade. 
Cada um dos interlocutores permitiria ao professor o crescimento em diferentes 
dimensões do desenvolvimento profissional docente que são caracterizadas a 
seguir, conforme apresentadas pelos pesquisadores:

1. Atualização nos conhecimentos científicos: proporcionada 
pelo diálogo com a Academia, essa dimensão faz referência ao aprofundamento 
do professor em conhecimentos científicos específicos da disciplina que 
leciona, além de conhecimento de disciplinas que não necessariamente 
estão no currículo a ser ensinado, mas são relacionados à Ciência (tais como 
conhecimentos da História, Filosofia e Sociologia da Ciência; de aplicações 
tecnológicas; de descobertas recentes da Ciência, entre outros);

2. Atualização nos conhecimentos pedagógicos: também 
proporcionada pela Academia, essa dimensão remete aos conhecimentos acerca 
de avanços nas áreas de Educação e Ensino de Ciências como o estudo e 
o aprofundamento de abordagens alternativas para o Ensino de Ciências, de 
análise e produção de materiais didáticos e da implementação de práticas 
inovadoras nas escolas;

3. Organização e condução do ensino: incentivada pelo diálogo 
conjunto com a Academia e a Escola, essa dimensão enfatiza a atualização 
de práticas de ensino, decorrente de aplicação de práticas diversificadas e/
ou em conjunto com outros professores através do exercício da docência 
compartilhada. Decorre de reflexão constante dos professores sobre a própria 
prática, e de quando se considera concepções prévias e diferentes ritmos de 
aprendizagem dos alunos;

4. Sustentação da aprendizagem dos alunos: também 
decorrente de um diálogo conjunto da Academia e da Escola, essa dimensão 
está relacionada às práticas docentes que mais se aproximam do processo de 
aprendizagem. Priorizam-se ações pedagógicas que zelem por uma relação 
amigável entre professor e alunos, a valorização da dedicação dos alunos à 
própria aprendizagem, o desenvolvimento de autonomia, bem como o respeito 
as suas demandas e necessidades;

5. Pesquisa sobre a própria prática: essa dimensão também 
envolve o diálogo com a Academia e a Escola. Compreende ações que 
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conduzem à compreensão e revisão de métodos, estratégias e rotinas de 
trabalho. Nesse sentido, verifica-se a participação em grupos colaborativos de 
professores ou a participação em grupos de pesquisa acadêmica, por exemplo;

6. Participação na gestão e organização escolar: é uma 
dimensão que implica o diálogo com a Escola e envolve as ações que o professor 
realiza de modo a intervir na instituição em que trabalha, promovendo maior 
engajamento coletivo nas atividades desenvolvidas, por exemplo;

7. Participação na responsabilidade social: envolve o diálogo 
com a Sociedade e traduz-se na conscientização do professor de que suas 
próprias escolhas e decisões cotidianas, em sala de aula ou além dela, podem 
estar ligadas a uma posição conservadora de reprodução das desigualdades, ou 
à perspectiva progressista de superação, mudança e resistência;

8. Planejamento da carreira profissional: por fim, influenciadas 
pela Academia, pela Escola e pela Sociedade, consideram-se nesta dimensão ações 
do professor em busca de complementação de sua formação (tais como 
realização de cursos e participação em eventos) e o estabelecimento de metas 
profissionais e estratégias para alcançá-las.

O desenvolvimento profissional de um professor pode variar em termos 
de amplitude, ou seja, no número de dimensões sintetizadas acima que são 
afetadas em determinado momento de sua carreira, quando ele se envolve 
em um determinado contexto de formação por um período de tempo. Para 
se avaliar a intensidade com que cada uma de tais dimensões são afetadas, 
recorreu-se ao conceito de autoria docente e aos indicadores elaborados por 
Maia (2017).

O conceito de autoria docente é apresentado muitas vezes associado 
à produção docente. No contexto dos MPs, por exemplo, essa produção 
estaria vinculada à artigos, apresentações de trabalho, trabalhos realizados em 
disciplinas e ao PE. A partir de análises de dados apresentados por pesquisas 
que analisam o desenvolvimento profissional de professores neste contexto, 
Maia (2017) elabora os seguintes indicadores para explicitar a implicação 
do professor para alcançar o desenvolvimento estimulado por determinada 
atividade formativa:

1. Dedicação: indicador que caracteriza o esforço do professor 
para o desenvolvimento da tarefa formativa proposta. Indica desdobramentos 
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em como o professor se aplica para ampliar seu repertório profissional, 
inovando-o. Assume três níveis: nula, passiva e ativa. Na dedicação nula, 
há o abandono ou rejeição do professor ao que lhe é proposto. Na dedicação 
passiva, o esforço é comedido, de forma a atender estritamente ao que é 
exigido. Já na dedicação ativa, o professor sente-se estimulado a investirmaior 
tempo e energia para conquistar seus objetivos.

2. Responsabilidade: envolve a atitude e as ações que o professor 
assume frente ao que é desenvolvido na atividade formativa em relação a sua 
prática profissional. Há também três níveis possíveis para este indicador: 
nula, eventual, sistemática. Quando a responsabilidade é nula, o professor 
não se sente compelido a replicar o que produz no contexto formativo em sua 
prática rotineira. Na responsabilidade eventual, o professor assume inovações 
em sua sala de aula em um período limitado no tempo, durante a realização 
da atividade formativa ou, então, de forma pontual após sua conclusão. A 
responsabilidade sistemática, no entanto, pressupõe a continuidade das práticas 
e projetos de forma consistente ao longo de sua carreira.

3. Inovação: refere-se às produções e conhecimentos aos quais 
os professores podem entrar em contato e desenvolver de forma autônoma 
em sua prática a partir da atividade formativa. São quatro os distintos níveis 
deste indicador: nula, técnica, reflexiva e criativa. A inovação nula pressupõe 
uma ausência de aproveitamento dos conhecimentos aprendidos no curso em 
suas aulas. Com uma inovação técnica, esses conhecimentos são agregados à 
prática na forma de receituário, em desconsideração com as particularidades da 
sala de aula. Quando o professor, no entanto, se propõe a compreender, discutir 
e avaliar os novos conhecimentos e novas propostas de ensino, recriando-as 
e adaptando-as a sua realidade, alcança-se uma inovação reflexiva. A relação 
do professor com os novos conhecimentos alcançados na inovação criativa 
é semelhante à anterior, com a diferença de que nesse nível se propõe a ir 
além daquilo que aprendeu, no sentido de atender às insatisfações que ainda 
derivam de sua prática.

METODOLOGIA

Como informado na introdução deste trabalho, a pesquisa é um recorte 
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de uma tese de doutoramento na qual foram realizados dois estudos de caso a 
fim de se investigar o desenvolvimento profissional de professores de Física no 
contexto dos MPs. Um desses estudos de caso envolveu um polo do MNPEF 
em funcionamento em uma IES federal desde 2013.

Nos estudos de caso, para alcançar a profundidade requerida para o 
entendimento dos contextos e dos elementos que o compõe, utilizamos diversos 
instrumentos de coleta de dados para posterior triangulação (ANDRÉ, 2013). 
Na etapa de pesquisa cujos dados são sintetizados neste trabalho, foram 
realizadas entrevistas de dez professores egressos do polo do MNPEF. As 
entrevistas foram semi-estruturadas e baseadas em um roteiro de questões 
previamente selecionadas para a aquisição de dados que mostrassem a relação 
dos professores com as atividades formativas desenvolvidas no MP e as suas 
práticas profissionais durante e após a realização do curso. A realização dessas 
entrevistas se concentrou no segundo semestre de 2018.

A partir da transcrição das entrevistas, procedeu-se a construção de 
análises articuladas aos depoimentos dos professores com a escrita de análises 
com elementos narrativos. Esses foram acrescentados à análise, permitindo 
perceber o impacto das atividades dos MP sobre os participantes e, assim, 
encontrar respostas às questões de pesquisa. No processo, as dimensões 
de desenvolvimento profissional de professores de ciências e os níveis de 
autoria docente apresentados na seção anterior serviram como base teórica 
para discussão. Neste trabalho, apresentaremos uma síntese dos resultados 
encontrados a partir deste procedimento, no que concerne ao desenvolvimento 
profissional promovido pelo polo do MNPEF, recorrendo à reprodução de 
alguns depoimentos como dados para apoiar a análise exposta.

SÍNTESE: O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE NO 
POLO ESTUDADO 

O MNPEF é muito criticado por apresentar um currículo unificado para 
todos os polos e que prioriza aspectos de racionalidade técnica e os conteúdos 
disciplinares de Física em detrimento de conhecimentos pedagógicos 
e de outras naturezas relevantes para a formação docente (REBEQUE; 
OSTERMANN, 2015). Porém, a partir das entrevistas realizadas com os 
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egressos do polo estudado, percebe-se que a postura do corpo docente 
deste polo diante do currículo prescrito pelo Conselho de Pós-graduação 
do MNPEF ajudou a favorecer atividades formativas significativas para os 
professores-mestrandos. Foi comum os professores entrevistados relatarem 
que essa postura do corpo docente fez toda a diferença. Apesar da maioria 
dos docentes não ser pesquisadores da área de Ensino de Física5, tinham a 
preocupação em promover vínculos entre os conteúdos das disciplinas e a 
prática dos professores e discutir conteúdos a partir de metodologias e recursos 
inovadores de ensino. Além disso, demonstraram a preocupação de partir da 
experiência dos professores de educação básica, valorizando o conhecimento 
prático deles:

Eu fiz uma disciplina com um professor [do MNPEF] que 
ele fez o curso dele todinho [...] em experiências vividas 
pelo professor [da educação básica]. Então, a maior parte 
do curso era com professores muito engajados com a 
questão do ensino. [...] Eles procuravam pegar o que a 
gente trazia da sala de aula, para poder desenvolver o 
curso deles em cima disso (MNPEF.19)6. 

Assim, apesar de alguns professores (como o MNPEF.08) considerarem 
que houve pouco conteúdo (científico e pedagógico) nas disciplinas, todos 
reconhecem como positivo esse reconhecimento da prática docente na 
educação básica. Construiu-se no MP um estreito vínculo dialógico entre 
mestrandos e docentes orientadores:

Havia sempre a possibilidade do retorno, eles [docentes 
do MNPEF] queriam sempre saber se eles estavam indo 
no caminho. [...] O MNPEF já tinha tudo organizado, 
o conteúdo, a bibliografia, a forma de abordar, ok, isso 
estava lá no papel. Mas de qualquer maneira, havia isso, 
porque era uma experiência nova para todo mundo [ ...] 
e as aulas eram muito participativas [...] não havia aula 

5 Uma característica dos polos do MNPEF é o credenciamento de docentes da área de Física 
em sua maioria. No polo estudado, por exemplo, apenas uma docente era da área de Ensino de 
Física.
6 Na pesquisa desenvolvida na tese de doutoramento, o corpus de pesquisa do polo do MNPEF 
envolvia um total de dissertações e PEs defendidos por 30 egressos, dos quais 10 foram entre-
vistados para a última etapa de pesquisa. Os professores são indicados pela sigla MNPEF segui-
do de um número que indica a posição das dissertações defendidas naquele grupo. Por exemplo, 
MNPEF.19 é o professor egresso do MNPEF cuja dissertação foi a 19ª defendida no polo.
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que não houvesse discussão. [...] não havia uma aula que 
a gente não saísse melhor do que entrou (MNPEF.07).

Que melhorias são essas, referidas por MNPEF.07? Juntamente com as 
outras atividades acadêmicas do MP (realização de pesquisa, elaboração do PE, 
escrita da dissertação, participação em Simpósio de Ensino de Física promovido 
localmente pelo polo), essas melhorias têm relação, primeiramente, com as 
dimensões de desenvolvimento profissional atualização dos conhecimentos 
científicos e pedagógicos. Por meio dessas atividades, os professores 
tiveram contato com fontes acadêmicas e aprofundaram o conhecimento 
de teorias de aprendizagem com base nas quais puderam referenciar seus 
trabalhos. O egresso MNPEF.17, por exemplo, ressalta que esse contato 
com os referenciais pertinentes à sua prática ajudou-o a desenvolver melhor 
argumentação para defender em seu ambiente de trabalho o que faz em sua 
prática profissional, o que acarreta em maior valorização do professor como 
profissional especializado.

Acrescentam-se os impactos nas dimensões de desenvolvimento 
profissional organização e condução do ensino e sustentação da 
aprendizagem. Estes implicaram, entre outras coisas: na compreensão e uso 
de metodologias ativas; no uso de recursos alternativos ao livro didático e no 
consequente aumento de repertório didático dos professores; na possibilidade 
de abordagem de novos conteúdos em sala de aula; na melhor compreensão 
da relação professor-aluno; na mudança de percepção em relação à avaliação 
e ao comportamento dos alunos de educação básica tendo em consideração 
a metodologia de ensino utilizada em sala de aula. O egresso MNPEF.15 diz 
que o conteúdo abordado nas disciplinas contribuiu para sua didática e de seus 
colegas e até na "mudança da nossa mentalidade" por meio das discussões que 
eram feitas e trabalhos produzidos.

Além de mudar as percepções e crenças dos professores, o 
desenvolvimento profissional envolve a mudança das suas práticas. E estas 
estão relacionadas ao nível do indicador responsabilidade de autoria docente 
que foi possível identificar a partir dos relatos. Percebeu-se que muitos egressos 
acabaram se envolvendo nos níveis responsabilidade nula ou eventual, 
por conta de condições limítrofes impostas pelo trabalho docente (falta de 
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tempo, insegurança para inovar sua prática profissional) e da escola (falta de 
apoio e confiança dos colegas e de recursos materiais para implementação das 
propostas). É um aspecto encontrado na pesquisa que reforça a constatação da 
mudança da qualidade da educação básica não poder restar vinculada apenas à 
formação individualizada do professor, embora ela também seja necessária, e 
que indica a carência de impactos na dimensão participação na organização 
e gestão escolar. Alguns dos entrevistados, encontrando condições favoráveis 
em suas escolas e de posse dos conhecimentos adquiridos no curso, puderam 
cultivar uma responsabilidade sistemática, além de inovação criativa 
(como a ampliação de funções exercidas por MNPEF.09, que também passou 
a orientar trabalhos de pesquisa de seus alunos), e inovação reflexiva (com a 
reflexão sobre o uso dos PEs frente à realidade em sala de aula e a reflexão 
da aplicação em sala de aula de conhecimentos relacionados aos processos de 
ensino e aprendizagem obtidos no curso).

Sobre a inovação (entre os níveis reflexivo e técnico), uma fala de 
MNPEF.10 se destaca: "é meio chocante que quando a gente volta para a 
sala de aula, descobre que não dá para aplicar isso. Você tem que fazer uma 
adaptação a sua realidade, ao grupo com o qual você se encontra".

Esse comentário reforça a orientação de racionalidade técnica do curso, 
onde não se abordaria de forma explícita a relação entre teoria e prática. 
A postura reflexiva dos professores de educação básica não seria, assim, 
conscientemente incentivada pelo corpo docente. A fala também é um indício 
de uma desvinculação entre as propostas iniciais do curso com a realidade 
escolar, demonstrando o distanciamento entre escola e universidade que 
persiste no contexto desse MP.

A realização da pesquisa vinculada à construção do PE e da escrita da 
dissertação é uma atividade que poucos professores relataram ter incentivado 
a investigação sobre a própria prática. A atividade é referida nas entrevistas 
como fonte de grandes dificuldades oriundas do pouco tempo para sua 
elaboração, da necessidade de orientação constante e da dificuldade com a 
fundamentação teórica e com a escrita do material. Entretanto, foram poucos 
os professores que demonstraram ter tido ao longo do curso uma dedicação 
nula, decorrente principalmente dessas dificuldades.

Por fim, foi notório perceber que o nível de dedicação ativa ao curso, 
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alcançada pela maioria dos professores entrevistados, apareceu vinculado ao 
acolhimento e senso de coletividade cultivado entre mestrandos e orientadores 
no polo. De fato, a criação de uma comunidade pareceu ser um diferencial 
desse polo do MNPEF e algo que marcou a trajetória dos egressos no curso. 
O egresso MNPEF.01, por exemplo, relata: "A gente se comunica até hoje, 
mas todo mundo com muita saudade um do outro. E aonde a gente sabe onde 
o outro está, a gente faz o possível para estar junto, estar conversando, para 
saber como é que foram as coisas... foi fantástico".

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa modificação que teve na minha vida. Eu não sou 
mais a mesma pessoa. Eu penso de outra forma. Antes 
a gente é meio duro e calculista, hoje sou mais maleável 
em relação ao que eu acho (MNPEF.17).

Os resultados apresentados evidenciam a importância de se observar 
como o currículo de um curso de formação é manifesto, e o registro dos 
fatores que concorrem para a obtenção de resultados positivos em termos 
de desenvolvimento profissional dos professores participantes. Nesse caso, 
ressalta-se o papel do corpo docente frente às disciplinas e ao acolhimento do 
grupo. Esse resultado pareceu surpreendente tendo presente que a formação 
básica da maioria dos docentes era na área de Física e não de Ensino. No 
entanto, nos pareceu significativo a experiência de ensino anterior de muitos 
docentes, que parece ter estimulado a escuta das necessidades dos professores 
e, dessa forma, a adaptação de sua atuação tanto nas disciplinas obrigatórias, 
quanto na orientação.

Além disso, a pesquisa aponta lacunas observadas no curso em termos 
da abrangência das dimensões de desenvolvimento profissional envolvidas na 
formação. Apesar de destacar-se como um espaço para contato e realização 
de pesquisas, a dimensão investigação sobre a própria prática foi pouco 
referida pelos egressos. Igualmente se pode apontar em relação à dimensão 
participação na organização e gestão escolar, embora seja perseguida nos 
MPs a aproximação com as escolas de educação básica. Aspectos que se 
relacionam com a dimensão responsabilidade social foi referida por apenas 
um professor (MNPEF.08), que, no entanto, atribui seu envolvimento com tais 
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questões à fatores externos ao MNPEF. Esse é reflexo da falta de abordagem 
e reflexão sobre assuntos sociais e mais abrangentes sobre a profissão que 
poderiam ser incentivadas no contexto do MP, já que, como vimos, a execução 
e persistência de mudanças nas práticas dependem em muito de fatores 
externos à formação individual docente. Interpretamos que esta característica 
de limitação das dimensões do desenvolvimento profissional pode estar 
relacionada, ao menos em parte, com a formação básica do corpo docente, 
focada nos aspectos científicos e sucessivamente ampliada para sustentar a 
aprendizagem conceitual dos professores.
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Expectativas sobre o PIBID na formação inicial 
docente: visões de estudantes e egressos de cursos 
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Expectations about PIBID in initial teacher training: visions 
of students and egresses from licensing courses in Biological 

Sciences
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo compreender as expectativas e motivação para 
participação no PIBID de estudantes e licenciados em Biologia em duas universidades 
no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, em que foi 
utilizada a entrevista semiestruturada com licenciandos e egressos que participaram 
dos subprojetos Biologia e Interdisciplinar do PIBID/CAPES. Os resultados indicam 
que o programa influenciou, positivamente, na formação inicial dos licenciandos em 
Ciências Biológicas participantes da pesquisa, com inserção na escola, observação 
e reflexão sobre a realidade escolar, construção de práticas e saberes profissionais, 
relações entre teoria e prática na escola e a convivência com professores e licenciandos 
de outras áreas.
Palavras-chave: Licenciatura; Biologia; PIBID; Saberes docentes.

ABSTRACT
This study aims to understand Biology graduated and students’ expectations and 
motivation about PIBID at two universities in the state of Rio de Janeiro. The research 
had a qualitative approach, in which the semi-structured interview with students 
and egresses who participated in the PIBID/CAPES Biology and Interdisciplinary 
subprojects was used. The results indicate that this Program had a positive influence 
on the initial teacher training of graduates in Biological Sciences, where they were 
favored by their insertion in school, observation and reflection about the school 
reality; construction of professional practices and knowledge, the relationships 
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between theory and practice in school and living with teachers and students from 
other areas.
Keywords: Undergraduate teacher training; Biology; PIBID; Teachers’ knowledge.

INTRODUÇÃO

A formação de professores é um campo de investigação que vem 
recebendo atenção de diferentes pesquisadores que buscam analisar aspectos 
sobre os saberes e fazeres docentes. A investigação da prática docente tem 
permitido tecer reflexões que trazem contribuições para a ressignificação 
da prática e são incorporadas ao trabalho docente, que incluem os saberes 
construídos ao longo da formação e vivência no ambiente escolar (TARDIF, 
2000). Compreender os diferentes saberes e a identidade profissional é 
fundamental para avançar nas estratégias e políticas de valorização docente, 
seja na formação inicial e/ou continuada. Nóvoa (2007, p. 16) entende a 
identidade profissional como algo que “[...] não é um dado adquirido, não é 
uma propriedade”, mas “[...] um espaço de construção de maneiras de ser e de 
estar na profissão”, ou seja, algo mutável que se reelabora em uma dinâmica 
estabelecida frente às diferentes realidades sociais (PIMENTA, 1999).

A vivência do/no cotidiano escolar contribui para a formação dos saberes 
docentes profissionais, que são “[...] plurais, compósitos, heterogêneos, pois 
trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações 
do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados” (TARDIF; RAYMOND, 
2000, p. 213) e que, aliados à identidade profissional, fazem emergir os saberes 
experienciais, pois é na socialização com os pares que estes saberes são 
construídos, vivenciados e ressignificados em práticas pedagógicas (TARDIF, 
2014). A escola, neste contexto, é um espaço que contribui para a formação 
do indivíduo e não somente um local de trabalho (DINIZ-PEREIRA, 2011; 
OLIVEIRA, 2012). É por meio da formação inicial que o licenciando se 
insere no meio em que irá realizar as suas atividades, passando por diferentes 
processos que o ajudarão a formar sua identidade profissional, bem como 
mobilizar saberes e fazeres para a sua prática docente (BERNARDES; DINIZ-
PEREIRA, 2012). Entendendo a importância da experiência na construção 
de um perfil profissional sólido, os olhares se voltam para discussões que 
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preconizam mais tempo da vivência dos licenciandos no cotidiano da escola.
O estágio supervisionado é compreendido, por vezes, desarticulado da 

formação teórico-prática e da cultura da escola, pelo pouco tempo de presença 
e vivência do licenciando neste espaço. Para Fávero (2011, p. 63), a formação 
inicial precisa ser discutida, pois a “[...] universidade em muitos momentos 
não se preocupa em produzir um saber que revele e transforme a realidade”, 
produzindo um saber “[...] fragmentado e desatualizado na perspectiva 
teórica e sem qualquer ligação com a realidade concreta”. É importante um 
investimento na formação inicial de licenciandos, a fim de possibilitar que eles 
vivenciem a escola, as suas demandas e aprendam com os pares no processo 
de socialização profissional, mobilizando saberes e fazeres de modo que estes 
contribuam para uma formação docente individual e coletiva.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
surgiu como política pública que visa valorizar a formação inicial de 
licenciandos e continuada de professores da educação básica. Instituído pela 
Portaria Normativa nº 38 de dezembro de 2007, o programa busca promover 
um trabalho reflexivo e a ressignificação do trabalho docente no ambiente de 
trabalho, favorecendo a consolidação da identidade profissional (PIMENTA; 
LIMA, 2006; BRASIL, 2007; SOUZA, 2018). 

Nesse contexto, as vivências do PIBID possibilitam reflexões dos 
licenciandos sobre o que é ser professor, a partir de iniciativas que focam no 
cotidiano dos alunos e em metodologias e estratégias didáticas dinâmicas que 
contribuam para a capacitação e formação de licenciandos e de docentes da 
educação básica a partir da articulação entre teoria e prática pedagógica (NETO 
et al., 2015). O PIBID é limitado a um número reduzido de licenciandos e para 
aqueles não pertencentes ao Programa a vivência é limitada às disciplinas 
de estágio supervisionado. O grande desafio é promover uma formação que 
priorize a prática, seja por meio de parcerias entre universidade e escola ou 
por meio de novos modelos educacionais. Na universidade é importante 
desenvolver a relação entre teoria e prática no processo de formação docente; 
a escola pode trazer novos significados às suas práticas curriculares e associá-
los a formação de professores (CARVALHO, 2012).

Entendendo a importância do projeto no processo formativo e a 
relevância de permanência do mesmo, o objetivo desse estudo foi investigar 
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visões de estudantes e licenciados de três cursos de Licenciatura em Ciências 
Biológicas no estado do Rio de Janeiro sobre expectativas e motivações para 
a sua participação no PIBID.

METODOLOGIA

No presente trabalho foi realizada a abordagem qualitativa (MARCONI; 
LAKATOS, 2006), por meio do levantamento de visões de licenciandos e 
licenciados que participaram dos Editais n° 061/20134  (BRASIL, 2013) e 
n° 07/20185 (BRASIL, 2018), respectivamente segunda e terceira edições, 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). O 
projeto de pesquisa foi apresentado aos sujeitos convidados e os que aceitaram 
participar foram solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.

As entrevistas foram realizadas no período de março a setembro de 
2019 com estudantes universitários participantes ou licenciados que haviam 
participado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
nos subprojetos Biologia e Interdisciplinar (que incluíam a Biologia), 
desenvolvidos em três cursos de duas universidades públicas situados nos 
municípios de São Gonçalo, Rio de Janeiro e Niterói. O tipo de entrevista 
utilizada foi a semiestruturada devido à possibilidade de melhor abordagem 
de determinadas temáticas e flexibilidade de duração (BONI; QUARESMA, 
2005).

A entrevista foi aplicada a 14 estudantes universitários e licenciados, 
aos quais foram atribuídos códigos alfanuméricos contendo a letra L (maiúscula) 
e números variando do 1 ao 14. Na análise das entrevistas foi utilizada a 
técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011), consistindo em um conjunto 
de procedimentos sistemáticos e descritivos do conteúdo da mensagem 
que facilitam o processo de análise de comunicações. As categorias foram 
definidas após leituras do material transcrito por meio da identificação de 
palavras e conjuntos de palavras que fossem significativas para a pesquisa. 

4 Disponível em: <https://capes.gov.br/images/stories/download/editais/Edital_061_2013_PI-
BID_RETIFICADO.pdf>. Acesso em: mar. 2019.
5 Disponível em: <https://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/01032018-Edi-
tal-7-2018-PIBID.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2019.
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A divisão por categorias seguiu o critério de semelhança (OLIVEIRA et al., 
2003; FRANCO, 2012). Após as leituras das transcrições das entrevistas, as 
respostas foram analisadas e agrupadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na entrevista foram abordadas questões que incluíam a motivação e 
expectativas sobre o PIBID na visão dos entrevistados. Os depoimentos foram 
analisados e as principais ideias agrupadas em categorias (Tabela 1).

Tabela 1 – Motivação e expectativas sobre o PIBID na visão dos entrevistados

Sobre as motivações de licenciandos e licenciados em Ciências 
Biológicas para serem bolsistas do PIBID, 11 participantes da pesquisa 
tiveram interesse pelo estágio devido à experiência com a licenciatura, dois 
devido à ajuda financeira do programa e um por ser um estágio próximo à sua 
residência (Tabela 1).

A busca por um estágio na área da docência é permeada por inúmeras 
indagações e dúvidas. Estar em sala de aula ou se colocar na posição de 
agente no processo de ensinar nem sempre é uma tarefa fácil. Os entrevistados 
acreditavam que o PIBID auxilia nesta primeira experiência profissional na 
licenciatura, pois por meio do PIBID, eles passariam a entender a licenciatura, 

Eixos temáticos Respostas No.
Principal motivação 
para ser estagiário do 
PIBID

Experiência na área da licenciatura 11
Recurso financeiro 2

Estágio próximo à residência 1

O projeto atendeu às 
expectativas?

Sim Observar a realidade escolar 5
Práticas profissionais/ Relação entre 
teoria e prática

5

Experiências (inserção na escola, 
conviver com professores e bolsistas 
de outras áreas)

2

Total 12
Não Falte de autonomia do estagiário 2

Total 2
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compreender a realidade escolar, realizar atividades, conviver com os alunos 
e se encontrar como futuro professor:

Então eu tive interesse de fazer o PIBID para ter uma 
experiência profissional, e foi também uma comunicação 
entre universidade e escola. A escola necessitava muito 
de tudo aquilo que a universidade pesquisava na área da 
educação e absorveu tudo o que a gente podia passar para 
eles, e foi ótimo [...] (L4).
[...] me interessei pela inserção na escola. [...] uma 
oportunidade de aprender, de conviver com os alunos, 
desenvolver atividades [...] (L8).
Então estar em contato com a escola e com os alunos, 
para mim, foi uma experiência nova. Que eu precisava, 
já que eu serei uma professora futuramente [...] (L14).

A formação inicial é uma etapa valiosa para a construção de saberes do 
futuro profissional de educação (BERNARDES; DINIZ-PEREIRA, 2012). Na 
formação inicial é importante atentar para a formação social e profissional do 
futuro docente, inserindo o licenciando onde ele realizará as suas atividades 
(OLIVEIRA, 2012). Também possibilita que ele se autoconheça como 
profissional; a escola assume papel de formação e não somente status de local 
de trabalho (DINIZ-PEREIRA, 2011).

A pesquisa foi realizada em duas universidades públicas e alguns 
bolsistas do programa utilizavam os recursos financeiros para a sua manutenção 
na graduação. Adiante está o relato de um estagiário que buscou o programa 
pelo auxílio da bolsa, mas gostaria também de conhecer o ambiente da escola 
pública.

[...] um recurso financeiro, mas não só para esta função. 
[...] eu precisava expandir este meu olhar, [...] e me 
encaixar como professor (L11).

Uma estudante informou que passou por dificuldades financeiras na 
graduação e necessitava de uma bolsa para sua manutenção na universidade, 
mas no estágio realizado no PIBID passou a compreender a importância para 
a sua formação:

[...] A questão financeira continuava sendo importante, 
mas a partir desta minha vivência [...] eu tive outro olhar; 
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a importância destes saberes vividos (L12).

Embora os estudantes precisassem da ajuda financeira, eles também 
destacaram a importância das vivências e dos saberes docentes. Os 
saberes experienciais são resultantes do exercício da atividade profissional 
e importantes para a prática da profissão (TARDIF, 2014). Os saberes 
experienciais trazem contribuições por serem construídos no trabalho e são 
mutáveis ao longo da carreira profissional, se adequando à realidade escolar, 
por meio do comprometimento social com os alunos e os pares envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem (TARDIF; RAYMOND, 2000).

Um dos entrevistados apontou que participou do PIBID por sua 
localização, mas também pelo desenvolvimento de atividades na escola.

[...] eu queria um estágio que fosse perto da minha 
casa. [...] Mas, também ter o contato com a escola, uma 
experiência (L1).

Foram destacadas falas dos entrevistados dos diferentes editais para 
compreender possíveis semelhanças e diferenças entre eles. Parece ser 
pertinente a questão da busca por um estágio na área da docência para o 
encontro da profissão e por pertencer a um curso de licenciatura, assim como 
limitações financeiras foram indicadas na realidade de estudantes dos dois 
editais. Em aspectos gerais, os estudantes de licenciatura buscavam entender 
um pouco mais de sua graduação e o que podiam esperar em sua vida 
profissional (SANTOS; SOARES; SCHEID, 2015).

Sobre se o projeto atendeu às expectativas dos licenciandos e 
professores licenciados em Ciências Biológicas, 12 participantes afirmaram 
que sim, sendo: cinco com a justificativa de observar a realidade escolar; cinco 
por ter práticas profissionais ou uma relação de teoria e prática; e dois pelas 
experiências (inserção na escola e conviver com professores e estagiários 
de outras áreas). Dois afirmaram que não, com a justificativa da falta de 
autonomia do estagiário (Tabela 1).

Para alguns entrevistados a realidade escolar foi um choque, pelo 
primeiro contato com a escola pública no PIBID ou por se compreenderem 
como futuros professores e agentes das situações vivenciadas. Os entrevistados 
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lidaram com salas de aula com muitos alunos e escolas com falta de 
infraestrutura e pouco suporte financeiro e emocional:

[...] o PIBID me deu a oportunidade de realizar muitas 
atividades. E me deu uma noção verdadeira do que é ter 
uma sala cheia de alunos, e controlar a turma (L6).
[...] na sala de aula, eu percebi outra realidade; e aquilo 
me fez sair da minha bolha, da minha zona de conforto 
[...] (L12).

Os licenciandos ingressaram no PIBID com visões tradicionais de 
ensino, influenciando diretamente em sua integração no espaço escolar. Muitos 
licenciandos vivenciam de forma superficial a realidade escolar, sendo este 
contato realizado pelas disciplinas de Estágio Supervisionado, requisito básico 
para a conclusão do curso (PIMENTA; LIMA, 2006; NETO et al., 2015). 
Segundo esses autores, o modelo de formação docente ainda se configura pelo 
distanciamento entre as instituições formadoras e a educação básica, onde há 
predominância de estudos teóricos sem articulação com a prática docente.

Nas falas o PIBID foi satisfatório por auxiliar a compreensão sobre a 
posição do professor, a rotina do profissional, o relacionamento entre a teoria 
e a prática e a identificação das principais dificuldades da profissão:

Através do PIBID eu pude ver as dificuldades reais do dia 
a dia dos professores. E planejar uma aula, planejar uma 
atividade. O resultado que cada atividade vai ter com os 
alunos. Todas estas questões (L7).
[...] experimentei [...] como que é a correção de prova, 
como é atender a demanda dos alunos até mesmo fora 
da sala de aula. [...] lidar com o social, [...] lidar com 
pessoas de diferentes realidades e idades [...] (L10).

O PIBID estimula a formação prático-reflexiva, com propostas 
educativas alternativas na sala de aula. Essa prática é fundamental para a pesquisa 
em educação (CARVALHO, 2012; TARDIF, 2014). Em outras falas, o PIBID 
foi apontado como relevante para a troca de experiências com outros estagiários 
e entre licenciandos e professores atuantes na escola; para o trabalho em 
equipe e troca de saberes:

Ele atendeu e até superou as minhas expectativas em 
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relação à minha formação, no momento da graduação, 
pela relação da experiência, na inserção na escola, 
conviver com os profissionais e com outros bolsistas de 
outras áreas (L8).
[...] a cooperação entre os alunos, entre a professora da 
escola, e a professora [...] formou um grupo muito bacana 
de trocas. [...] (L9).

Por meio do programa o estudante de licenciatura tem contato direto 
com professores mais experientes, que o auxiliam no processo de adaptação 
à escola. Por meio de trocas de experiências, do planejar e refletir de ações 
executadas no projeto, o estudante de graduação ensaia as suas práticas 
profissionais (BITTENCOURT; MEDEIROS, 2018).

Duas entrevistadas atribuíram uma expectativa frustrada ao PIBID pela 
falta de autonomia do estagiário ou a dinâmica e interação com o professor 
supervisor:

Eu acho que no PIBID nós poderíamos ter mais 
autonomia. Porque a gente ficava a mercê do professor 
(L4).
[...] eu acho que aprendi mais no meu estágio do que 
no PIBID em si. [...] depende muito do professor que 
está na escola. [...] Mas depende também quem está na 
coordenação da faculdade, de quem está na escola como 
seu professor responsável (L13).

As interações entre professores e licenciandos se mostraram 
determinantes para as vivências dos estagiários. No PIBID o professor 
supervisor é o elo entre licenciandos e escola, sendo ativo no desenvolvimento 
do licenciando e em sua busca da identidade profissional (ALLAIN; 
COUTINHO, 2018). Um bom relacionamento entre licenciandos, professores 
da educação básica e professores coordenadores da universidade auxilia no 
estabelecimento de uma cultura profissional e na articulação entre a teoria e a 
prática (NÓVOA, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontam que o PIBID influenciou positivamente na 
formação inicial de licenciandos em Ciências Biológicas. Esses se apresentaram 
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motivados em fazer parte do programa por ter uma experiência na área da 
licenciatura, favorecendo para que observassem a realidade escolar, adquirissem 
práticas profissionais, compreendessem a importância do relacionamento entre 
teoria e prática em sala de aula e adquirissem novas experiências. O Programa 
favoreceu a formação de professores de Ciências e Biologia, estimulando no 
futuro profissional uma posição crítica e reflexiva sobre a sua prática, visando 
ser protagonista de sua formação.

O PIBID contribui para a formação inicial e melhoria da qualificação 
profissional, podendo contribuir para novos projetos na área educacional. 
Estudos sobre o Programa têm instigado reflexões sobre a formação de 
professores e sua atuação na educação básica.
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O Ensino de Ciências na Educação Infantil: 
análise das produções bibliográficas publicadas nos 

anais do ENPEC
Science Teaching in Childhood Education: analysis of 

bibliographic productions published in the annals of ENPEC

Verônica López Gonçalves 1e Grazielle Rodrigues Pereira2

RESUMO
A ciência na educação infantil deve proporcionar a investigação, pensamento 
científico, observação, oralidade, vontade de aprender e solucionar problemas. Esta 
pesquisa buscou responder se o Ensino de Ciências na educação infantil tem sido 
abordado nos últimos eventos do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 
Ciências (ENPEC) e como está sendo vista a formação de professores nesta área do 
conhecimento. Foi feito um levantamento bibliográfico junto as Atas do ENPEC, com 
o recorte temporal de cinco anos. Foram encontrados 3.710 trabalhos, mas o escopo 
dessa pesquisa enseja debater a formação de professores da educação infantil no ensino 
de ciências e assim, foram encontrados 10 artigos. Onde foi realizada uma análise 
crítica-reflexiva sobre os aspectos relevantes. Como apontam os resultados, ainda é 
incipiente a pesquisa sobre o Ensino de Ciências na Educação Infantil, representando 
menos de 1% dos artigos. Acredita-se que essa pesquisa sirva de contribuição para a 
ampliação e divulgação da produção acadêmica na educação infantil.
Palavras-chave: Educação infantil; Ensino de Ciências; Formação de professores; 
ENPEC.

ABSTRACT
Science in early childhood education must provide research, scientific thinking, 
observation, orality, learning to solve problems. This research sought to respond to 
the sciences of early childhood education since the last events of the National Meeting 
of Educational Research in Sciences (ENPEC) and how the training of teachers in this 
area of education is being seen. A bibliographic survey was made with the Minutes 
of ENPEC, as a temporary cut of five years. 3,710 jobs were found, more or more 
research teaches debates about teacher training for early childhood education and not 

1 IFRJ - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, /PROPEC 
velopez02@gmail.com
2 IFRJ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências;
UFRJ- Universidade Federal do Rio de Janeiro/Mestrado Profissional em Educação, Gestão e 
Difusão em Biociências - grazielle.pereira@ifrj.edu.br 
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science and education, 10 items were found. Where a critical-reflective analysis was 
carried out on the relevant aspects. As we observe the results, research or Science 
Teaching in Early Childhood Education is still incipient, representing less than 1% of 
two items. It is proven that this research contributes to the expansion and dissemination 
of academic production in early childhood education.
Keyword: Childhood Education; Science Teaching; Teacher Training; ENPEC.

INTRODUÇÃO

As crianças são curiosas, questionadoras e, de uma forma ou outra, estão 
sempre envolvidas com o meio em que vivem, o que provoca várias perguntas, 
os famosos “por quês” característica dessa faixa etária, com seus pares ou 
com os adultos com quem convivem, no intuito de buscar uma resposta às 
suas perguntas. Segundo Mandaji, (2015, p.23) as crianças “são seres sociais e 
estão inseridas num contexto cultural, dando significado à linguagem utilizada 
pelo seu grupo”.

Os eixos do currículo da educação infantil3 nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) em seu art. 9º - VIII garantem uma 
prática pedagógica que incentive à curiosidade, a exploração, o encantamento, 
o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao 
mundo físico e social, ao tempo e à natureza (BRASIL, 2010).

O objetivo das ciências na educação infantil é incentivar a curiosidade, 
investigação, o pensamento científico, oralidade, vontade de aprender e 
solucionar problemas, desenvolvendo a criança na sua totalidade e não com 
uma aprendizagem fragmentada. A criança pequena apresenta características 
de pesquisadora, é curiosa, criativa e observadora e despertar nela o interesse 
e a vontade de querer aprender é o elemento chave e ao mesmo tempo tão 
simples no processo da aprendizagem de ciências (LÓPEZ, 2017).

A importância de oportunizar e conduzir a criança pequena a uma 
interação com a ciência, deve estar presente no currículo da educação infantil, 
de acordo com as DCNEI:

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências, 
os saberes das crianças com os conhecimentos que 

3 Primeira etapa da educação básica, atende crianças de zero a três anos de idade na creche e de 
quatro e cinco anos na pré-escola.
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fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 
científico e tecnológico, de modo a promover o 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de 
idade (BRASIL, 2010).

Destarte, é importante que o professor seja um pesquisador, em busca 
de conhecimentos para sanar a necessidade da sala de aula, e nesse caso aos 
“porquês” das crianças. E o que vai tornar a aula ainda mais interessante é 
a profundidade que ele trata um assunto. Essas intervenções podem ser, 
conforme a necessidade, simples, como apenas observar, tocar e experimentar 
ou complexas, envolvendo levantamento de hipóteses, realização de pesquisas, 
experiências, invenções, que vão necessitar de um maior comprometimento e 
preparação do professor (FARIA; SALLES, 2012).

Diante disso, a formação do professor precisa ir além da aquisição de 
conteúdos específicos. Ter uma visão do que é realmente currículo e como 
a ciência é importante para a sua construção é condição essencial para que 
os professores não se tornem inseguros em falar sobre o ensino de ciências. 
Conhecer o conteúdo, nesse contexto, geralmente significa mais do que é 
apresentado nos cursos universitários, envolvendo outros conhecimentos 
profissionais (CARRASCOSA ,1996).

Para Tardif (2002), a prática reflexiva pode ajudar o professor a 
responder às situações incertas e flutuantes, dando condições de criar soluções 
e novos modos de agir no mundo. Todavia, a reflexão por si significa pouco, o 
importante é ter uma visão crítica sobre o que está se refletindo e como ocorre 
esse processo. Nessa perspectiva, Zeichner (1992) defende que o professor 
deve sistematizar sua reflexão, tornando-a investigativa.

Demo (2001) desafia os professores a assumirem a pesquisa como 
atitude cotidiana, onde o questionamento reconstrutivo ganha espaço em 
sala de aula. Significa dizer que o espaço pedagógico em sala de aula precisa 
ganhar vida, ser redimensionado para constituir-se em um lugar onde o 
educador e educandos possam refletir, discutir, reconstruir seus saberes, gerar 
aprendizagens significativas. Poderíamos dizer que a sala de aula pode e deve 
se constituir em um laboratório de aprendizagens.

Com a alteração feita na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) por meio da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, publicada no 
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Diário Oficial da União em 05/04/2013, onde oficializa a mudança feita na 
Constituição por meio da Emenda Constitucional nº59 em 2009 art. 6º que 
diz "É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 
educação básica a partir dos 4 anos de idade.” Sendo assim, os governantes 
voltaram seus olhares para a educação infantil, investindo em mais creches e 
escolas para atender essa nova exigência.

A pesquisa buscou responder as seguintes indagações: o Ensino de 
Ciências na educação infantil tem sido abordado nos últimos eventos do 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)? Como 
está sendo vista a formação de professores nesta área do conhecimento? A 
busca por respostas a essas questões é o foco desta pesquisa, que apresenta 
uma análise de trabalhos apresentados nas atas do ENPEC.

Segundo Silva-Junior, Lins e Leão (2017) o ENPEC congrega a cada 
dois anos pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação da área de 
Ensino de Ciências. É considerado o maior evento da área em língua portuguesa. 
Tendo em vista a amplitude do encontro, por meio do levantamento poderemos 
elencar alguns aspectos sobre o Ensino de Ciências para a educação infantil 
e a formação de professores para esse segmento da educação. Pretende-se, a 
partir dessa análise ampliar o foco da pesquisa para uma revisão bibliográfica 
nas revistas e programas de ensino.

METODOLOGIA

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico. O 
recorte temporal é de cinco anos.

Para iniciar a coleta dos dados, foi realizada uma busca na base dos 
trabalhos do ENPEC, nas atas das três últimas edições do evento científico 
(anos de 2015, 2017 e 2019).

Foi utilizado como metodologia a Análise de Conteúdo, que segundo 
Bardin (2011), estabelece três fases na análise de conteúdo, a primeira 
denominada de 1) pré-análise: primeiro contato com os documentos que serão 
analisados, organizados e a preparação formal do material; 2) exploração 
do material: é nessa fase que são definidos o recorte, as classificações e 
categorização; 3) tratamento dos resultados, inferências e interpretações: 
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consiste na última fase em que o pesquisador deverá torná-los significativos e 
válidos, é o momento da análise crítica e reflexiva.

Desta forma, a partir da análise de conteúdo, a análise desse artigo 
compreendeu três momentos:

i) avaliação geral dos trabalhos publicados no ENPEC dos cinco últimos 
anos, onde foi feita uma busca no site do Encontro para mapear as atas 
publicadas, organizando-as pelos anos de 2015, 2017 e 2019.
ii) seleção dos artigos a partir dos títulos e palavras-chave 
com os descritores ensino de ciências na educação infantil e a partir 
desses trabalhos encontrados selecionar os artigos cuja área temática 
fosse voltada para a formação de professores. Nesta segunda fase, após 
analisar os artigos com esse descritor, classificá-los de acordo com as 
áreas temáticas e logo após foi estabelecida a categoria Formação de 
professores.
iii) Nesta fase os artigos encontrados dentro da categoria 
Formação de professores da educação infantil no ensino de ciências 
foram lidos e foi feita uma análise crítica-reflexiva dos resultados, 
inferências e interpretações para tornar a pesquisa válida, significativa 
e apta a contribuir no meio acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados um total de 3.710 trabalhos publicados nas Atas, 
com a seguinte distribuição: ENPEC 2015 – 1.116 trabalhos; ENPEC 2017 – 
1.343 trabalhos; ENPEC 2019 – 1.251 trabalhos. Diante do total de trabalhos 
encontrados foi utilizado o recorte de estudo dessa pesquisa para fazer a 
seleção. Foram classificados 27 trabalhos dentre os quais foi estabelecida a 
categoria Formação de Professores da educação infantil no ensino de ciências, 
e foram encontrados oitos artigos para passar para a terceira fase. (quadro 1)
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Quadro 1– Dados da pesquisa

Fonte: elaboração da autora

O X ENPEC (2015) tinha um total de 1.116 trabalhos em Atas, entretanto, 
apenas sete deles possuíam o recorte da pesquisa; o XI ENPEC (2017) continha 
1.343 trabalhos com apenas 12 abordando o Ensino de Ciências na educação 
infantil e o XII ENPEC (2019) com 1.251 na sua totalizada e oito com esta 
abordagem. No gráfico acima é possível visualizar melhor esses números.

O gráfico 1 traz uma visão global de como a pesquisa em educação 
infantil ainda é muito embrionária no Ensino de Ciências, totalizando 1% 
do total de trabalhos apresentados nos ENPEC desses últimos cinco anos.

Gráfico 1 - Percentual do escopo desta pesquisa (N=3.710) /Visão global do número 
de artigos com o escopo da pesquisa

Fonte: elaboração da autora

Embora o Ensino de Ciências seja relevante em todas as etapas de 
escolarização, inclusive na educação infantil, ainda são muito restritas as 
pesquisas direcionadas a essa etapa escolar na área de Educação em Ciências.

De acordo com Megid Neto (2014), a produção acadêmica na área de 
Ensino de Ciências no período entre 1972 (primeira defesa na área) e 2010 foi 
de 3.882 teses e dissertações. De acordo com a estimativa do autor em relação 
ao nível escolar destes trabalhos, 53% das pesquisas são voltadas para o Ensino 
Médio, 28% para o Ensino Superior, 18,5% para o Ensino Fundamental e 

Total de artigos encontrados
Total de artigos Recorte Ensino de Ciências na 

educação infantil
Formação de professores da educação 

infantil no ensino de ciências
2015 1.116 7 4
2017 1.343 12 3
2019 1.251 8 3
Total 3.710 27 10
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apenas 0,5% para a Educação Infantil, foco de estudo dessa pesquisa em anos 
anteriores ao recorte temporal analisado.

Um outro dado relevante para esta pesquisa é um trabalho publicado nas 
atas do próprio ENPEC, de Borges e Strieder (2013) cujos dados revelam que 
entre os anos de 1997 a 2011 o referido encontro publicou 4382 trabalhos, 
sendo que desses, apenas 13 associaram o Ensino de Ciências à Educação 
Infantil, seja no título, resumo ou palavras chaves, critérios de busca utilizado 
pelas autoras.

Esses dados veem corroborar com os resultados dessa pesquisa, onde 
o seu escopo representa menos de 1% do total de trabalhos apresentados nos 
últimos cinco do ENPEC, trazendo a confirmação de que há pouca pesquisa 
disponível discutindo sobre o assunto, revelando a importância de pesquisas 
na área.

Dentre os 27 trabalhos lidos sobre Ensino de Ciências na educação 
infantil, 8 abordavam sobre Formação de professores em ciências, tendo o 
mesmo número de trabalhos que a área Ensino e aprendizagem de conceitos 
científicos. Como podemos comprovar no gráfico 2:

Gráfico 2 - Áreas temáticas (N=27)

Fonte: elaborado pela autora

O gráfico 2 tem como dado as áreas encontradas dentro do escopo Ensino 
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de Ciências na educação infantil, que são respectivamente: Formação de 
professores em ciências (08); Ensino e aprendizagem de conceitos científicos 
(08); Questões teóricas e metodológicas da pesquisa em Educação em Ciência 
(03); Alfabetização científica e tecnológica, abordagens CTS/CTSA e 
Educação em Ciências (02); Educação Ambiental e Educação em Ciências 
(01); Diferença, multiculturalismo, interculturalidade (01); Processos, 
recursos e materiais educativos (01); Entretenimento infantil e a Educação em 
Ciências (01); Currículo (01); Educação em espaços não formais e divulgação 
científica (01).

A categorização dessa pesquisa traz em pauta a Formação de professores 
da educação infantil e o Ensino de Ciências, dado que irá contribuir com a 
continuação da pesquisa. No quadro 2 estão listados os trabalhos analisados 
com os títulos, ano, encontro, instituição e estado onde foram realizados.

Quadro 2 - Panorama dos trabalhos analisados

Fonte: elaborado pela autora

Em relação às instituições nas quais as pesquisas foram realizadas, os dados 
mostram que a região nordeste teve uma publicação, a região sudeste cinco, 
região centro-oeste, uma e região sul, também apenas uma, comprovando que 

Encontro
Ano

Título Instituição
Estado

X - 2015 01 Estudo das possibilidades e dos desafios da inserção de discussões sobre 
o conhecimento científico na Educação Infantil

UFGD, USP/SP

X - 2015 02 O ensino de Ciências e a formação das professoras de Educação Infantil:
ampliando as aprendizagens das crianças desde a pré-escola

IFSP/SP

X - 2015 03 Princípios e Intenções pedagógicas de professores formadores que atuam na 
área de Ciências Naturais no curso de Pedagogia

UNESP/SP

X - 2015 04 A formação de professores para o EC e os objetivos estabelecidos pelos
RCNEIs

UESB/BA

XI - 2017 05 Ciências na Educação Infantil: um desafio para os professores UEMS/ MS

XI - 2017 06 Experiências com Ciências na Educação Infantil: uma proposta para
formação de professores

UFF/RJ

XI – 2017 07 Ensino de ciências na Educação Infantil: tecendo reflexões sobre a 
formação docente e a práxis pedagógica

Unigranrio, UFRJ,
UERJ/ RJ

XII - 2019 08 Formação de Professores da Educ. Infantil e o Ens.de Ciências: resulta-
dos evidenciados a partir dos Anais do ENPEC

UTFPR/PR

XII - 2019 09 Estudo das possibilidades e dos desafios da inserção de discussões sobre 
o conhecimento científico na Educação Infantil

UFGD, USP/SP

XII - 2019 10 O ensino de Ciências e a formação das professoras de Educação Infantil:
ampliando as aprendizagens das crianças desde a pré-escola

IFSP/SP
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na etapa da educação infantil o dado já existente de que a região sudeste tem a 
maior concentração de publicações e pesquisadores também se confirma.

No Brasil, também se verifica enorme heterogeneidade 
espacial das atividades de pesquisa científica, onde 
o padrão regional da distribuição das publicações e 
dos pesquisadores é altamente concentrado na região 
Sudeste, com destaque às capitais dos estados (SIDONE, 
HADDAD, MENA-CHALCO, 2016).

É relevante trazer para a discussão uma situação relatada no início do 
artigo, na qual retrata a exigência da ampliação de unidades escolares que 
atendam a educação infantil, após a lei 12.796. E consequentemente o aumento 
do número de docentes neste segmento, profissional esse que comumente não 
possui a formação específica para esta etapa. Sendo assim, o professor necessita 
da formação continuada, visto que a inicial não deu base para as especificidades 
que esta faixa etária necessita (PEREIRA et al, 2018).

Está prevista na Lei 9.394/96, com a inclusão no Art. 62 dos incisos 1º 
e 2º pela Lei nº 12.056, de 2009, que assegura:

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais 
a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 
instituições de educação básica e superior, incluindo 
cursos de educação profissional, cursos superiores de 
graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.
§1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, 
em regime de colaboração, deverão promover a formação 
inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de 
magistério.
§2º A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de magistério poderão utilizar recursos e 
tecnologias de educação à distância. (BRASIL, 1996)

Mas ainda é pouco significativo o número de instituições que oferecem 
essa formação continuada em serviço, é imprescindível que sejam realizadas 
mais pesquisas na área de formação de professores em ciências para corroborar 
na importância de iniciar o Ensino de Ciências desde as crianças pequenas.

O quadro 1 revela que os anos de 2015 e 2017 obtiveram o mesmo 
número de publicações na área de formação de professores em ciências 
na educação infantil, mas trazendo o percentual em relação ao número de 
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trabalhos publicados neste segmento é perceptível uma queda ao longo dos 
anos. Pelos dados obtidos através dessa pesquisa é relevante apontar que em 
2013 foi criada a lei da obrigatoriedade desta etapa, causando um “boom” de 
publicações acercar da importância da formação desse profissional.

Para Tardif (2002), os saberes precisam ser renovados constantemente 
e a formação desses saberes perpassa pelos educadores, pesquisadores, o corpo 
docente e a comunidade científica. No entanto, os sujeitos se tornam grupos 
cada vez mais distintos, destinados a tarefas especializadas de produção dos 
saberes sem nenhuma relação entre si. Todo saber implica em um processo de 
aprendizagem e de formação.

Em um momento posterior foi realizada a leitura integral dos dez 
artigos com a área temática Formação de professores. E foi considerado qual 
a formação que abordavam, entre formação inicial, formação continuada e as 
duas juntas. O gráfico 4 aponta que a formação continuada é o maior interesse 
dos pesquisadores nos últimos anos do ENPEC, a formação inicial vem atrás 
com três artigos e dois trabalhos que dialogam entre as duas.

Gráfico 4 - Tipos de formações citadas (N=9)

Fonte: elaborado pela autora

O oitavo trabalho lido não abordava nenhuma das formações citadas 
acima, nesse foi feito um levantamento bibliográfico em atas do ENPEC 
e transcreveu sobre a importância da educação científica no processo de 
escolarização.

CONIDERAÇÕES FINAIS

Como apontam os resultados, ainda é incipiente a pesquisa sobre o 
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Ensino de Ciências na Educação Infantil, representando menos de 1% do total 
de trabalhos apresentados nos três últimos ENPEC.

A área de maior interesse das pesquisas são a formação de professores 
de ciências e ensino e aprendizagem de conceitos científicos, os quais são  os 
mais publicadas na região sudeste.

Diante dos dados obtidos, é de grande importância que as instituições de 
ensino nas esferas Municipais e Federais, promovam formações continuadas 
em serviço, garantam a participação dos professores nas discussões existentes, 
tanto nos fóruns, congressos e dentro da própria academia, divulguem a 
importância dessa etapa na formação do indivíduo.

Após o levantamento neste “recorte” dos ENPEC de 2009 à 2017 foi 
possível concluir que apesar da importância de se desenvolver o Ensino de 
Ciências desde a Educação Infantil, essa área ainda é pouco explorada e 
discutida, poucos foram os trabalhos apresentados ao longo destes últimos 
três eventos analisados.

Acredita-se que a pesquisa ao apontar para o número reduzido de 
publicações nas Atas do ENPEC, sobre a primeira etapa da educação básica, 
sirva de contribuição para a ampliação e divulgação da produção acadêmica 
no segmento da educação infantil, para que outros pesquisadores ajudem a 
preencher as lacunas e necessidades da formação desse professor.
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As Ciências Naturais na formação docente da 
Educação Infantil: uma proposta pedagógica por 

projetos no estudo com insetos
Natural Sciences in teaching Infant Education formation: peda-

gogical plan for insect projects studies.

Virginia Georg Schindhelm1 e Maria Luisa Furlin Bampi 2

RESUMO
O objetivo do estudo é discutir o desenvolvimento de projetos como intervenção 
didático-pedagógica no ensino/aprendizagem de Ciências Naturais em uma escola 
de Educação Infantil. O texto parte de um estudo com insetos utilizando a proposta 
pedagógica de projetos, desenvolvido com um grupo de 15 crianças, com 5 anos de 
idade, que frequentavam uma creche. Apresenta a importância desse procedimento 
de trabalho: (1) como ponte para a interdisciplinaridade; (2) envolve as crianças 
em sua construção a partir de diálogos e compartilhamentos de saberes; (3) centra a 
aprendizagem em experiências coletivas e cooperativas, interligando diferentes áreas 
de conhecimento; (4) propicia ao grupo avançar em seu ensino/aprendizado, com o 
conhecimento sustentado pelos “outros” desse coletivo. Enfim, realça a importância 
da formação continuada do(a) educador(a) como co-criador de saber e de cultura e 
peça fundamental no ensino por projetos, em ciências, como estratégia mediadora no 
processo de ensino-aprendizagem da infância.
Palavras-chave: Educação Infantil; Ciências Naturais; Pedagogia de projetos.

ABSTRACT
The aim of this study is to discuss the projects development as didatic and pedagogical 
mediation in Natural Sciences teaching/learning in an Infant Education School. The 
text is from insects study using pedagogical projects plans developed by a group of 
15 five year old children, who attended an Infant School. The importance of this work 
procedure presents: (1) a cross-functional Project; (2) it engages children and their 
dialogues and knowledge exchange; (3) learning is based in group and synergetic 
experiences, interlinking different learning areas; (4) it provides the group make 
progress in teaching/learning with their knowledge maintained by the group “mates”. 

1 UFF/INFES – Departamento de Ciências Humanas (PCH). E-mail: psicovir@terra.
com. 
2 UERJ/FFP - SENAI/Coordenação Acadêmica do Ensino Superior. E-mail: luisa.bampi@uol.
com.br 
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Finally, it highlights the importance of teacher’s ongoing formation as knowledge and 
culture co-creator and also essential part in Sciences projects teaching as mediator 
strategy in infant teaching-learning process.
Keywords: Infant Education; Natural Sciences; Teaching projects.

INTRODUÇÃO

O trabalho discute um projeto de Ciências na Educação Infantil, 
desenvolvido com um grupo composto por quinze crianças, pré-escolares, 
com 5 anos de idade, a partir do interesse por insetos, apresentado no cotidiano 
da escola.

Uma criança chegou na escola, numa segunda-feira, contando que,no 
seu caminho, viu uma joaninha pousada numa planta; tentou pegá-la, mas ela 
voou. Contou na rodinha sobre essa vivência e despertou nos colegas interesse 
para também contarem suas experiências com insetos. A educadora, por sua vez, 
aproveitou para sugerir que fizessem um projeto para conhecer outros insetos. 
Aproveitaram a presença de dois graduandos em Biologia, que estagiavam na 
escola na ocasião, e pesquisaram em revistas, fizeram cartazes com diferentes 
espécies de insetos. O grupo das 15 crianças, acompanhado de 2 professoras 
e dos 2 graduandos de biologia, explorou o campus da universidade, no 
entorno da escola infantil, na expectativa de ver os insetos em contato com a 
natureza e desenvolveram o projeto. Para isso, utilizaram os conhecimentos 
construídos sobre insetos, em suas pesquisas, imitando e dramatizando no 
teatro - joaninhas, formigas, besouros, abelhas e borboletas - a partir de uma 
história, por eles criada.

Nossa proposta, a partir dessa experiência na escola infantil, situada 
dentro do campus universitário de uma instituição de ensino superior federal 
fluminense, é discutir a formação do(a) educador(a) infantil e a importância 
do trabalho com projetos em parceria com as crianças.

A metodologia de projetos na pré-escola envolve as crianças numa 
construção coletiva, a partir de diálogos e compartilhamentos de saberes, 
que possam garantir a todos envolvidos – adultos e crianças – serem 
simultaneamente aprendentes, construtores de conhecimentos e geradores de 
cultura, (CORSARO, 2011).

Frente a essa experiência com a metodologia de projetos, na qual o(a) 
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educador(a) participa como co-criador de saber e de cultura, ressaltamos 
a sua importância como peça fundamental, que centra a aprendizagem em 
experiências coletivas, cooperativas em que cada elemento do grupo pode ir 
mais longe em seu ensino/aprendizado, na medida em que é sustentado pelos 
outros elementos desse coletivo (VIGOTSKI, 2007).

Assim, pensamos em metodologias centradas em problemas, 
curiosidades e descobertas que se colocam em zonas de desenvolvimento 
proximais das crianças, segundo as teses de Vigotski (2007), como convites e 
desafios para trabalhar acima e adiante de suas possibilidades e considerados 
eficazes andaimes para seus desenvolvimentos e aprendizagens. Nesse sentido, 
destacamos o processo formativo de educadore(a)s infantis como relevante e 
fundamental para a nossa discussão, na medida em que envolve um espírito 
investigador, de constante pesquisa e observação além da construção coletiva 
de conhecimentos científicos.

FORMAÇÃO DE EDUCADORE(A)S PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL

As aprendizagens fundamentais à docência na Educação Infantil 
deveriam vincular-se às especificidades e às singularidades das crianças, 
com ênfase em práticas de educação, dentre as quais precisam estar incluídas 
a dimensão do cuidado e a do desenvolvimento físico, emocional, afetivo, 
cognitivo, linguístico e sociocultural (BRASIL, 2013).

Como professoras do ensino superior, observamos nas escolas infantis, 
propostas descontextualizadas, empobrecidas, sem intencionalidade clara de 
onde se pretende chegar. Atividades estas, observadas por nossos estagiários, e 
ao mesmo tempo, também propostas por eles, no momento de sua intervenção. 
Ou seja, a repetição de um modelo que considera o aluno como incapaz de 
fazer, de criar e de inventar e reinventar.

Nossas angústias perpassam por evidências de que a reprodução de 
práticas didático-pedagógicas prontas, a exemplo dos livros didáticos para a 
Educação Infantil, se faz muito mais presente do que as discussões e o desejo 
de aprimoramento vislumbrado no curso de Pedagogia. Concordamos com 
Kishimoto (2005, p. 182) que, muitas vezes, a “formação do pedagogo, prima 
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pela falta de especificidade, [...] sem foco na Pedagogia da Infância”.
Não basta dotar as escolas de recursos materiais, se falta a formação de 

educadore(a)s que possam trabalhar conteúdos com linguagens expressivas, 
de modo a fazer emergir a cultura infantil. Como introduzir a riqueza e 
diversidade da fauna e da flora, por exemplo, sem o auxílio das linguagens 
expressivas infantis e de seu interesse contextualizado a sua cultura? Em 
consonância com Kishimoto (2005, p. 185):

Faltam Pedagogias que dão voz às crianças, que utilizam 
as observações do cotidiano, as histórias de vidas nas 
quais crianças, pais, professores(as) e a comunidade, 
como protagonistas, assumem o brincar como eixo entre 
o passado e o presente, entre a casa e a unidade infantil, 
entre o imaginário e a realidade, constituindo-se em uma 
rede que estimula a comunicação, a aprendizagem e o 
desenvolvimento infantil.

Destacamos que o conhecimento do mundo é um dos objetivos da 
Educação Infantil, e esse conhecimento ocorre pela leitura que as crianças 
fazem dos cenários, dos elementos da natureza e de tudo e todos que compõem 
a paisagem por onde passam e onde vivem.

Nesse sentido, parafraseamos Garcia (2001), e voltamo-nos para 
refletir sobre a importância de educadore(a)s, que tiram do quase nada formas 
criativas, amorosas, inovadoras, estimulantes, para mobilizar a curiosidade das 
crianças de aprender. Essas formas são motivadoras e promovem nas crianças, 
a cada dia, retornar à escola com brilho nos olhos, cheias de perguntas, cheias 
de descobertas, ansiando por compartilhar, com a professora e com as outras 
crianças, os seus novos saberes e novos desejos de saber.

Contextualizando nosso caso em análise, buscamos valorizar e colocar 
em evidência estudos sobre a Pedagogia e as Ciências Naturais, nos espaços da 
Educação Infantil, tendo em vista as lacunas de propostas de trabalho na área. 
Estudos de Ferreira e Oliveira (2013) já indicavam a escassez de trabalhos que 
apresentem atividades docentes sobre Ciências Naturais na Educação Infantil 
e nos anos iniciais.

As autoras realizaram um levantamento de trabalhos apresentados no 
IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC 
(2011) e constataram:(a) ausência de questões voltadas para a Educação 
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Infantil e (b) apenas um trabalho focava em atividades dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental.

O que foi verificado em um evento que trata de pesquisas em educação 
em Ciências e, corroborado por nossas buscas simples, nos leva a interrogações: 
(1) qual a importância da Educação Infantil para a pesquisa em Ciências? 
(2) há trabalhos na Educação Infantil para divulgar em eventos de Ciências? 
(Tema de uma próxima pesquisa empírica).

A partir dessas interrogações, realçamos a importância da formação 
de professore(a)s infantis, que promovam posturas críticas e interativas, que 
revejam e repensem os conteúdos trabalhados de forma interdisciplinar, com 
destaque para as Ciências Naturais e suas contribuições para a Educação 
Infantil.

O trabalho com a área das Ciências Naturais tem como objetivo ampliar 
a curiosidade das crianças, incentivá-las a levantar hipóteses e construir 
conhecimentos sobre os fenômenos físicos e químicos, sobre os seres vivos e 
sobre a relação entre o homem e a natureza e entre o homem e as tecnologias.

Dessa forma, torna-se importante organizar os tempos e os espaços 
da escola para favorecer o contato das crianças com a natureza e com as 
tecnologias, possibilitando a observação, a experimentação, o debate e a 
ampliação de conhecimentos científicos (CORSINO, 2006).

Destacamos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, 
documento que norteia a educação infantil, sugestões de práticas educativas 
baseadas nas atividades da vida cotidiana das crianças, especialmente, as 
intencionalmente voltadas para os interesses e experiências práticas. Nesse 
documento, os objetivos e condições para a organização curricular indicam 
que a proposta pedagógica deve ter como objetivo principal:

[...] promover o desenvolvimento integral das crianças de 
zero a cinco anos de idade garantindo a cada uma delas 
o acesso a processos de construção de conhecimentos e 
a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como 
o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com 
outras crianças (BRASIL, 2013, p. 88).
[...] As instituições de Educação Infantil devem tanto 
oferecer espaço limpo, seguro e voltado para garantir 
a saúde infantil quanto se organizar como ambientes 
acolhedores, desafiadores e inclusivos, plenos de 
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interações, explorações e descobertas partilhadas com 
outras crianças e com o professor. Elas ainda devem 
criar contextos que articulem diferentes linguagens 
e que permitam a participação, expressão, criação, 
manifestação e consideração de seus interesses. [...] 
Também é preciso haver a estruturação de espaços que 
facilitem que as crianças interajam e construam sua 
cultura de pares, e favoreçam o contato com a diversidade 
de produtos culturais (livros de literatura, brinquedos, 
objetos e outros materiais), de manifestações artísticas e 
com elementos da natureza (BRASIL, 2013, p. 91).

Sinalizamos, na análise dos objetivos propostos, a importância de 
atender aos interesses da criança e trabalhar com os elementos da natureza e 
de experiências vividas, o que se evidencia na nossa reflexão sobre o projeto 
com os insetos.

Como refere Hernandez (1998), o tema/conhecimento dos insetos 
possibilita uma aproximação da identidade e das experiências das crianças. 
Para o autor, os conteúdos escolares vinculam-se com os conhecimentos e 
saberes produzidos no contexto social e cultural das crianças e ultrapassam os 
limites das áreas e conteúdos curriculares, tradicionalmente trabalhados pela 
escola. Os conteúdos trabalhados implicam o desenvolvimento de atividades 
práticas, de estratégias de pesquisa, de busca e uso de diferentes fontes de 
informação, de sua ordenação, análise, interpretação e representação.

Em sintonia com a proposta de aprendizagem de Vigotski (2007), é 
possível promover níveis de aprendizagem além dos conteúdos e propostas de 
sua idade cronológica, ou seja o conhecimento prospectivo.

Assim, como indicam as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica (BRASIL, 2013) educar tem uma relação intrínseca com cuidar de si, 
mas também de dar condições às crianças para explorarem e cuidarem do 
ambiente em que vivem e brincam de diversas maneiras.

Isso requer do professor ter sensibilidade e delicadeza 
no trato de cada criança, e assegurar atenção especial 
conforme as necessidades que identifica nas crianças 
(BRASIL, 2013, p. 89).

[...] As crianças precisam brincar em pátios, quintais, 
praças, bosques, jardins, praias, e viver experiências de 
semear, plantar e colher os frutos da terra, permitindo a 
construção de uma relação de identidade, reverência e 
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respeito para com a natureza. Elas necessitam também 
ter acesso a espaços culturais diversificados: inserção 
em práticas culturais da comunidade, participação 
em apresentações musicais, teatrais, fotográficas e 
plásticas, visitas a bibliotecas, brinquedotecas, museus, 
monumentos, equipamentos públicos, parques, jardins. .... 
Experiências que promovam o envolvimento da criança 
com o meio ambiente e a conservação da natureza e a 
ajudem elaborar conhecimentos, por exemplo, de plantas 
e animais, devem fazer parte do cotidiano da unidade de 
Educação Infantil (BRASIL, 2013, p. 94).

Certamente, cada um de nós pode retirar dos escaninhos de memórias 
das experiências infantis, os estudos desenvolvidos sobre folhas e flores 
coletadas nos jardins, parques e praças, que ilustravam e engrossavam nossos 
cadernos. Quem não lembra o que é uma árvore caduca, quando caminha 
sobre folhas nas praças em tempo de queda das folhas? Essas sensações, 
que nos deslocam no tempo, indicam que as vivências acontecem, basta dar 
a voz às crianças e oportunidades de observação, contato e experimentação. 
A natureza e o cotidiano são os espaços/laboratórios por meio dos quais as 
crianças constroem sentido.

A proposta de pedagogia por projetos, desenvolvida nos espaços da 
Educação Infantil tem muito a contribuir com a escola. Primeiro por considerá-
la um lugar privilegiado para o estabelecimento de relações com a experiência 
dos educandos, e segundo, para organizar um currículo de maneira integral, com 
vistas a uma educação transformadora e voltada para o presente. Além disso, 
contribui com a escola porpropor atividades que atendam aos interesses das 
crianças, conforme assinala (HERNÁNDEZ, 1998).

Para o autor, a educação deve ser voltada para a compreensão e composta 
pelos eixos: 1) como supomos que os alunos aprendem e 2) qual a vinculação 
desse processo de aprendizagem e da vivência na escola à vida das crianças. A 
partir dessa concepção, a educação não visa ao “preparo para o futuro”; volta-
se, sobretudo, ao presente dos educandos, levando em conta “a experiência 
e as necessidades que têm, em cada período” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 26).

Salienta ainda o autor, que a proposta da Pedagogia de/por Projetos 
concebe as disciplinas escolares como pontos de referência. Os conceitos 
ou ideias-chave são desenvolvidos a partir de problemáticas e possibilitam 
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a exploração e criação de relações entre: 1) as matérias escolares; 2) a 
interpretação da realidade e 3) “os significados mutáveis com que os 
indivíduos das diferentes culturas e tempos históricos dotam a realidade de 
sentido” (HERNANDEZ, 1998, p. 28).

As referências feitas ao ensino de Ciências, vivenciadas no conhecimento 
cotidiano, promovem nas crianças o sentimento de pertencimento e motivação 
para aprender os conteúdos “ditos” científicos.

Destacamos a importância de trabalhar projetos na escola infantil, 
de modo a atender não apenas aos interesses e curiosidades das crianças, mas 
também para atender às propostas pedagógicas como caminhos a serem 
trilhados coletivamente.

Parafraseamos Corsino (2012, p. 108) ao postular que, como caminho, 
uma proposta precisa ser construída pelo grupo de educadore(a)s que constitui a 
escola, que pensam as funções da educação, que elegem uma metodologia de 
trabalho e princípios educativos capazes de conduzir o seu caminhar.

Os projetos de trabalho devem partir dos interesses das crianças, e suas 
etapas de trabalho devem ser planejadas e negociadas com elas, para que 
possam participar e acompanhar o percurso desde o início até o final, afirma a 
autora (ibidem, p. 109). E também esclarece:

Os projetos exigem cooperação, interesse, curiosidade, 
desenvolvimento de estratégias para sua execução 
e diferentes tipos de registros. Ao professor cabe a 
mediação de cada etapa por meio da organização de 
propostas, questionamento, pesquisa em diferentes fontes, 
observação, reflexão flexibilidade e conhecimentos dos 
conteúdos e habilidades que devem ser trabalhados 
(CORSINO, 2012, p. 109).

A experiência com projetos na Educação Infantil, também valoriza a 
função do(a) professor(a) que, em vez de ser alguém que reproduz ou adapta 
o que está nos livros didáticos e nos seus manuais, passa a ser um pesquisador 
do seu próprio trabalho.

Torna-se alguém que também está na busca de informações, que 
estimula a curiosidade e a criatividade do grupo e, sobretudo, que entende que 
as crianças não são receptores passivos, mas sujeitos que têm seus interesses, 
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que têm uma história, que participam ativamente do mundo, construindo e 
reconstruindo a cultura na qual estão imersos, completa Corsino (2012, p. 
102). Assim, amplia o diálogo com as crianças e torna-se importante na busca, 
na organização e na mediação dos conhecimentos.

Catarina Tomás (2007) reitera essa questão e destaca que a participação 
das crianças em projetos implica num processo de negociação entre elas e os 
adultos, embasado em objetivos, no qual todos participam ativamente desta 
caminhada.

Nesse sentido, um projeto “coloca-se na zona de desenvolvimento 
proximal da criança convidando-a a trabalhar acima e adiante de suas 
possibilidades, tornando-se um eficaz andaime para o seu desenvolvimento”, 
afirma (VASCONCELOS, 2008, p. 9).

Tal experiência pedagógica, postulada por Vigotski (2007, p. 96), 
implica em considerar o que a criança consegue fazer com a ajuda de um 
Outro, e isso pode ser “muito mais indicativo de seu desenvolvimento mental 
do que o que consegue fazer sozinha”.

Nesse processo de crianças e adultos em interação, as atividades 
promovem a elevação da autoestima, a valorização e ampliação de leituras 
de mundo e universo cultural, aguçam a curiosidade, a capacidade de pensar, 
de decidir, de atuar, de criar, de imaginar, de expressar elementos da natureza 
dentre outros.

Parafraseando Paulo Freire (1996), destacamos a importância de 
pensarmos a educação como espaço de humanização. Os projetos abrem a 
possibilidade de aprender os diferentes conhecimentos, a partir da realidade 
cotidiana, em direção aos construídos na história da humanidade, de 
modo relacional e não-linear. Somado a isso, propiciam ainda às crianças, 
aprenderem por meio de múltiplas linguagens, ao mesmo tempo em que lhes 
proporcionam a reconstrução do que já havia sido aprendido, ampliando-se os 
saberes, que lhes fazem e lhes dão sentido ao aprender (BARBOSA; HORN, 
2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de uma experiência vivida em uma instituição de Educação 
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Infantil, podemos fundamentar a necessidade de formação de professore(a)s, 
que dediquem espaços para refletir sobre os fazeres e saberes e metodologias 
didático-pedagógicas, de modo a aprofundar estudos com pedagogia de 
projetos.

Ressaltamos, sobretudo, que a participação das crianças em projetos 
na educação infantil, implica num processo que integra tanto as divergências 
como as convergências relativamente aos objetivos pretendidos (TOMÁS, 
2007), porém sempre resultam em trabalhos construídos por saberes oriundos 
de diferentes culturas.

Nossas experiências como educadoras e formadoras de futuro(a)s 
pedagogo(a)s nos fazem acreditar e defender as estratégias de projetos como 
possibilidades de diálogos com diferentes áreas e metodologias de ensino no 
trabalho com crianças.

Essas perspectivas metodológicas estimulam as crianças na busca 
de informações, promovem a curiosidade e a criatividade dos grupos e, 
principalmente, entendem que as crianças não são receptores passivos, 
mas sujeitos com seus interesses, e que participam ativamente do mundo, 
construindo e reconstruindo a cultura na qual estão imersos (CORSARO, 
2011).

Enfim, o exemplo do projeto desenvolvido com insetos utilizando 
a pedagogia de/ou por projetos, na Educação Infantil, evidencia também a 
valorização da função do professor por seu papel como co-criador de saber e de 
cultura e peça fundamental no uso da proposta de projetos como instrumento 
didático-pedagógico e, mediador, no processo de ensino-aprendizagem da 
infância.
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“Pretinhas Leitoras” e “Xô Coronavírus”: 
projetos culturais  na contação de histórias 

"Pretinhas Leitoras" and "Xô Coronavírus": cultural projects in 
storytelling

Valéria da Silva Lima 1 ,  Maylta Brandão dos Anjos2 e
Elen Ferreira 3 

INTRODUÇÃO
Este artigo é fruto  de uma atividade cultural, acontecida no formato 

de  roda de conversa, realizada no VI ENECiências- Encontro Nacional de 
Ensino de Ciências- acontecido de forma on-line, em outubro de 2020. A mesa 
redonda intitulada “ Grupo Afro de Contadores de Histórias- Projeto Pretinhas 
leitoras, contou com a participação  de Valéria da Silva Lima, professora da 
rede pública de Barra Mansa; Elen Ferreira, mãe das irmãs Helena, Eduarda 
e Elisa e a e pesquisadora e professora dos anos iniciais do município do Rio 
de Janeiro; e de Maylta Brandão dos Anjos, professora da Unirio. O diálogo 
transcorreu sobre aspectos da promoção da leitura por meio da Contação de 
Histórias.

 Nos unimos na narrativa de que as histórias representam vitalidade, 
resistência e empoderamento  que simboliza um evento cíclico de formação 
constante. É sobre contar histórias outras e diversas, em uma perspectiva 
crítica que apresentamos este texto. A escuta, o silêncio, a empatia e a coragem 
são maneiras de compartilhar as histórias ressignificadas em experiências de 
enfrentamentos contra toda e qualquer forma de injustiça social.

 Acordamos nas falar que a contação de histórias, em uma perspectiva 
crítica,  evoca um compromisso com a realidade, em especial de grupos 
que não tiveram suas histórias representadas a partir de suas vivências, 
epistemologias, culturas e produções científicas. Histórias outras e diversas 
trata-se de um conjunto de teias discursivas que promovem reflexões para a 

1 FRJ campus Nilópolis 
2 UNIRIO 
3 UNIRIO 
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mudança social, dando vida as pautas mais legítimas e justas da sociedade.  
  Iniciamos o relato com ações que permeiam a formação do leitor. 

Por meio de ações diversas que envolvem a literatura infantil e infanto-
juvenil, iniciadas no Morro da Providência, Rio de Janeiro/Brasil. As duas 
meninas irmãs gêmeas Helena e Eduarda Ferreira apresentaram seu projeto 
de incentivo à leitura e posicionando-se contra a violência nas favelas e o 
racismo. Falaram do seu canal no Youtube e contaram, encantaram, mostrando 
o porquê são referências para a formação do leitor por meio do Projeto 
“Pretinhas Leitoras”.

 Sensibilizou ouvir que Pretinhas leitoras significa potência que enuncia 
identidade e empoderamento preto. Em um país marcado pela colonização, 
em que histórias são contadas e recontadas na perspectiva hegemônica branca, 
situar duas meninas pretas como promotoras da leitura é, sem dúvida, um 
ato de coragem, resistência, ressignificação  e referência, em especial para as 
infâncias pretas que precisam ser valorizadas com visibilidade resgatada no 
lugar de fala das pretas.

 Compreendemos que incentivar a leitura é uma das formas de 
comunicação com o mundo, é viajar na imaginação, é compreender os dilemas 
sociais, é observar o mundo a partir de outras perspectivas. Significa ampliar 
os olhares para além do texto e encontrar as pistas deixadas nas suas brechas 
e, assim, alargar os espaços fronteiriços e limitantes sociais.

 Como o Projeto Pretinhas Leitoras pode auxiliar na formação 
docente? Como utilizar as experiências das duas meninas para as docências e 
formação do leitor? Tendo em vista esses questionamentos, elencamos como 
objetivo geral: apresentar a importância do Projeto Pretinhas Leitoras para a 
formação docente, compreendendo a ação das meninas pretas como lugar de 
ressignificação e representatividade para as infâncias pretas e formação do 
docente leitor.

 Pensar em docências é pensar na formação de diversos leitores iniciados 
a partir da infância. Garantindo suporte literário a partir de mediações e dicas 
de leituras capazes de sustentar ações posteriores. Do simples ao complexo, 
das infâncias para a vida toda, o incentivo à leitura deve perpassar a vida em 
espaços distintos. Com as Pretinhas Leitoras compreendemos que incentivar 
a leitura no lugar de fala das infâncias é o que se tem de mais democrático e 
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valoroso. Elas compartilham para além da escola o gosto e prazer pela leitura, 
favorecendo momentos de interações e construções de saberes. 

Outro projeto colocado foi o “Xô Coronavírus” desenvolvido por 
integrantes do Grupo de Pesquisa CAFE- Ciência, Arte, Formação e Ensino. 
Essas  ações  fortalecem o trabalho educativo por meio das histórias durante 
a pandemia.

 Anjos (2020), em seu discurso, afirmou que as histórias infantis têm 
uma riqueza muito grande, trabalham nos sujeitos os sentimentos mais refinados 
para a vida. Permitem interações e partilhas a partir das contações de histórias, 
envolvendo temáticas diversas como racismo, violência, desigualdade social e 
infâncias.

 Investir na promoção da leitura é uma tarefa árdua, é um exercício 
complexo, dinâmico e de resistência, em especial em comunidades marcadas 
pela desigualdade social, em que os sujeitos são invisibilizados e, por conta da 
vulnerabilidade, encontram precários caminhos para a sobrevivência. Significa 
compreender que as histórias importam, muitas histórias foram usadas para 
espoliar e caluniar, mas elas podem e devem ser usadas para empoderar, 
humanizar, reparar a dignidade que outrora foi despedaçada e inferiorizada 
(ADICHE, 2019).

POTÊNCIA DO PROJETO PRETINHAS LEITORAS NO VI 
ENECIÊNCAIS- ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE 
CIÊNCIAS

 O ENECiências de 2020 apresentou-se com as temáticas da 
necropolítica, interculturalidade e decolonialidade que nas mesas temáticas, 
nas submissões, apresentações de trabalho e palestras, os diálogos com o 
Ensino de Ciências fez-se presente. Ao observarmos o compromisso com 
a transformação social, percebemos que ela não representa uma abstração 
imaginativa ou uma palavra desprovida de significados. A decisão profunda e 
esclarecida do sujeito que o assume no plano concreto da ação e reflexão sobre 
mundo reafirma seu caráter baseado na realidade. (FREIRE, 2013).

Dialogar com pesquisadora Elen Ferreira, mãe das gêmeas Helena e 
Eduarda contribuiu para compreensão de que a promoção da cultura pode ser 
uma potência de incentivo à leitura em espaços diversos de vulnerabilidade 
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social e de posicionamento pela vida, pela partilha e pelo abraço às questões 
que incluem, reconhecendo a potência e a capacidade de transformação que 
habita nos sujeitos sociais. A fala de Elen evocou participação, senso de justiça 
e luta pela igualde sob todas as dimensões da vida, de suas formas e aspectos.

Elen se apresentou como moradora nascida e criada no morro da 
Providência, primeira favela do Brasil, localizada na região portuária do Rio 
de Janeiro. O primeiro passo de se reconhecer, é reconhecendo seu território 
de luta. Propôs na sua fala o viés investigativo. Elen é Pedagoga e, na 
Universidade, sentiu a necessidade da pesquisa estar relacionada às realidades 
locais. Afirma que é preciso empreender a educação pelo princípio do afeto. 
Seu pensamento explícito e límpido leva a questionar: “Como proporcionar 
uma educação por meio do afeto para uma população que se quer tem o direito 
de conhecer sua história e seu legado?” 

Contar histórias é uma briga pelo direito de viver. Fantz Fanon (2008) 
enuncia que corpos negros habitam a linha do não ser e isso precisa ser 
mudado a partir de vozes e lutas contra toda ocultação histórica dos povos. 
Diante disso, o Projeto “Pretinhas Leitoras” objetiva proporcionar às crianças da 
comunidade, do morro da Providência, espaços de prazer onde elas possam 
produzir conhecimentos, para além do espaço escolarizado. Muitos desafios 
foram encontrados pelos grupos oriundos da comunidade local, bem como a 
falta de aproximação com os livros, aspecto limitante que impede o acesso 
da literatura brasileira para as infâncias. Com os preços dos livros altos, a 
população não consegue experienciar os mundos literários. Tentando agir nessa 
lacuna, por meio da leitura, escrita, fala e escuta dialógica o Projeto Pretinhas 
leitora busca a transformação social a partir de ações que protagonizam e 
referenciam seus territórios. Por meio de vozes infantis, de meninas, pretas e 
periféricas, as  intervenções no processo de leitura revolucionária se tornam 
possíveis, visto que,

é oportuno descolonizar perperctivas hegemônicas 
sobre a teoria da interccionalidade e adotar o Atlântico 
como locus de opressões cruzadas, pois acredito que 
esse território de águas traduz, fundamentalmente, a 
história e migração forçada de africanas e africanos. As 
águas, além disso, cicatrizam feridas coloniais causadas 
pela Europa, manifestas nas etnias traficadas como 
mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos 



Parte IV:  Momento Cultural

241

identitários, contrapostos humanos e não humanos. No 
mar Atlântico temos o saber de uma memória salgada de 
escravismos, energias ancestrais protestam lágrimas sob 
o oceano (AKOTIRENE, 2020. p. 20).

Helena, Eduarda e Elisa Ferreira protestam e representam as infâncias 
pretas iniciadas no mundo infantil que valorizam as falas, escutas e leituras 
como processo de formação que auxilia as leituras da vida. Não basta garantir 
acesso à escola e aos livros de qualidade. É preciso garantir o direito à vida, 
à saúde, aolazer e a felicidade de saber-se potência, a fim de acabar com as 
desigualdades sociais, denunciando-as e agindo.

 No diálogo interativo conversamos sobre as histórias e a importância 
na luta antirracista. A presença das  meninas Pretinhas em espaços midiáticos 
estimulam as diversas leituras, empoderam e representam a comunidade negra 
a partir de vozes das infâncias. 

 Vimos, na atividade cultural de um Encontro Nacional, a importância 
de popularizar ações que nos levem a conhecer iniciativas orgânicas como 
a do “ Canal Pretinhas Leitoras”. Esse canal abre para  um campo vasto 
em educação antirracista, empoderamento negro, questões de gênero, 
representatividade e processos educativos negros, temas que são fontes de 
ensino e  saem das vivências de cada um na sociedade e na comunidade local 
e adentraram diversos espaços, em especial espaços escolarizados que muitos 
ainda vivenciam os discursos de uma história única.

 Nas mídias sociais como Youtubers, no Instagran e agora com  
participação  no programa “Encontro com Fátima Bernardes” no canal da TV 
Globo, as meninas contam suas histórias, encantam e resistem a toda forma de 
discriminação a partir das temáticas apresentadas nas histórias.

 As histórias têm inúmeras funções, ensino, entretenimento, deleite, 
formação para ação, luta, resistência, ressignificação e renitência. Desde 
a escuta atenta até a ação de contar ou mediar uma história, experiências, 
perspectivas educativas, concepções de mundo estão embricadas nas histórias 
compartilhadas. 

 Dessa forma, o empoderamento para contar histórias deve ter como 
premissa inicial a perspectiva crítica baseada na realidade, visto que a história 
é formadora de nosso caráter, personalidade, cultura e de nossos gostos. Boas 
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histórias escolhidas devem ser contadas, como as das “Pretinhas Leitoras”. 
E que elas possam permear nossas vidas e formar nossas crianças para o 
sentimento de alteridade, amor ao próximo, de justiça social, de uma política 
justa e de empoderamento de ser o que se é, sem discriminação. As histórias 
fazem cair por terra estigmas que foram erguidos por muito tempo. Elen e suas 
meninas nos presentearam nessa noite em que as trocas culturais aconteceram 
num encontro que se coloca à escuta, às trocas e ao aprendizado.

 PRETINHAS LEITORAS FORTALECEM AS 
DOCÊNCIAS

 Dialogar com Elen, mulher negra que estimulou e incentivou suas 
filhas no ambiente de leitura crítica, para além da escolarização, foi um 
momento de grande prazer. O foco no projeto de leitura alargou as fronteiras 
dos territórios da comunidade do morro da Providência, fazendo com que, a 
partir das redes sociais, as leituras diversas adentrassem em diversos espaços 
não escolares.

 Ser pertencente a um lugar fronteiriço de lutas pela igualdade de 
oportunidades é um caminho que valoriza as epistemologias do Sul. Elas 
são caracterizadas pelo conjunto de interferências epistemológicas capazes 
de denunciar a exclusão de formas de saberes de povos colonizados. Essa 
exclusão é resultante de um mecanismo histórico de dominação epistemológica 
imposta pelo colonialismo. Diante disso, as epistemologias do Sul valorizam 
os diversos saberes que resistiram à dominação os quais lutam por um diálogo 
horizontal entre conhecimentos e práticas na ecologia de saberes (SANTOS,  
2007).

 Aprendemos a ouvir as histórias contadas pela mãe e pelas meninas 
que exercem seus lugares de fala em um campo de lutas e resistências. Elen 
e suas meninas Helena, Eduarda e Elisa nos ensinam para o exercício das 
docências. Com as experiências e ações de leituras elas alçam as vozes e 
auxiliam nos processos educativos mais amplos que se estabelecem para além 
dos espaços de escolarização.

 Nas histórias contadas nas redes sociais as jovens meninas, mulheres 
pretas, tratam de temas que abarcam a justiça social e a educação antirracista 
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para comunidades periféricas.
 Contam as histórias num ato de responsabilidade social solidária, 

educativo- profissional que envolve amor e respeito pelos sujeitos. Com isso, 
elas buscam resgatar a essência humana de coletividade, dignidade humana e 
sobrevivência. Logo fortalecem docências ao nos ensinar que não podemos 
desprezar as histórias, nem limitá-las às infâncias. Nos leve a compreender 
que as histórias, em uma perspectiva crítica, perpassam gerações e resgatam 
saberes contando-os em instâncias distintas.

HISTÓRIAS COMO CAMINHOS DE FORMAÇÃO

 Ensinar exige alguns requisitos básicos para as docências, atualmente, 
gravadas ou postadas em redes sociais, tarefa bem específica em tempos de 
Pandemia da Covid-19, as histórias têm prestado o serviço de preservar 
memória, de resgatar histórias por intermédio de processos educativos que 
atravessam espaços fronteiriços.

 Nossa experiência com a Contação de Histórias, em tempos de 
distanciamento social e reclusão por conta da Pandemia se deu por um projeto 
de incentivo a leitura compartilhada em rede social WhatsApp iniciada no 
grupo de Pesquisa CAFE- Ciência Arte Formação e Ensino sob a coordenação 
das professoras Dr.ª Giselle Rôças e Maylta Brandão dos Anjos. O Projeto foi 
nomeado “Xô Coronavírus” por conta do período pandêmico da Covid-19. 
Escolhas, estudos, gravações e comparilhamentos de histórias fizeram parte 
do incentivo à leitura literária por meio de histórias que auxiliavam crianças a 
lidarem com o tempo de quarentena.

 Histórias sobre as infâncias diversas, temáticas referentes às FakeNews, 
negacionismo, cuidados relacionados ao distanciamento e isolamento social 
foram assuntos abordados nas histórias escolhidas, contadas e compartilhadas 
diariamente. Diversas temáticas foram escolhidas valorizando temas sobre os 
povos originários,  povos pretos, educação ambiental, saúde e sua promoção.

 A partir desse Projeto alargamos os espaços de contação de histórias. 
O processo de compartilhamento promoveu interações com o grupo de 
pesquisa e as famílias em que enviávamos as histórias. Percebemos o quanto 
as contações exercem funções distintas em períodos específicos na história da 
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humanidade. Em tempos de Pandemia e de distanciamento social, percebemos 
como as histórias serviram para a formação das nossas ações humanas e 
formação da nossa identidade pessoal e profissional docente. 

 As histórias dizem quem somos, mas a insistência em uma única é 
simplificar experiências no sentido de não olhar para outras direções que nos 
formaram. A história única produz estereótipos, isso não significa que são 
mentirosos, a questão é de que eles são incompletos ao direcionarem para 
uma história única (ADICHIE, 2019).

O desenvolvimento do projeto “Xô Coronavírus”, despertou para a 
realização das seguintes questões: Quem não se deliciou com uma história 
bem contada ao pé do ouvido? Quem não teve vontade de adentrar na história 
e vivenciar as aventuras do herói? Quem não sentiu ódio de um vilão ou se viu 
representado por uma personagem das histórias? Quem nunca se sentiu triste 
pelo fim da história? E assim, nos fez refletir que as histórias são vivas, elas 
representam sujeitos em suas singularidades e coletividades. Todos podem ser 
contadores de histórias e elas podem ser aliadas no processo de formação de 
ensino, basta atentar para o que elas têm a nos dizer, contá-las e recontá-las a 
partir das diversas histórias. Portanto, 

todos os seres humanos deveriam ter o direito de taçar 
seus próprios percursos e destinos. O traçado é feito 
na base da escolha, porém, se desde a nossa mais tenra 
infância somos alijados do contato com o mundo dos 
sentidos das palavras, percebemos que as oportunidades 
de escolhas diminuem muito. No contato frequente com 
essa população marginalizada, pude perceber que, às 
vezes, o único traço que lhes resta não é o feito com o 
lápis na mão, e sim com uma faca, um saco de cola, ou 
mesmo nada disso, apenas a mão vazia a pedir o futuro. 
(BREMNAN, 2012, p.99).

 É sobre essas demandas que não podemos fechar os olhos, vivemos 
em um país cheio de lacunas e limites  em relação ao direito à leitura. Desafios 
imensos para a promoção e formação do leitor perpassam pela formação do 
professor. Diante disso, o incentivo, o gosto e o despertar pelo prazer em 
ler exigem esforço e muito trabalho docente. Logo, um dos fundamentos de 
qualquer projeto de formação de leitores permeia a formação docente, que 
deveria identificar na memória, a relevância desempenhada pelas histórias no 
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período de formação do ser humano na sua vida integral. Para a compreensão 
de que as histórias são elementos fundamentais de construção humana é 
preciso garantir o acesso à leitura (BRENMAN, 2012).

 Ele deve ser garantido por meio de políticas públicas de inclusão 
e formação docente para o trabalho com e partir das histórias. O PNLD/
Literário- Programa Nacional do Livro Didático/Literário é uma das propostas 
de investimento que garante o acervo de livros para as escolas públicas 
brasileiras. A escolha e envio de livros às unidades escolares não garantem o 
exercício para a formação do leitor em uma perspectiva crítica. Investimento e 
formação docente são caminhos necessários para os processos educativos. E a 
contação de histórias pode se constituir numa das mais importantes estratégias 
didáticas de aproximação dos sujeitos educandos no mundo da leitura, o que 
alarga nesses sujeitos sua compreensão de mundo e sua participação nele.

 Histórias são elementos de formação profissional. Aprendemos com 
Paulo Freire (2019) na sua “Pedagogia da Autonomia” que existem requisitos 
básicos para a ação docente. Esses contribuem para o exercício profissional 
dinâmico, interativo e plural que tem muito a ver com nossas histórias de vida, 
nossas memórias e fazeres. Diante disso, as histórias perpassam a formação 
do professor.  A contação de história nos orienta sobre os princípios que 
permeiam a autonomia sobre a prática docente reflexiva e propõe algumas  
exigências, ao sinalizar que:“Ensinar exige rigorosidade metódica”, visto que 
o educador não deve abrir mão de trabalhar para que o discente compreenda 
e se aproxime do objeto do conhecimento. A partir de problematizações que 
promoverá a construção de conhecimentos existentes e dos conhecimentos 
ainda não existentes, denominados de ciclo gnosiológicos (FREIRE, 2019).

 Freire corrobora no fato de que “Ensinar exige pesquisa”. Ensino e 
pesquisa se mantêm interligados, enquanto o docente ensina, deve procurar, 
indagar, questionar, criticar num movimento que percorre o ciclo gnosiológico, 
que vai transitando da curiosidade ingênua em direção à curiosidade 
epistemológica, respeitando a progressão do conhecimento do educando. 
E o projeto “Xô Coronavírus”, segundo suas interlocutoras, buscou traçar 
esse caminho, compreendendo que “Ensinar exige respeito aos saberes do 
educando propondo mudanças”.

 Ao percorrer esse itinerário, as falas das apresentadoras, colocadas na 
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atividade de contação de histórias, buscou  identificar  o ato de ensinar, que ele 
significa respeitar os saberes dos discentes. Ensinar requer problematizar com 
os discentes as situações em que estão inseridos, os diversos grupos que se 
encontram nas margens e em grandes disparidades sociais. Trata-se de ouvir 
e atentar para as histórias de vidas dos alunos e por elas refletir e intervir no 
mundo (FREIRE, 2019).

 As falas transcorreram ao que Freire (2019) salientou, ou seja, 
“Ensinar exige criticidade”. Precisamos de compreensão de mundo, da  
superação da curiosidade ingênua do senso comum, tornando-a em curiosidade 
epistemológica, que humana, é histórica e socialmente construída. Ensinar 
com criticidade representa oportunizar o conhecimento das múltiplas histórias.

 Partimos para a exposição que “Ensinar exige estética e ética” na 
formação, logo na decência e boniteza, como diz Freire, elas se unem em sentido 
oposto ao puritanismo. Ensinar com ética e estética significa estar disposto à 
mudança tendo em vista os processos éticos. “É por isso que transformar a 
experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 
fundamentalmente humano no exercício educativo” (FREIRE, 2019, p. 34).

 Os encontros nacionais de ensino, e aqui especificamente, em 
Ensino de Ciências, fortalecem a argumentação de que para ensinar é preciso 
exemplificar o que se propõe ensinar, logo “Ensinar exige corporeificação das 
palavras pelo exemplo”. Inspiradas em Freire, as interlocutoras da atividade 
cultural, realçaram que “é preciso viver, plenamente, uma prática testemunhal 
de promoção de mudanças e questionamentos. Significa dizer que “pensar 
certo é fazer certo” no tempo oportuno (FREIRE, 2019, p. 35).

 Desafios, mudanças e respeito às diferenças compõe o item 
denominado “Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer 
forma de discriminação”. Compreendemos que quem ensina corre riscos, mas 
os elos de comunicação devem favorecer diálogos horizontais sobre gênero, 
raça e classe social.

 Tendo em vista o processo de movimentação dinâmica, dialética, 
entre o fazer e saber ingênuo e o saber fazer criticizado e organizado pela 
rigorosidade metódica concordamos com Freire (2019) no quesito de que 
“Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. 

 E não menos importante, mas de extrema relevância, assumimos 
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que “Ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural”. 
Valorizar a identidade cultural dos educandos compreender suas histórias, 
bem como os lugares em que estão socialmente localizados faz parte de nosso 
discurso baseado na realidade (FREIRE, 2019).

 Mediante essas premissas, o educador que se propõe a ensinar precisa 
entender que não existe ensino sem o pensar reflexivo para a ação como 
significação do real. Ao contar histórias o educador pode alargar os espaços de 
formação e ação tendo em vista as diversas possibilidades que serão ouvidas 
pelos seus educandos. Finalizando, vemos que nossas ações educativas com o 
“Projeto Xô Coronavírus” desenvolvido em tempos de quarentena exemplifica 
nossas experiências de vida, lutas e resistências para preservação da vida digna 
para todos e na formação do leitor.

BREVES CONSIDERAÇÕES
 O VI ENECiências permitiu-nos fazer parte de uma história tão 

desafiadora em que lutas, resistências e renitências são travadas todos os dias 
em busca da dignidade humana e justiça social. Compartilhar estudos, saberes 
e produções de conhecimentos com epistemologias plurais fazendo parte da 
luta por uma educação de qualidade, gratuita e laica.

 Contar histórias plurais e dinâmicas em tempo de pandemia no formato 
remoto no VI ENECiências/2020 foi, sem dúvidas, um exemplo de luta, força 
e coragem para a mudança social. No momento cultural em que dialogamos 
sobre o: “Projeto Pretinhas Leitoras” e o “Projeto Xô Coronavírus” vimos a 
importância da inserção social promovida e divulgada por meio de contações 
de histórias como caminhos de luta contra o racismo e todas as suas falácias.

 Que vozes diversas adentrem não só a academia e encontros de 
divulgação da ciência, mas partam dos morros, becos e esquinas e contem 
suas histórias a partir das perspectivas desses territórios. É preciso investir na 
formação do leitor, na perspectiva crítica em que abarca os diversos saberes e 
seus cotidianos plurais.

Por fim, as falas apontaram que todos podemos ser contadores de 
histórias, recomeçando a entender sobre as diversas histórias e territórios de 
nossas vidas. Assim,  compreenderemos também ao que viemos.
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Posfácio

   Nada mais justo do que retomar neste livro o pensamento de Guaracira 
Lobo, ao considerar que o Ensino de Ciências deve fornecer ao aluno “a 
oportunidade de compreender e desenvolver conhecimentos de modo dinâmico 
ao partir do pressuposto de que as ideias científicas mudam com o tempo e que 
o uso delas é afetado pelos contextos culturais, morais, espirituais e sociais” 
(LOBO; LEAL, 2011, p. 71). Nada mais justo do que reconhecer o quanto a 
pandemia trouxe inúmeros desafios para o campo da Educação, em especial a 
adoção do formato on-line para os eventos científicos, sem comprometimento 
dos debates e das trocas de experiência. Ter acesso aos artigos diversos que 
compuseram as redes de conversas do IV ENECIENCIAS, e aos artigos que 
foram escritos após a realização dele, como processo reflexivo dessa ação, 
é uma oportunidade única e mobilizadora para que sejam observados os 
caminhos e as tendências nos estudos e pesquisas no âmbito no Ensino de 
Ciências.

 Os artigos foram marcados por uma preocupação expressiva com o 
compromisso, com a democratização da Ciência, a sua acessibilidade e a 
informação socioambiental. O saber das Ciências caracteriza os artigos. De 
que forma se pode associar a Ciência ao saber do cotidiano? Como desenvolver 
habilidades científicas e sociocomunicacionais em cenários adversos? 

 Embora não se saiba todas as respostas, os autores do livro apresentam 
possibilidades para ensinar Ciências, abordando os temas sob o olhar 
interdisciplinar e colaborativo das demais áreas de conhecimento. As temáticas 
sobre formação de professores, desenvolvimento profissional docente e as 
experiências vivenciadas, Tecnologias da Informação e Comunicação e o 
ensino, livros didáticos, jogos, estratégias pedagógicas, entre outras, denotam 
a sensibilidade às demandas e às necessidades do mundo atual. Para os 
formadores e/ou para os que estão em formação, a leitura atenta traz subsídios 
para reflexões importantes sobre a organização do ensino. Como ele vem 
sendo investigado no âmbito do Ensino de Ciências.

O que pode fascinar sobre as pesquisas apresentadas?
Talvez a afirmação e reconhecimento nas produções de um lugar mais 



explícito das tecnologias nos processos de ensinar, a condução de pesquisas 
com rigor metodológico e problemas atualíssimos, o interesse na formação 
docente para a Educação Infantil, entre outros. É possível reconhecer que, na 
sociedade contemporânea, o avanço tecnológico e as consequentes formas pelas 
quais a Ciência tem chegado à população trazem novas reflexões a respeito da 
produção e circulação dos conteúdos científicos que impactam a formação 
docente, o espírito crítico e a compreensão do cotidiano social. 

Sônia Regina Mendes dos Santos
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 Guaracira Gouvêa, Presente!



Instituições Parceiras

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca (CEFET/RJ) teve sua origem em 1917 como Escola 
Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz. Atualmente, oferece 
cursos técnicos integrados ao ensino médio, subsequentes (pós-
médio), tecnológicos, de graduação e de pós-graduação lato sensu 
e strictu sensu (mestrado e doutorado), nas modalidades presencial 
e à distância.

Fundado em 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II é uma 
das instituições públicas mais tradicionais de ensino básico 
do Brasil. Em seus mais de 180 anos, passou por períodos de 
expansão e modernização e foi equiparado aos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia em 2012. Hoje, oferece 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular 
e Integrado, Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), além de 
cursos de graduação e pós-graduação.

 A Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), vinculada à 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, nasceu em 1997. 
Atualmente, sua rede atende cerca 300 mil alunos por ano em 
mais de 130 unidades de ensino, que oferecem Ensino Técnico 
de Nível Médio, Formação Inicial e Continuada/Qualificação 
Profissional e Educação Superior.

A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de ciência e 
tecnologia em saúde fundada há 120 anos pelas mãos do jovem 
bacteriologista Oswaldo Cruz. É a principal instituição não-
universitária de formação e qualificação profissional. Possui 32 
programas de pós-graduação stricto sensu em diversas áreas, uma 
escola de nível técnico e vários programas lato sensu.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de 
Janeiro é uma instituição federal de ensino público e gratuito. Está 
em 14 municípios do Rio de Janeiro com cursos de nível médio, 
superior e de extensão. Sua rede atende atualmente mais de 15 
mil estudantes.



O Instituto Permacultura Lab é uma organização na qual soluções 
socioambientais são pensadas integrando conhecimentos 
científicos, saberes tradicionais, tecnologias livres e educação 
ambiental.

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 
em Rede Nacional tem como objetivo proporcionar formação em 
educação profissional e tecnológica aos profissionais da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O 
mestrado é fruto de parceria do MEC, por meio da SETEC, com 
40 instituições associadas localizadas nos 26 estados da federação 
e no Distrito Federal.  

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro começa em 1950 
ainda como Universidade do Distrito Federal. Ao longo dessas 
décadas, a UERJ cresceu e firmou-se como uma das principais 
universidades do país. Atualmente oferece 90 cursos de graduação, 
63 de mestrado e 46 de doutorado.

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960, com 
sede em Niterói (RJ), e é um dos principais centros de excelência 
do Brasil e da América Latina. Hoje são mais de 120 cursos de 
graduação e 85 programas de pós-graduação stricto sensu, além 
da pós-graduação lato sensu.

A Faculdade de Formação de Professores da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, situada em São Gonçalo, município do 
leste metropolitano, é a maior unidade da UERJ fora do campus 
Maracanã. Dedicada à formação de professores, oferece hoje seis 
cursos de licenciatura, nove de especialização, seis mestrados e 
um doutorado. É a única unidade de uma universidade pública em 
São Gonçalo.



 A UNIRIO originou-se em 1969, reunindo estabelecimentos 
isolados de ensino superior, como a Escola Central de Nutrição, a 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, o Conservatório Nacional 
de Teatro (atual Escola de Teatro), o Instituto Villa-Lobos, a 
Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e o 
Curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. Em 1979, 
passa a se chamar Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). Em 
2003, seu nome é alterado para Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro, mas a sigla UNIRIO foi mantida.

O Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma unidade criada em 
1972 que articula ações de formação, pesquisa e desenvolvimento 
na área da Educação em Ciências e Saúde. A ele está associado 
o Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências e Saúde.

O Centro Universitário de Volta Redonda é uma instituição 
privada que inicia sua história em 1967. São mais de 20 
cursos de graduação, dois cursos de mestrado e diversos de 
especialização.
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Doutora e Mestre em Ciências Sociais. 
Professora da Universidade Federal do 
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(CAFE). Desenvolve pesquisas junto aos 
professores da Educação Básica e Superior, 
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e  Educação Inclusiva. Foi presidenta da VI 
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e na coordenação de Ciências Naturais no 
Ensino Fundamental. Coordena também o 
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Esta coleção tece assuntos que compõem situações específicas das 
pesquisas em Ensino de Ciências. A organizamos da seguinte forma: 
Volume I - Ensino, Ambiente, Saúde e Movimentos Sociais; Volume II 
- Ensino, Diversidade Cultural e Decolonização; Volume III - Ensino de 
Ciências e Formação de Professores; Volume IV - Currículo, Políticas 
e Avaliação no Ensino de Ciências; Volume V - Ensino de Ciências, 
Processos e Estratégias de  Ensino-Aprendizagem. O compromisso 
social e a criticidade presente nos textos mostram a intensidade dos 
assuntos trabalhados. Neles, a criatividade entre os temas assinala um 
cenário de reflexão e prática na produção dos saberes docentes. Vemos 
uma urgência de mudanças, em expor as opressões que afligiram 
séculos anteriores e ainda persistem nas necropolíticas, nos mecanismos 
coloniais, nas LGBTQIA+ fobias, nas desigualdades sociais. Não dá 
mais para tolerarmos as arbitrariedades e totalitarismos. Pretendemos o 
caminho da liberdade, da alteridade, da solidariedade e do não preconceito.  
Os artigos apresentam pesquisadores da  área de Ensino que batalham 
para a transformação estrutural, ao se empenharem para alcançar a ética 
científica, social, ambiental e política. Por isso, esperamos que a Coleção 
possa contribuir para uma práxis comprometida com a democratização 
do conhecimento, por meio do livre pensamento e do fazer docente, para 
a   conquista  da “educação como prática da liberdade”, como já nos disse 
Paulo Freire. Por fim, essa coleção homenageia a querida e combativa 
professora Guaracira Gouveia. Na resistência ativa, desejamos que todos 
desfrutem dessa leitura num diálogo atento ao momento presente. 
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