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NOVA ÓTICA PARA PLANEJAR O ENSINO DE UM OBJETO MATEMÁTICO:  

a proposta FG para equações do primeiro grau 

 

Querem Apuque Felix de Andrade Marinho1 

Fredy Enrique González 2 

 

 
RESUMO 

O que seria o planejar uma aula? Como essa tarefa, de suma importância nas ações 

profissionais de um docente, é ensinada e transmitida a esse durante os seus anos de 
formação? Tais questionamentos foram levantados e discutidos ao longo da disciplina 

de Estágio Supervisionado de formação de professores para o ensino fundamental 

(Matemática), ministrada, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo 

professor Dr. Fredy Enrique Gonzalez. Na ocasião, o professor Gonzalez apresentou 

aos seus discentes uma nova proposta para o planejamento do ensino de um objeto 

matemático. Tal proposta, nomeada de Proposta FG, se estabelece nas seguintes 

práticas: o diagnóstico, que visa compreender as necessidades de aprendizado dos 

alunos alvo do planejamento em relação ao objeto proposto; a pesquisa, que objetiva 

uma observação crítica da forma como o conteúdo é explorado e apresentado em 

livros didáticos; a análise dos apontamentos, diretrizes e sugestões trazidos na Base 

Nacional Comum Curricular, referentes ao aprendizado do objeto matemático 

escolhido; análise das definições dos conteúdos que constituem tal objeto, suas 
operações, processos, problemas e linguagens; a constituição de mapa conceitual que 

estabeleça relações entre conceitos, procedimentos e representações das diversas e 

possíveis linguagem usadas para a sua abordagem; os resultados de aprendizagem 

esperados. Aqui será trazido, sob a perspectiva dessas práticas, a elaboração do 

planejamento de aula que trata do ensino de sistemas de equações polinomiais do 

primeiro grau com duas incógnitas, destinado a uma turma do 8° ano do Ensino 

Fundamental anos Finais de uma escola pública de educação básica, a exposição de 

planos de aula elaborados com o objetivo de proporcionar ao aluno uma apropriação 

cognitiva eficiente, além do relato da experiência quanto a implementação de tal 

proposta, durante o estágio supervisionado na ocasião das aulas práticas. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado na Formação de Professores de 

Matemática; Planejamento de Aula; Sistemas de equações do 1° grau com duas 

incógnitas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Na ocasião das aulas ministradas no decorrer do componente curricular Estágio 

Supervisionado de formação de professores para o ensino fundamental (Matemática), muitas 

discussões foram levantadas e conduzidas. Grande parte desses encontros destinou-se a uma 

análise conjunta entre nós, discentes da disciplina, e o professor titular da mesma, Prof.º Drº 

Fredy Enrique González, acerca do que seria e para quem seria o planejamento de uma aula.  

Ao pensar sobre a definição trazida por González (2019), na qual o planejamento é 

fundamentado como uma estratégia elaborada pelo professor, com a finalidade de fazer 

 
1 Licenciada em Matemática em 2019 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Especialista 

em Ensino da Matemática para o Ensino Médio em 2021 pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN. 

Membro do Grupo de Estudos de Narrativas de Professores em Formação – GENPROF. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). queremmarinho@gmail.com 
2 Professor, Doutor. Professor Emeritus da Universidad Pedagógica Experimental Libertador – UPEL (Venezuela). 

Professor Visitante Estrangeiro no Centro de Eduação da Universidad Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Coordenador do Grupo de Estudos de Narrativas de Professores em Formação (GENPROF). Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). fredygonzalezdem@gmail.com   

mailto:queremmarinho@gmail.com
mailto:fredygonzalezdem@gmail.com
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provável a aprendizagem aos seus alunos, fui levada a perceber que, por muito tempo, a minha 

noção sobre esse aspecto da didática pressupunha-se a organização das ações do docente 

necessárias para o andamento de uma aula. Tais ações derivam-se da escolha ou necessidade 

de abordagem de um determinado conteúdo e se estendiam aos objetivos da ministração, aos 

materiais utilizados durante a aula, a forma de avaliação dos alunos, as possíveis dinâmicas, 

uso de materiais manipulativos ou até mesmo aplicação de jogos. Entretanto, pouco envolvia o 

protagonista principal, alvo de todas as ações propostas em um planejamento de aula: O 

ALUNO. Como isso preocupa-se Melo (2004, p.2), ao afirmar que “o planejamento constitui 

em primeiro lugar, um instrumento para o aluno, no qual o professor estabelece com 

objetividade, simplicidade, validade e funcionalidade a ação educativa em matemática, cuja 

finalidade é contribuir com a formação do aluno em dimensão integral. Todavia, as ações 

matemáticas educativas necessitam serem pensadas, de forma crítica e consciente, pois devem 

visar ao atendimento de melhoria de vida dos alunos como pessoas.” 

 Melo (2004), afirma que em decorrência da fragmentação do trabalho docente, que 

separa teoria e prática, talvez resida uma das grandes dificuldades dos professores de 

matemática, sendo essa a dificuldade de pensar o seu agir, e, em última instância de planejar. 

Ele relaciona essa fragmentação, essa dificuldade de reunir em uma única prática os 

conhecimentos acadêmicos, as percepções e aprendizados didático pedagógicos e a concepção 

profissional, à formação inicial do professor, de modo específico à formação pedagógica. Frente 

a isso, o autor condiciona que a formação pedagógica desse profissional deveria oferecer uma 

fundamentação teórica e prática, possibilitando que o professor de matemática possa mobilizar 

o saber pedagógico e ao articular com o saber específico, possa planejar com mais segurança e 

conhecimento o seu trabalho, ultrapassando os limites da fragmentação. 

 Castro, Tucunduva & Arns (2008) entendem o planejamento com uma ação educativa 

de suma importância, ressaltando que existem professores negligentes nessa prática, que se 

valem da experiência e saberes sociais para o desenvolvimento das suas atividades. Em 

consequência, não conseguem alcançar os objetivos aprendizagem de forma eficiente. Aos 

autores ainda acreditam, que docentes que pensam que sua experiência como professor é 

suficiente para ministrar suas aulas com competência, desconhecem a função do planejamento, 

bem como, sua importância, preocupando-se apenas com a ministração de conteúdo, 

desconsiderando a realidade e a herança cultural existente em cada comunidade escolar e suas 

necessidades. 

Castro, Tucunduva & Arns (2008) também discutem, sob as percepções de Schmitz 

(2000), se uma simples organização mental dos passos prioritários de uma aula é suficiente para 

promover ao aluno uma aprendizagem eficiente, mesmo que esses passos tenham sido pensados 

e definidos após um longo processo de estudos, ou seria necessário um “roteiro” com etapas 

elencadas como prioritárias. Por fim, ao se relatar a necessidade dessa sequência de etapas, bem 

delimitas, ainda que presente apenas nos passos mentais, eles apontam, como etapas que darão 

uma visão do que é necessário e conveniente ao professor e aos alunos, os objetivos, o conteúdo, 

a metodologia e a avaliação. Entretanto, não trazem alternativas ou ferramentas de abordagem 

que permitam o professor em formação compreender a importância de cada uma dessas etapas, 

assimilando a necessidade da busca por recursos para formulá-las. Então, com entender a 

importância do planejamento das aulas para organização do trabalho do professor em sua prática 

docente? 

É notório que ao desenvolver seu pensamento textual e a defender a sua tese, muitos 

autores, ainda que de forma inconsciente, estejam presos àquela tricotomia, apontada 

inicialmente aqui. O que entendo como isso, é que o aflorar e o perpetrar de um pensamento 

integrado entre conhecimentos acadêmicos, didáticos-pedagógicos e prática docente, só será, 

minimamente possível ao licenciando, a partir de uma mudança nos moldes de sua formação.  
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Oliveira e Fiorentini (2018, p.14), acerca das disciplinas de didáticas da matemática 

declaram “não observamos uma perspectiva conteudista de formação docente na disciplina 

didática especial de matemática (ou equivalente), mas, sim, um trabalho no âmbito da 

abordagem de recursos para o ensino dos conteúdos, na perspectiva de desenvolver um 

conhecimento para a prática.” Sendo pertinente aos autores que esta tendência parece ser a 

predominante na disciplina de didática especial e que envolve um conhecimento acerca do como 

fazer, mas que interligando os aspectos conceituais da matemática com os aspectos didático-

pedagógicos e curriculares do ensino da matemática. Essa perspectiva ajuda a romper com a 

tradicional dicotomia entre formação matemática e formação didático-pedagógica. 

 Endossada sob tais perspectiva, me arrisco a dizer que as reflexões trazidas até aqui 

formaram as primeiras vias que me conduziriam a responder: O que seria o Planejamento de 

uma aula? Como planejar o ensino de um Objeto Matemático? 

 

 A PROPOSTA FG: a teoria por trás desse planejamento  

 

A elaboração de um planejamento de aula foi um dos critérios de avaliação da Unidade 

II do componente curricular Estágio Supervisionado de formação de professores para o ensino 

fundamental (Matemática). Entretanto, ao analisar os planejamentos previamente produzidos 

pelos discentes, o professor González percebeu a necessidade de aprofundar o assunto 

planejamento de aula e, para isso, apresentou uma abordagem para que planejássemos o ensino 

de um objeto matemático. Eu, aqui, denominei essa como A Proposta FG.  

Conforme o material apresentado e minhas notas de aula, tal proposta se divide nas 

seguintes práticas: um diagnóstico inicial dos alunos alvo do planejamento, para, assim, se 

pensar a prática docente mediante a realidade intelectual e social destes; pesquisa que visa 

observar a forma como tal conteúdo é explorado e apresentado em livros didáticos; análise dos 

apontamentos, diretrizes e sugestões trazidas na Base Nacional Comum Curricular para se 

trabalhar as habilidades necessárias aos alunos mediante o nível de ensino, o ano de ensino e o 

objeto de conhecimento (o que chamaremos aqui de objeto matemático); análise do objeto 

matemático quanto suas definições, operações, processos, problemas e linguagens; a 

constituição de mapa conceitual que estabeleça relações entre conceitos, procedimentos e 

representações as diversas e possíveis linguagem usadas para a sua abordagem; além da análise 

dos resultados de aprendizagem esperados.  

Para González (2019), é necessário, após se decidir o objeto matemático que se pretende 

explorar, estabelecer uma visão Panorâmica global de ensino e aprendizagem do referido 

objeto, sendo essa expressa sob a forma de um fluxograma, conforme mostra a Figura 01.   

Para nós esclarecer acerca da primeira e, em minha opinião, a mais importante prática 

da Proposta FG, foi exposta uma relação entre os aspectos necessários a um diagnóstico inicial 

dos alunos alvo do planejamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  12 

Figura 01. Visão panorâmica global de ensino e aprendizagem de um objeto 

matemático segundo a Proposta FG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: González (2019) 

 

Na Figura 02, observa-se que o universo no qual se deve mergulhar, ao explorar um 

objeto matemático, é extremamente rico e que o seu ensino requer um conhecimento bem além 

daquele superficial, trazidos na grande maioria dos planejamentos de aula, ou seus modelos, 

dos quais eu tinha conhecimento até o momento. 

 

Figura 02. O universo do Diagnóstico inicial. a Proposta FG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:González (2019) 

 

Outra importante prática mostrada na Proposta FG, seria a análise do objeto 

matemático, que pressupunha uma visão ampla das definições necessárias para a sua 

compreensão e apropriação por parte dos discentes, bem como as operações matemáticas. 

Assim, tal análise deve abordar a aplicação prática desse objeto em problemas ou situações 

práticas do cotidiano discente, a fim de apresentar a esse uma aproximação palpável entre a 

matemática, seus objetos e a necessidade humana da sua utilização. Relacionado a isso temos 

as linguagens nas quais tal objeto pode ser apresentado, podendo ser essa, em alguns casos, 

gráfica, simbólica ou natural (língua mãe), e por fim, as diferentes soluções atribuídas a esse. 
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González (2019) orienta ainda, que um planejamento de aula, que vise prioritariamente uma 

transposição didática eficiente de um objeto matemático, na qual o ALUNO seja o alvo 

principal de todas as ações desenvolvidas, necessita entender como tal objeto é explorado e 

apresentado em livros didáticos e como o seu ensino é proposto em documentos oficiais. 

Quanto à análise dos resultados de aprendizagem esperados, discorre que esses devem 

abranger não só os processos algorítmicos de resoluções matemáticas, mas enfatiza a 

importância das definições, da construção matemática desse objeto, da transposição entre as 

linguagens que esse pode ser expresso e representado, compreender, a fim de justificar, explicar, 

questionar e comparar diferentes soluções matemáticas para tal objeto.   

Assim, ao apresentar e explorar tal proposta em sala de aula, o professor Fredy Enrique 

González, estabeleceu uma nova tarefa avaliativa: A produção de um planejamento de ensino 

de um objeto matemático. E é acerca desse planejamento, que se construiu sobre a ótica de 

algumas das práticas trazidas na Proposta FG, que tratarei de agora para frente. 

 

A PROPOSTA FG: o planejar o ensino de sistemas de equações do 1° grau 

 

A escolha do objeto matemático  

 

Apresentada como critério avaliativo do componente curricular Estágio Supervisionado 

de formação de professores para o ensino fundamental (Matemática). A elaboração de um 

planejamento de ensino pretendia a escolha de um objeto matemático, visando que esse fosse 

ensinado nas aulas de regência, ou seja, na ocasião das aulas ministradas por nós, discentes, nas 

escolas e turmas alvo das aulas práticas requeridas pelo componente curricular.  

Prontamente, escolhi o tema Sistemas de Equações Polinomiais do 1º grau. Essa escolha 

foi movida pelo projeto implementado anteriormente com uma turma do 7º do Ensino 

Fundamental Anos Finais da escola da escola na qual pretendia desenvolver o a parte prática 

componente curricular. Essa decisão, ainda foi baseada em conversas preliminares como o 

professor supervisor do referido estágio. Esse me repassou que seria responsável por turmas do 

8º ano do supracitado nível de ensino, e que pretendia realizar um trabalho que lhes 

despertassem o interesse pela álgebra e que ao mesmo tempo permitisse o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas com as diversas linguagens do pensamento algébrico. A pretensão de 

se trabalhar como sistemas de equações também foi motivada pelo fato de ser apontado no livro 

didático, adotado pela escola, como um assunto a ser tratado 8º ano do Ensino Fundamental, 

além de proposto nos documentos oficiais que regem o ensino da matemática no país 

 

O diagnóstico inicial 

 

O Diagnóstico inicial, conforme ilustrado na Figura 02, relaciona-se desde uma análise 

das características dos alunos, tanto pessoais como acadêmicas; dos conhecimentos 

matemáticos prévios, relacionados ao objeto matemático escolhido, bem como os pré-requisitos 

gerais necessários para aprendê-lo; das atitudes com a matemática, do tempo disponível, dos 

materiais e recursos, dos artefatos cognitivos e do nível educativo, além de observadas as 

aprendizagens esperadas após e/ou mediante o ensino desse objeto.  

Quanto as características acadêmicas, apesar da compreensão da álgebra como uma 

linguagem matemática, esses ainda não assimilavam o conteúdo algébrico de forma suficiente 

para se iniciar esse tratando de equações de 1º grau com duas incógnitas. Além disso, pelo fato 

de a turma do 8º ano ser muito mista em função do aprendizado algébrico, academicamente, 

apresentavam muitas lacunas oriundas dos anos letivos anteriores (relato trazido a mim, pelo 

professor supervisor do estágio). Outro aspecto importante da característica dos discentes é a 

energia que demostram em sala. Esses eram sempre despertados ao aprender quando lançados 
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algum desafio ou disputa entre grupos e, apesar do tumulto que tais atividades desencadeavam 

a turma se mostrava atenta e disposta a cumprir as regras estabelecidas, apresentando um grande 

interesse em aprender matemática fazendo matemática.  

Elenco aqui a importância da análise dos pré-requisitos necessários para que os 

discentes aprendam acerca do objeto matemático que se pretende ensinar é vital. Então, para tal 

se pretendeu pontuar como pré-requisitos necessários os seguintes conteúdos matemáticos: 

Soma, subtração, multiplicação e adição como números inteiros, potenciação, radiciação, 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, além de diferenciar incógnitas e variáveis.   

Em relação aos conhecimentos prévios, os alunos deveriam saber conceituar e 

caracterizar uma equação, em função dos seus elementos; uma equação do 1º grau com duas 

incógnitas, diferenciando incógnitas de variáveis; um plano cartesiano, em função da 

representação dos seus eixos, bem como a associação de uma equação linear do 1º grau com 

duas incógnitas a uma reta em um plano cartesiano. 

Quanto à motivação, apesar de perceberem a importância da matemática para o 

desenvolvimento do pensamento lógico, tão necessário na tomada de decisão em qualquer área 

do conhecimento, a maior motivação dos discentes estava relacionada à nota e o resultado da 

disciplina. Pude observar isso, quando o professor supervisor propunha alguma atividade em 

grupo ou trazia algo que não estava proposto no livro texto adotado. Os discentes sempre 

atribuíam esse tipo de atividade como se fosse algo extra e que, para ser feito com mais 

motivação, deveria considerar alguma pontuação acrescida à nota final.  

O tempo disponível. É preciso entender o tempo disponível para a execução de uma 

aula, definir os seus propósitos naquela aula e conferir se o tempo disponível é suficiente para 

que os seus intuitos e objetivos sejam, pelo menos, minimamente possíveis. Outro importante 

ponto é um tempo disponível para que todo o planejamento seja colocado em prática. Para tal 

proposito é vital a análise global do número de aulas necessárias ao objetivo traçado e a 

percepção se esse número pode ser enquadrado dentro do tempo disponível da realidade escolar 

que o docente se insere. Na realidade trazida aqui, era dispensada às aulas de matemática 04 

tempos semanais, totalizando 200 minutos semanais. Os horários eram distribuídos nas quintas 

e sextas-feiras, entre 09h50minh e 11h30minh.  

Quanto aos materiais e recursos, a realidade da escola permitia ao professor supervisor 

do estágio o uso dos materiais básicos de sala de aula: quadro banco, pincel e Datashow. No 

mais, ainda foi desenvolvido para fim de ensino do objeto matemático, jogos que poderiam ser 

trazidos como artefatos cognitivos. Esses permitiriam aos alunos a construção de padrões, bem 

como a observação das implicações desses padrões, a partir da sua manipulação e interação 

entre material (jogos), alunos e intervenção do docente, permitindo aos discentes, ainda, a 

construção de uma autonomia didática quanto ao objeto matemático ensinado.   

Quanto ao nível educativo, já foi referido aqui que esse planejamento seria direcionado 

a uma turma do 8º Ano do Ensino Fundamental.  

Quanto à aprendizagem esperada, foi tratada sob o foco da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), em aspectos das habilidades necessárias a serem desenvolvidas pelo estudo 

do objeto Sistemas de Equações Polinomiais do 1° grau. Considerando tal documento, acerca 

da unidade temática, o ensino de Sistemas de Equações Polinomiais do 1º Grau insere-se na 

unidade denominada Álgebra. Essa tem como finalidade o desenvolvimento do pensamento 

algébrico, essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise 

de relações quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas, 

fazendo uso de letras e outros símbolos, sendo ainda esperado que os alunos do Ensino 

Fundamental Anos Finais estabeleçam conexões entre variável e função e entre incógnita, 

equação e as técnicas de resolução de equações e inequações, inclusive no plano cartesiano. 

Além disso, prever que a aprendizagem da Álgebra, pode contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir 
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uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações-problema, apresentadas 

em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos os e vice-versa (Brasil, 2018). O que se 

relaciona diretamente com o que foi exposto no que cerne A Proposta FG quanto às linguagens 

nas quais um objeto matemático pode ser apresentado.  

No que abrange o ensino do sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas para 

discentes do 8º ano, a BNCC pressupõe apenas uma habilidade. Apontada pelo código 

EF08MA08, essa estabelece que a aluno ao se apropriar dos conhecimentos acercar desse objeto 

matemático, deve ser capaz de resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto 

próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas 

incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

Seguindo as alternativas de pesquisa apontadas pela Proposta de FG, se estabeleceu 

pesquisar como o objeto Sistemas de Equações Polinomiais do 1º Grau em livros didáticos. Os 

livros pesquisados foram: Jornadas.mat, autor: Fausto Arnoud Sampaio, lançado em 2012, pela 

editora Saraiva; Praticando Matemática, autores: Álvaro Andrini e Maria José Vasconcellos, 

lançado em 2012, pela editora Brasil. Ambos adotados pela rede estadual de ensino do Rio 

Grande do Norte.  

No primeiro livro, intitulado Jornadas.mat, os Sistemas de equações do 1º grau com 

duas incógnitas, vem inserido no capítulo 07. Nessa abordagem são aparentados dois métodos 

para a resolução desses sistemas de equações. Essa opção de apresentação do autor não leva em 

consideração a linguagem simbólica algébrica que o ensino desse objeto matemático deve 

estabelecer. Quanto à relação com a linguagem gráfica, o autor é bem mais cuidadoso, pois, 

trata da classificação desses sistemas de equações por meio da representação das equações que 

o constitui em um plano cartesiano, em função da posição relativa das retas que representam 

essas equações, trazendo como isso a relação entre a resolução algébrica e a resolução 

geométrica desse objeto. 

O segundo é o livro texto adotado pelo professor supervisor regente da turma do 8º ano. 

Esse traz uma breve revisão sobre Equações do 1º grau com uma incógnita e a diferenciação 

entre incógnita e variável. No entanto, o capítulo 8, que se destina ao matemático em questão, 

inicia-se já tratando desse objeto, sem consideram as definições e/ou aspectos que caracterizam 

uma equação do 1º grau com duas incógnitas. Na sequência do capítulo é percebido a tentativa 

de estabelecer problemas que ilustre o cotidiano dos alunos, a fim de se relacionar a necessidade 

de conhecimento desse objeto como ações e atitudes da vivência prática. Aqui, tenta se 

estabelecer uma conexão logica ente a linguagem natural, trazendo problemas matemáticos que 

relacionam duas grandezas, e a linguagem simbólica algébrica já por meio da resolução, ou 

técnicas de resolução, dos sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas, o que 

impossibilita que essa conexão seja observada. O livro texto não traz a linguagem gráfica desse 

objeto, apontado a classificação desses sistemas de equações, por meio do conjunto solução 

obtido ao fim do uso de um dos métodos de resolução, não estabelecendo a importante relação 

entre a resolução algébrica e a resolução geométrica desse objeto. 

Foi com base nessas informações e a fim de estabelecer uma aprendizagem eficiente 

quanto o ensino de Sistemas de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas, que se 

pensou e construiu os 05 planos de aula que serão apresentados.  

 

OS PLANOS DE AULA  

 

Plano 1 – O uno algébrico 

  

Realizado visando diagnosticar se alguns dos pré-requisitos necessários para a 

compreensão, assimilação e apropriação do objeto matemático em questão são conhecidos e 

apropriados dos discentes. Esse também serviria para diagnosticar a interação dos alunos como 
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um jogo, em relação ao seu uso como facilitador no processo de transposição didática e de 

ensino-aprendizagem das equações do 1º grau com uma incógnita, bem como a aceitação desse 

tipo de ferramenta lúdica e sua eficiência ao despertar o interesse dos discentes ao aprender 

matemático. O jogo O Uno Algébrico aplicado aqui seguiu o modelo de Andrade, Felipe e 

Jerônimo (2019), bem como as regras trazidas pelas autoras ao jogo e o modelo de questionário 

de sondagem.  

Objetivos 

● Geral: Relembrar, por meio da ludicidade do jogo, o conceito de equação, 

reconhecendo e relacionando a ideia de equilíbrio presentes nelas.  

● Específicos: identificar a incógnita nas equações do 1º grau, diferenciando-a do 

conceito de variáveis; realizar as operações matemáticas necessárias para obter o 

valor do número desconhecido (incógnita) das equações polinomiais do 1º grau, a 

fim de se manter o “equilíbrio” dessa; perceber a relação entre conhecimentos 

aprendidos em séries anteriores e o seu uso como suporte para resolução das equações 

polinomiais do 1º grau com uma incógnita.  

Conteúdos  

● Operações com Equações Polinomiais do 1º grau; Incógnitas. 

Recursos 

● Quadro branco; jogo – O Uno Algébrico; pilotos; apagador; projetor; computador; 

regras no Uno para apresentação no projetor; folhas para os cálculos; questionário 

pós-aplicação do Uno Algébrico. 

Procedimentos  

● Introdução (25 min): A aula será iniciada relembrando o conteúdo de equações 

polinomiais do 1º grau. Indagando os alunos se podem explicar o que seria uma 

equação, o que caracteriza uma equação do 1º grau, além de levá-los a citarem 

exemplos do dia-dia que podem ser representados algebricamente por essas 

equações, enfatizando aqui o conceito incógnita e de equilíbrio das equações 

utilizando o exemplo da balança. Após esse primeiro momento, anunciaremos à 

turma que a aula será realizada com o auxílio de um jogo: O Uno Algébrico, em que 

será exercitada a ideia incógnita e pensamento lógico algébrico. Aqui, 

apresentaremos o jogo para a turma, descriminado suas cartas e suas regras, com o 

auxílio de um projetor. Durante a apresentação serão tiradas todas as dúvidas que 

venham a surgir.  

● Desenvolvimento (60 min): Aos alunos serão divididos em grupo em de no mínimo 

quatro e no máximo componentes. Cada grupo receberá um baralho com 108 cartas 

e cada componente do grupo receberá uma folha para cálculo, sendo orientado a 

identificá-la com o seu nome. Será feito uma rodada teste. Após essa, o jogo 

começará efetivamente. Se, a fim de cada rodada, ainda tenham tempo de aula para 

outra, será permitido aos participantes jogarem outras vezes, até um fim do tempo 

destinado a essa etapa da aula. É esperado que os alunos sigam as regras do jogo, 

resolvendo as equações e os pequenos problemas algébricos contidos em suas cartas. 

Para isso, será pedido a esses que, antes do início oficial do jogo, resolvam as 

equações e/ou os problemas algébricos contidos em suas cartas, a fim de traçar 

estratégias para vencer o jogo. 

● Conclusão (15 min): As folhas de cálculo de cada componente serão recolhidas e 

alguma das equações contidas nas folhas serão trazidas à lousa e indagando sobre 

quem é incógnita e quais os passos matemáticos necessários para identificar o valor 

numérico dessa sentença. Além disso, será pedido que cada aluno traga na aula 

seguinte, um bilhete no qual relate sobre suas percepções quanto ao jogo, suas 

dificuldades, bem como o que aprenderam de novo ao jogarem.  Na saída receberão 
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um questionário de sondagem, que visa identificar se a abordagem de conteúdos por 

meio de jogos desperta o interesse deles. 

Avaliação 

 Como instrumento avaliativo, além dos esboços das respostas feitas na folha de cálculo, 

será considerada a participação ativa dos alunos no momento da resolução das equações no 

quadro e a produção do bilhete para diagnostico das suas percepções e dificuldades quanto ao 

jogo. 

  

Plano 2 – Corrida cartesiana 

  

Realizado com o intuído de trabalhar com os alunos o conceito de plano cartesiano e 

pares ordenados, visando usar tais conceitos no ensino do objeto matemático (Sistemas de 

Equações Polinomiais do 1º com duas incógnitas), pois esses foram estabelecidos como 

conhecimentos prévios tanto nos livros didáticos pesquisados como na proposta da BNCC, além 

de diagnosticar se alguns dos pré-requisitos necessários para a compreensão, assimilação e 

apropriação do objeto matemático em questão são conhecidos e apropriados dos discentes. A 

atividade Corrida Cartesiana aplicada aqui, seguiu o modelo de Oliveira Neto (2020), bem 

como as regras trazidas pelo autor. 

Objetivos 

● Geral: Reconhecer o plano cartesiano em diversos contextos, a fim de compreendê-

lo no sentido de localização de pares ordenados.  

● Específicos: Compreender o conceito de coordenada, de par ordenado e de ponto; 

localizar pares ordenados no plano cartesiano; diferenciar números inteiros positivos 

de inteiros negativos e o zero; realizar cálculos com divisões e potências com 

números inteiros. 

Conteúdos 

● Coordenadas cartesianas; eixos do plano cartesiano; pares ordenados 

Recursos 

● Quadro branco; pilotos (Azul; preto); fitas adesivas coloridas (Preta, azul e 

vermelha); fita adesiva comum; tesoura; trena métrica; bexigas; cartões com pares 

ordenados; apito; círculos para representar os pontos.  

Procedimentos  

● Introdução (15 min): A aula será iniciada indagando aos alunos acerca do que 

sabem sobre plano cartesiano, seus elementos e como ele é constituído, com também 

o seu uso na localização espacial em nosso cotidiano (endereços, mapas, telas, GPS 

etc.). 

● Desenvolvimento (70 min): a turma será convidada a construir um plano cartesiano 

no meio da sala. Com o auxílio de uma fita adesiva colorida, trena e tesoura, 

construiremos um plano cartesiano no chão (3m x 3m). Em seguida, demarcaremos 

os valores -4, -3,-2, -1, 0, 1, 2, 3 e 4 em cada um dos eixos, distanciando-os em 50 

centímetros de um para outro. Construído o plano, dividiremos a turma em duas 

grandes equipes para a realização da atividade “Corrida Cartesiana”.  

● Conclusão (15 min): será pedido para que os alunos socializem com os colegas da 

turma o que acharam da atividade e o que aprenderam sobre o plano cartesiano, além 

de incentivado que marquem no plano, construído no chão da sala, pontos que não 

foram marcados durante a atividade, identificando que seria x e y no ponto 

identificado por um par ordenado.  

Avaliação 
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 feita através da participação na atividade proposta e proatividade dos alunos mediante a 

marcação de diferentes pontos no plano construído. Serão notados os nomes de todos os que 

participaram na atividade. 

 

Plano 3 – Equações do  1º grau com duas incógnitas 

  

Realizado visando ensinar aos discentes um dos conhecimentos prévios necessários 

para a compreensão, assimilação e apropriação do objeto matemático em questão. 

As ações realizadas durante a implementação do referido plano de aula, deveram 

estabelecer a definição de Equação do 1º grau com duas incógnitas, deixando claro 

quando os valores desconhecidos serão incógnitas e quando serão variáveis, e 

permitir que os alunos compreendam a relação estre as linguagens natural, algébrica 

e gráfica que essa equações podem se aparentar.   

Objetivos 

● Geral: Resolver e elaborar problemas relacionados ao contexto próximo desse aluno, 

que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas 

incógnitas. 

● Específicos: Identificar as incógnitas nas equações do 1º grau, diferenciando-a do 

conceito de variáveis; interpretar problemas que possam ser representados por 

sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas utilizando, o plano cartesiano 

como recurso, observando que as possíveis soluções dessas equações são pares 

ordenados; observar e compreender que o conjunto solução de uma equação do 1º 

grua com duas incógnitas é representado por uma reta formada pelos infinitos pontos 

(x;y) que satisfazem tal equação; relacionar e compreender a relação existem entre a 

linguagem natural, a linguagem simbólica algébrica e a linguagem gráfica nas quais 

pode representar uma equação linear com duas incógnitas. 

Conteúdos 

● Equações Polinomiais do 1º grau com duas incógnitas; conjunto solução de Equações 

Polinomiais do 1º grau com duas incógnitas; representação gráfica de uma Equação 

Polinomial do 1º grau com duas incógnitas em um plano cartesiano. 

Recursos 

● Quadro branco; pilotos (azul; preto); apagador; lista de exercício; papel milimetrado; 

canetas coloridas (azul, vermelha e preta); réguas.  

Procedimentos  

● Introdução (15 min): A aula será iniciada relembrando a turma os conceitos de 

equação (relação de equilíbrio), incógnita e de equação do 1º grau com duas 

incógnitas. Após isso, são feitas das seguintes indagações: Se a soma de dois números 

é 7. Quais são esses possíveis números? É possível encontrar esses dois números? 

Qual seria a sua estratégia? Você pode me dizer alguns dos valores que encontrou 

que responde a primeira indagação? Indagando ainda, se existe uma forma de 

expressar esse problema em uma linguagem simbólica algébrica e, mediante as 

repostas, será construído no quadro uma tabela que relacione os valores atribuídos 

aos números 

● Desenvolvimento (70 min): Tomado os valares expostos na tabela construída, será 

tratada a diferenciação entre incógnita e variável na situação das equações do 1º, 

levando os alunos a perceberem que as soluções tabeladas trazidas para a equação 

em questão são pares ordenados do tipo (x;y). Esses serão indagados quanto a 

possibilidade da representação dessa equação em um plano cartesiano, ao usar para 

isso os pontos representados pelos pares coordenados contidos na tabela e convidados 

para que construam essa representação, afirmando ser uma reta formada pelos 
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infinitos pontos (x;y) que satisfazem a equação. Após isso, será pedido que os alunos 

se dividam em duplas e distribuída uma lista com problemas matemáticos algébricos, 

bem como uma folha de papel milimetrado, uma régua e um conjunto com 3 canetas 

de diferentes cores para cada dupla. As questões contidas na lista devem ser debatidas 

entre os componentes de cada dupla antes da sua resolução.  

● Conclusão (15 min): será escolhido um dos problemas trazidos na lista e apresentado 

no quadro, pedindo a ajuda dos alunos para que esse problema seja “traduzido” para 

a linguagem simbólica algébrica e, ainda, para a linguagem gráfica, enfatizando os 

conceitos de incógnita, par ordenado e associação de uma equação linear de 1º grau 

com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.   

Avaliação 

 Como instrumento avaliativo, será considerada a participação ativa do aluno na 

atividade em dupla, a resolução da lista de exercícios, como também a participação do discente 

no momento da resolução das equações no quadro 

 

Plano 4 – Sistemas de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas e seus métodos 

de resolução 

 

Objetivos 

● Geral: Definir um sistema de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas. 

● Específicos: Compreender o conceito de sistemas de equações; assimilar que uma 

equação do 1º grau com duas variáveis possui infinitas soluções, enquanto que um 

sistema, formado por pelo menos duas delas, deve apresentar uma solução que atenda 

as suas equações; atribuir a solução de um sistema de equação a um par ordenado 

(x;y) que satisfaça as equações do sistema; compreender o algoritmo para resolução 

desses sistemas por dois métodos (Substituição e Adição); Resolver e elaborar 

problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por 

sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas.  

Conteúdos 

● Sistemas de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas; métodos de 

resolução de sistemas de equações lineares 

Recursos 

● Quadro branco; pilotos (Azul; preto); apagador; livro didático (ANDRINI E 

VASCONCELOS, 2012).  

Procedimentos  

● Introdução (25 min): A aula será iniciada trazendo a seguinte indagação: Um grupo 

de estudo é formado por 08 alunos do 8º Ano. Quantos desses são moças e quantos 

são rapazes? Após essa exposição, será perguntado se é possível determinar o número 

de moças e rapazes presentes no grupo apenas com as informações passadas até aqui. 

Após as respostas dos discentes, serão trazidas informações quanto ao grupo de 

estudos e a seguinte indagação: Sabendo, agora que o número de moças presentes no 

grupo e igual ao tripulo de rapazes, é possível determinar o número de moças e 

rapazes que fazem parte do grupo de estudo? Aqui, após ouvi as estratégias de 

resolução apontadas pelos alunos, com a participação deles, será feita a transposição 

desse problema matemático para a linguagem simbólica algébrica, expondo esse 

processo, bem como o seu resultado no quadro branco 

● Desenvolvimento (60 min): Tendo exposto no quadro branco duas equações do 1º 

grau com duas incógnitas, essas serão usadas para tratar da definição sistemas de 

equações 1º grau com duas incógnitas, relatando para eles que esse objeto 

matemático pode ser definido um conjunto de 02 equações com duas incógnitas, cujo 
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um único valor de x e um único valor de y é capaz de torná-las sentenças verdadeiras. 

Em seguida, de posse da definição desse objeto, os alunos deverão apontar as 

incógnitas em ambas as equações e relatem problemas do seu dia a dia que podem 

ser expressos algebricamente como sistemas de equações polinomiais com duas 

incógnitas. Ainda será exposto a turma os métodos da adição e da substituição para 

a resolução de tal problema, bem como os algoritmos usados nessa resolução, 

apontando ainda que o método da substituição visa a eliminação de uma das 

incógnitas. 

● Conclusão (15 min): Serão aplicados exercícios de fixação trazidos no livro texto 

(páginas 154 e 155), a fim de observar se esses compreenderam o assunto tratado e 

assimilaram os algoritmos de resolução de ambos os métodos. 

Avaliação 

 A avaliação será feita através da participação na atividade proposta, bem como pela 

proatividade dos alunos mediante as indagações feitas no decorrer da aula. 

  

Plano 5 – Sistemas de equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas sua 

classificação e solução geométrica – A Caça ao tesouro 

 

O Jogo A Caça ao tesouro aplicada aqui, seguiu o modelo de Andrade e Felipe (2019) 

bem como as regras e etapas trazidas pelos autores na parte 1 da atividade desenvolvida em seu 

trabalho. 

 Objetivos 

● Geral: Perceber um Sistema de equações polinomiais do 1°grau como uma relação 

entre duas equações polinomiais do 1° grau com duas incógnitas e que a solução 

desse sistema depende da posição relativa entre as retas associadas a essas equações. 

● Específicos: Representar sistemas de equações graficamente por meio dos pares 

ordenados. Efetuar a resolução gráfica de um sistema de equações com duas 

incógnitas, relacionado entre si a linguagem natural, simbólica algébrica e a 

linguagem gráfica desse objeto matemático. Classificar os sistemas em relação a sua 

solução, por meio da associação das posições relativas posição relativa entre as retas 

associadas as equações que o compõe. 

Conteúdos 

● Resolução gráfica de Sistemas Equações Polinomiais do 1º grau; classificação de 

Sistemas Equações Polinomiais do 1º grau. 

Recursos 

● Quadro branco; pilotos (Azul; preto); apagador; papel milimetrado; canetas coloridas 

(Azul, vermelha e preta); réguas; sequência didática na perspectiva da atividade 

investigativa, conforme modelo de Andrade e Felipe (2019). 

Procedimentos  

● Introdução (25 min): A aula será iniciada relembrando o conteúdo de equações 

polinomiais do 1º grau com duas incógnitas e enfatizando o conceito de incógnitas e 

a forma como essas equações são associadas a uma reta representada em um plano 

cartesiano. Ainda será tratada uma revisão sucinta sobre sistemas de equações 

polinomiais do 1º grau com duas incógnitas apontando sua definição e relacionado 

esses com as equações polinomiais do 1º grau com duas incógnitas. 

● relembrando a turma os conceitos de equação (relação de equilíbrio), incógnita e de 

equação do 1º grau com duas incógnitas. Após isso, são feitas das seguintes 

indagações: Se a soma de dois números é 7. Quais são esses possíveis números? É 

possível encontrar esses dois números? Qual seria a sua estratégia? Você pode me 

dizer alguns dos valores que encontrou que responde a primeira indagação? 
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Indagando ainda, se existe uma forma de expressar esse problema em uma linguagem 

simbólica algébrica e, mediante as repostas, será construído no quadro uma tabela 

que relacione os valores atribuídos aos números 

● Desenvolvimento (60 min): Será mostrado a turma, por meio de diferentes sistemas 

de equações, que esses podem ser classificados quanto a sua solução, em sistemas 

possíveis e determinados, sistemas impossíveis ou sistemas possíveis e 

indeterminados, relacionado essa classificação a posição relativa entre as retas 

associadas as equações que forma tal sistema (por meio de desenho de plano 

cartesiano no quadro branco e plotagem de tais retas nesse plano). Após isso turma 

será dividida em 06 grupos de 04 ou 05 alunos e anunciado que a aula será realizada 

com o auxílio de um jogo A Caça ao Tesouro. Cada grupo vai receber uma sequência 

didática contendo um conjunto de 04 retas e responderam questões trazidas nessa 

sequência. 

● Conclusão (15 min): Para finalizar a aula, os alunos serão indagados quanto as 

possíveis dúvidas. Estando esses presentes, elas serão levadas ao quadro branco e 

tratadas com toda a turma  

Avaliação 

 A avaliação será feita através da participação no jogo O Caça ao Tesouro, a 

proatividade dos alunos e serão premiados com 0.3 na média os participantes do grupo 

vencedor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O uso do jogo O Uno Algébrico permitiu diagnosticar a interação dos alunos como o 

jogo, em relação ao seu uso como facilitador no processo de transposição didática e de ensino-

aprendizagem do objeto matemático explorado, bem como a aceitação desse tipo de ferramenta 

lúdica e sua eficiência ao despertar o interesse dos discentes ao aprender matemático, sendo 

essas conclusões baseadas nas respostas aos questionários pós-aplicação do jogo.  

Durante essa prática se priorizou a revisão o conteúdo de equações polinomiais do 1º 

grau, além da definição de equação e sua relação ao conceito de equilíbrio por meio da metáfora 

da balança, como também o conceito de incógnita. O que permitiu as discentes, antes mesmo 

da realização do jogo, perceberem a necessidade de compreender tais conceitos para 

aproximação e apropriação do pensamento algébrico, dos passos matemáticos necessários para 

a resolução aritméticas dessas equações e perceber a relação entre conhecimentos aprendidos 

em séries anteriores e o seu uso como suporte para resolução das equações polinomiais do 1º 

grau com uma incógnita, em função do uso das operações básicas. Quanto ao diagnóstico dos 

pré-requisitos necessários para a compreensão, assimilação e apropriação do conceito, a turma 

se mostrou desenvolvida quanto a aplicação das quatro operações básicas, o conceito de 

incógnita e de equação, mostrando compreender bem a álgebra como generalizadora da 

aritmética, sendo ágeis na resolução das equações propostas nas cartas do jogo. 

Na aplicação do Plano de Aula 2, ao se lançar mão do jogo A Corrida Cartesiana, foi 

percebido, mediante a participação desses e discussão trazida em sala, que os discentes 

compreenderam o sentido e o conceito de pares ordenados, coordenadas cartesianas, a relação 

entre os números interinos e sua localização na reta real. Entretanto, mostram dificuldades 

quanto às operações de potenciação. 

Na ocasião da aplicação do Plano de Aula 3. percebi que as atividades anteriores 

possibilitaram aos discentes uma menor dificuldade na assimilação dos conceitos trazidos e, 

mesmo sem fazer uso de jogos ou gerar uma competição entre os alunos, esses, pelo fato de 

trem compreendido o conceito de equação, incógnitas e pares ordenados, não demonstraram 

dificuldades ao tratarem do conteúdo abordado. Aqui, tentei massificar a atenção na relação 
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entre as linguagens natural, simbólica algébrica e gráfica que essas equações podem ser 

apresentadas. Fixando ainda mais a associação de equação linear de 1º grau com duas incógnitas 

a uma reta no plano cartesiano.  

Ao iniciar a aplicação do Plano de aula 4 trazendo indagações que correspondia ao 

cotidiano dos alunos, esses se identificaram muito com a dinâmica e, ao serem questionados 

sobre se reconheciam em seu dia a dia algum exemplo de problema que poderia ser resolvido 

matematicamente utilizando duas incógnitas e duas equações, eles lançaram mão de vários, 

apesar de alguns bem incoerentes. As sequências da aula apresentaram alguns contrapontos, 

sendo esses mais relacionados aos métodos de resolução desses sistemas, já que entenderam 

como confuso o uso dos métodos, não tendo uma maturidade acadêmica para diferenciar 

quando usar um ou outro método de resolução desses sistemas (Adição ou substituição). 

Sobre a percepção em relacionar entre si a linguagem natural, simbólica algébrica e a 

linguagem gráfica desse objeto matemático e a classificar os sistemas em relação a sua solução, 

por meio da associação das posições relativas posição relativa entre as retas associadas ás 

equações que o compõe, a fim de que esses entendessem que o conjunto solução de um sistema 

de equações representa o valor numérico dos termos desconhecidos que se deseja encontrar, a 

saber as incógnitas, foi possível identificar, na aplicação do Plano de Aula 5, que os alunos 

compreenderam que a solução de um sistema de equações vai depender de como as retas que 

representam as suas equações vão se relacionar. mas não compreendem bem o sentido de 

coeficientes de reta, o que pode percebido pelas respostas dadas ao item e da 2ª parte da 

sequência. 

 Ao exposto nessas considerações, é possível perceber que o uso da Proposta FG 

permitiu o desenvolvimento de um planejamento de ensino, que proporcionou uma interrelação 

entre os conteúdos tratados em cada Plano de Aula, visando preencher possíveis lacunas 

educacionais que limitasse o aprendizado efetivo do objeto matemático em questão. A maior 

efetividade desse preenchimento, pode ser atribuída a vários aspectos da Proposta FG, mas 

acredito que um diagnóstico inicial bem embasado, que permita, entre outros aspectos, uma 

sapiência das características acadêmicas dos discentes, dos pré-requisitos e conhecimentos 

prévios necessários a aprendizagem, além da compreensão de como utilizar a motivação, 

visando explorar da mais diversas formas ferramentas e materiais didáticos para fins de 

transposição didática efetiva, será capaz de permitir uma aprendizagem solida de qualquer 

objeto matemática escolarizado.  
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: tecendo e costurando saberes e práticas docentes 
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RESUMO  

Este trabalho apresenta o alinhavar de alguns pontos das nossas reflexões sobre uma 

pesquisa dissertativa em andamento. Apresentamos essa trajetória através de uma 
metáfora com o processo de confecção de uma colcha de retalhos, uma ideia que não 

é inédita, mas que comporta interessantes possibilidades, pois significa a organização 

de partes (os retalhos: caminhos da pesquisa), num todo articulado e harmonioso (a 

colcha: trabalho concluído). Cada retalho pode ser representado por períodos vividos, 

com as marcas peculiares de experiências significativas no mestrado em educação. 

Objetivamos compreender, por meio dos diários narrativos, quais as contribuições dos 

saberes e das práticas de Supervisoras Acadêmicas no estágio supervisionado, tendo 

como objeto de estudo o Estágio no curso de Pedagogia da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte - UERN. Com base nas escritas desses atores sociais, 

buscamos identificar as histórias de vida e de formação dos colaboradores da 

pesquisa, a concepção de formação inicial, de estágio supervisionado, os saberes que 

constituem sua identidade, a forma de organização da disciplina e do trabalho de 
Supervisoras Acadêmicas de Estágio na universidade e nas escolas. Apontamos as 

narrativas (auto)biográficas como um caminho para a reflexão da prática e da 

formação docente, que tem como foco o sujeito aprendente, seu cotidiano e suas 

experiências, na perspectiva de ressignificação do papel do estágio curricular 

supervisionado.  O método de pesquisa tem por base a abordagem qualitativa, 

utilizando como método de investigação a pesquisa (auto)biográfica a partir das 

narrativas de duas professoras Supervisoras Acadêmicas de Estágio. Para a efetivação 

do trabalho, abordamos os seguintes conceitos: Narrativas (Auto) biográficas (Josso, 

2010), (Passegi, 2008), (Souza, 2006); Diários (Zabalza, 2007); Estágio 

Supervisionado (Pimenta e Lima (2012; 2005); Saberes e Práticas (Tardif, 2012), 

(Larrosa, 2002). Recorremos também às regulamentações legais do componente 
curricular (Estágio Supervisionado), nos cursos de licenciatura, especificamente, no 

curso de Pedagogia da UERN, através da Resolução Nº 06/2015 - CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e do Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia (PPC, 2019). Apontamos considerações provisórias do trabalho, 

arrematando temporariamente os nós, entre o problema e os objetivos propostos, 

destacando as principais contribuições dos saberes e das práticas de Supervisoras 

Acadêmicas no estágio supervisionado. Consideramos que o estudo proporcionou a 

oportunidade de reflexões das Supervisoras Acadêmicas de estágio caminhando para 

a (auto) formação, já que, escrever sobre si é um exercício que promove uma 

autorreflexão. Oportunizou também a nossa compreensão do papel formador inerente 

a função de coordenadora pedagógica de uma escola pública, colaborando com a 

nossa autoformação, com a reorganização das práticas e saberes, e contribuindo com 
a ressignificação das práticas daqueles com quem trabalhamos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Curso de Pedagogia; Narrativas 

(Auto)biográficas.  
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INTRODUÇÃO – ESCOLHENDO OS RETALHOS 

 

O presente trabalho apresenta o alinhavar das reflexões de uma pesquisa dissertativa em 

andamento. Apresentamos essa trajetória através de uma metáfora com o processo de confecção 

de uma colcha de retalhos, uma ideia que não é inédita, mas que comporta interessantes 

possibilidades, pois significa a organização de partes (os retalhos: caminhos da pesquisa), num 

todo articulado e harmonioso (a colcha: trabalho concluído).  

Objetivamos compreender, por meio dos diários narrativos, quais as contribuições dos 

saberes e das práticas de Supervisoras Acadêmicas no estágio supervisionado, tendo como 

objeto de estudo o Estágio no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte - UERN. Com base nas escritas desses atores sociais, buscamos identificar as histórias 

de vida e de formação dos colaboradores da pesquisa, a concepção de formação inicial, de 

estágio supervisionado, os saberes que constituem sua identidade, a forma de organização da 

disciplina e do trabalho do Supervisor de Estágio na universidade e nas escolas.  

A metodologia utilizada nesta pesquisa está vinculada à abordagem qualitativa, uma vez 

que lida com sujeitos carregados de saberes e subjetividades inerentes ao contexto e 

experiências e é referendado em autores como Bogdan e Biklen (1994). Para esses autores, a 

pesquisa de abordagem qualitativa, se adequa ao entendimento da natureza dos fenômenos 

sociais.  

Utilizamos como método de investigação, a pesquisa (auto)biográfica a partir das 

narrativas de duas professoras Supervisoras Acadêmicas de Estágio, possibilitando um caminho 

para a reflexão da prática e da formação docente, que tem como foco o sujeito aprendente, seu 

cotidiano e suas experiências, na perspectiva de ressignificação do papel do estágio curricular 

supervisionado. 

Ao utilizar as narrativas das professoras, sujeitos do estudo, enfatizamos a importância 

dessas narrativas, das observações e das reflexões acerca das histórias narradas por elas. Josso 

(2010) afirma que tal metodologia, explora a subjetividade e a memória como elementos 

constitutivos para o (re)conhecimento da realidade das experiências de vida dos sujeitos em 

construção. As narrativas (auto)biográficas são caminhos para a reflexão da prática cotidiana, 

pois através da prática, os sujeitos se confirmam, modificam e ampliam os diferentes saberes 

da experiência. 

Para o conceito de Diários, utilizamos as contribuições de Zabalza (2007), sendo “[...] 

os documentos em que professores e professoras anotam suas impressões sobre o que vai 

acontecendo em suas aulas” (ZABALZA, 2007, p.13). Esse processo permite ao profissional 

um conhecimento de si, tendo em vista a perspectiva de questionamento mais sistemática, de 

compreensão e de aprofundamento do conhecimento, num movimento contínuo que permitirá 

a melhoria da sua atuação docente. 

A discussão sobre Estágio Supervisionado está baseada em Pimenta e Lima (2012) e 

Pimenta e Lima (2005), que compreendem o estágio supervisionado como atividade teórico-

prática instrumentalizadora da práxis do futuro professor, significando o lócus das reflexões 

sobre o professor e seu trabalho, portanto um espaço de pesquisa sobre a docência. 

O estágio é espaço de pesquisa, precisando ser entendido como uma ação cotidiana e 

necessária para interpretar a realidade criticamente e reconstruí-la, pois “[...] não há ensino sem 

pesquisa e pesquisa sem ensino” (FREIRE, 2011, p. 32). Ou seja, faz parte da natureza prática 

docente, a indagação, a busca: “Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 

ou anunciar a novidade”. (FREIRE, 2011, p. 32). 

Abordamos também o conceito de Saberes, trabalhado por Tardif (2012), Pimenta 

(1999), Freire (2011) e Larrosa (2002) que nos seus estudos, enfoca notas sobre a experiência 
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e o saber de experiência. Na universidade, local da formação do pedagogo, é iniciado o seu 

itinerário de tornar-se professor, adquirindo saberes para uma atuação profissional competente 

e com qualidade.  

Apontamos considerações provisórias do trabalho, arrematando temporariamente os 

nós, entre o problema e os objetivos propostos, destacando as principais contribuições dos 

saberes e das práticas de Supervisoras Acadêmicas no estágio supervisionado.  

 

COM OS RETALHOS ESCOLHIDOS, VAMOS A CONFECÇÃO DA COLCHA... 

 

Estágio Supervisionado: retalhos de um todo  

 

O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular dos cursos de 

formação universitária profissional. No caso do estágio supervisionado nos cursos de 

licenciatura, é compreendido como um espaço de aprendizagem da profissão docente e de 

construção da identidade profissional.  

Esse componente não é o único elemento curricular responsável pela formação do 

professor, mas é no percurso do estágio, que teoria e prática se articulam de maneira mais 

efetiva, imbricadas pela relação com o saber construído no processo de formação inicial. Nesse 

processo, se faz necessário vivenciar as experiências reais, não só para relacionar a teoria com 

a prática, mas principalmente, para que o indivíduo possa identificar-se ou não com a futura 

profissão. No processo de formação docente não é diferente, pois o estágio segundo Pimenta 

(2014) é como:  

 
Um campo de conhecimento que envolve estudos, análise, problematização, 

reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender, e que 

compreende a reflexão sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as 

práticas institucionais, situados em contextos sociais, históricos e culturais 
(PIMENTA, 2014, p. 29). 

 

O estágio supervisionado permite ao futuro profissional docente conhecer, analisar e 

refletir sobre seu ambiente de trabalho. Para tanto, o aluno de estágio precisa enfrentar a 

realidade munido das teorias que aprende ao longo do curso, das reflexões que faz a partir da 

prática que observa, de experiências que viveu e que vive enquanto aluno, das concepções que 

carrega sobre o que é ensinar e aprender.  

Como componente formativo, apresenta a oportunidade da universidade poder 

“trabalhar a formação docente junto com a escola, na intenção de formar professores centrados 

numa perspectiva crítica, investigativa e reflexiva sobre os problemas educacionais” (SOARES, 

2015, p. 62). 

Faz-se necessário então, aprofundar durante a formação inicial, tanto os conhecimentos 

e concepções teóricas sobre a profissão, como também apreender as competências e habilidades 

necessárias ao processo de ensino-aprendizagem, construindo esse conhecimento a partir da 

vivência no meio em que ela ocorre.  

Observamos que é essa a perspectiva apresentada pelo PPC do Curso de Pedagogia da 

UERN (2019), ou seja, de que o estágio não deve se configurar como um espaço de aprender 

um conjunto de técnicas de ensino com outros professores, mas de problematizá-las, bem como 

problematizar as relações em que estão envolvidas, considerando as condições estruturais, as 

políticas educacionais, a diversidade dos sujeitos em formação e das interações estabelecidas, 

além da construção do conhecimento.  

Trata-se de “[...] contribuir para a formação de um profissional reflexivo, pesquisador, 

comprometido com o pensar/agir diante das problemáticas educacionais evidenciadas nos 

espaços escolares e não escolares” (UERN, 2019, p. 60), sendo esse lócus um espaço de 
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produção do conhecimento que favorece a pesquisa e a extensão através da troca de 

experiências entre os envolvidos no processo, não se limitando assim, a transferência linear da 

teoria para a prática.  

É um período que deve oportunizar aos estagiários a mobilização de vários saberes na 

comunidade escolar. Mas, é importante destacar que o aprendizado de todos os elementos da 

profissão docente não se dará de maneira completa no período de estágio, mas poderá propiciar 

aos futuros professores a busca contínua por sua formação. Temos a consciência de que a 

construção da identidade docente está em constante mudança e depende das relações que serão 

feitas entre a teoria e a prática na formação inicial. 

 

Alinhavando e tecendo os Saberes e as Práticas Docentes 

 

Na discussão sobre os saberes dos professores estão presentes diversos autores com 

contribuições muito significativas ao campo educacional. Para Tardif e Gauthier (1996, p. 11) 

“o saber docente é um saber composto de vários saberes oriundos de fontes diferentes e 

produzidos em contextos institucionais e profissionais variados”. 

Os saberes docentes são constituídos por vários ‘saberes’ porque, em suas atividades 

pedagógicas diárias, os professores realizam diversas atividades que incluem: planejamento e 

execução do plano didático, escolha de metodologias, elaboração de tarefas para os alunos, 

administração da sala de aula mantendo a ordem e a disciplina e construção dos instrumentos 

de avaliação. Ou seja, como os professores tratam da gestão da matéria e da gestão da sala de 

aula, necessitam utilizar diferentes ‘saberes’ necessários à consecução dos seus objetivos. 

Para dar conta dos objetivos traçados, os professores comumente utilizam os saberes da 

formação profissional, os saberes das disciplinas, os saberes curriculares e os saberes da 

experiência, constituindo, possivelmente, o que é necessário saber para ensinar. 

Mesmo reconhecendo a existência de diversos saberes relacionados ao fazer dos 

professores, Tardif chama a atenção para a posição de destaque ocupada pelos saberes 

experienciais em relação aos demais saberes dos professores, que se justifica principalmente 

pela relação de exterioridade que os professores mantêm com os demais saberes, pois não 

controlam sua produção e sua circulação. 

Pimenta (1999) é outra pesquisadora que tem investigado sobre os saberes docentes, 

como um dos elementos que constitui o processo de profissionalização docente e a construção 

da sua identidade profissional. Destaca três saberes da docência: a experiência, o conhecimento 

e os saberes pedagógicos. Para a autora, o docente é um profissional que deve, cotidianamente, 

mobilizar os saberes que possui e deve refletir sobre a prática educativa, inovando seus saberes 

a partir da própria reflexão do que faz, colocando em dúvida todas as certezas sobre a sua 

prática.    

Paulo Freire (2011), em seu livro Pedagogia da Autonomia, apresenta os saberes que 

ele considera necessários à prática educativa, compreendendo o aspecto da formação docente 

ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva em favor da autonomia dos 

educadores. Segundo o pensador, os saberes indispensáveis à prática docente de educadores 

críticos, progressistas, devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da 

formação docente.  

A categorização de Freire (2011) explicita vários saberes, que não são fechados; há 

sempre uma proposta de reflexão crítica para reestruturação e formação de novos conceitos. 

Observa-se uma subjetividade maior no que diz respeito a forma como o autor vai delineando 

os saberes necessários à prática docente.  

Além dos autores citados, Larossa (2002) aborda a questão dos saberes da experiência. 

A noção de saber da experiência é concebida pelo autor como sendo os acontecimentos que nos 
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passam e nos tocam, “o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que lhe vai 

passando ao longo da vida e que vai conformando o que alguém é” (LARROSA, 2011, p. 14). 

Os saberes determinados por esses pesquisadores são esforços de sínteses sobre os 

saberes necessários para a prática docente. Percebemos que os saberes se complementam 

estabelecendo relações entre si em diversos momentos. Chama a nossa atenção os saberes 

experienciais, pois todos os autores citados fazem referência a eles, o que nos leva a inferir 

sobre seu grau de importância no processo formativo do professor e, consequentemente, no 

processo de profissionalização docente.  

Refletimos sobre como esses saberes e práticas, podem contribuir para o processo 

formativo dos Supervisores de estágio; destacamos que o Estágio é um momento propício para 

a mobilização desses saberes, pois essa construção se dá a partir da observação, discussão e 

reflexão sobre o que se tem construído.  

 

Costurando os retalhos com o viés das Narrativas (Auto)Biográficas 

 

Escrever sobre o que se faz e o que se sente tornou-se um recurso de pesquisa para 

analisar o cotidiano e a prática profissional. As narrativas (auto)biográficas compõem um 

método de construção do conhecimento que fundamentam a reflexão do fazer pedagógico e a 

ressignificação da própria ação. 

De acordo com Josso (2010), as narrativas (auto) biográficas têm como objetivo dar voz 

à pessoa-sujeito da investigação, lhe oportunizando aprender, crescer e desenvolver-se a partir 

de suas experiências pessoais, profissionais e formativas. Enfim, a partir de um “processo de 

caminhar para si”, caracterizado como um projeto a ser construído no decorrer de uma vida, 

cuja atualização consciente passa, pelo projeto de conhecimento daquilo que somos, pensamos, 

fazemos, valorizamos e desejamos na relação estabelecida conosco, com os outros e com o 

ambiente humano e natural. A autora afirma que,  

 
A originalidade da metodologia de pesquisa-formação em Histórias de Vida 

situa-se, em primeiro lugar, em nossa constante preocupação com que os 

autores de narrativas consigam atingir uma produção de conhecimentos que 

tenham sentido para eles e que eles próprios se inscrevam num projeto de 
conhecimento que os institua como sujeitos. (JOSSO, 2010, p. 33). 

 

Nessa construção, fizemos a ligação das categorias elencadas no trabalho, construídas a 

partir do dispositivo principal utilizado na nossa pesquisa, ou seja, os Diários Narrativos, 

ancorados na fundamentação teórica dos diários de aula, de Zabalza (2007). Através desse 

documento, os professores realizaram as narrativas, que serviram de resposta a nossa questão 

problema, bem como, de reflexão sobre os seus trabalhos.  

Como destaca Zabalza (2007), a utilização dos diários para os processos de 

aprendizagens, possibilita racionalizar a experiência, no sentido de “descentrar-se” e situar-se 

como observador de si próprio, refletir, analisar a própria prática pedagógica. No campo da 

formação docente, as narrativas expressas nos diários possibilitam um conhecimento de si e do 

outro, de seus processos formativos, tendo em vista potencializar as experiências e permitindo 

uma reflexão sobre a prática. 

A pesquisa em andamento já possui alguns elementos que estão sendo elencados nesse 

texto. Para tanto, já realizamos algumas atividades, tais como: o estudo do referencial 

bibliográfico, leituras e análises de documentos, como a Resolução Nº 06/2015 - CONSEPE 

(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia 

(PPC, 2019), a seleção dos sujeitos para a construção dos Diários Narrativos, a coleta e início 

da interpretação desses instrumentos da pesquisa.  
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No intuito de preservar a identidade, denominamos os sujeitos da pesquisa de SUPER1 

e SUPER2, para a utilização de suas narrativas ao longo do texto. O critério de escolhas das 

SUPER’S, se deu pelo fato de uma delas trabalhar com o Estágio Supervisionado I (relacionado 

à docência na Educação Infantil) e a outra com Estágio Supervisionado II (relacionado à 

docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental).  

O relato da SUPER1, revela um tempo significativo de atuação na formação docente: 32 

anos e de 12 anos com a disciplina Estágio Supervisionado. Já a SUPER2, revela um tempo 

menor de atuação na formação docente: 05 anos, sendo de 04 anos a atuação com o referido 

componente curricular. Ambas são formadas em Pedagogia, com mestrado em Educação. 

Como reflexão inicial, retiramos das narrativas das SUPER’S, algumas concepções com 

vistas a atender os objetivos da pesquisa. Entre elas a concepção de Estágio Supervisionado:  

 
A compreensão do estágio como espaço de investigação e construção da 

identidade docente, valorizando a pesquisa como produtora de conhecimento. 
(SUPER1). 

 

O estágio é um processo inacabado de formação que eu também participo 

como estudante-docente [...]. 
Esse componente nos aproxima do contexto escolar onde podemos refletir 

sobre a relação teórico prática e transposição didática de conteúdo. [...]. 

Particularmente, o estágio é um campo de experiência [...] (SUPER2). 

 

Essas concepções citadas pelas SUPER’S, vão de encontro ao pensamento de Pimenta 

(2012), sobre a compreensão do estágio enquanto atividade teórico instrumentalizadora da 

práxis, como espaço de formação profissional e de iniciação no campo de atuação profissional, 

de construção da identidade docente, desvelando a dimensão do pessoal e do profissional nesse 

processo formativo. As narrativas trazem em comum, como já destacado, a importância do 

estágio para o processo formativo.  

O estágio supervisionado é um dos componentes que pode realizar a articulação entre 

a pesquisa e a prática docente. Através dele, o sujeito vivencia determinada realidade e a partir 

dessa, constrói e ressignifica os seus saberes e práticas. O estágio também possibilita que sejam 

trabalhados aspectos inerentes à construção da identidade profissional, dos saberes e das 

posturas específicas ao exercício profissional docente (PIMENTA e LIMA, 2012). 

Sobre as expectativas do Estágio Supervisionado, segue algumas narrativas das 

SUPER’S: 

 
A vivência no Estágio Supervisionado acende expectativas diversas nos 
graduandos. [...]: a esperança de que o momento de estágio seja de 

aprendizados satisfatórios; o desejo de poder realizar na sala de aula com as 

crianças atividades pensadas, mesmo sem a anuência da professora 
colaboradora, fato que, por vezes, causa decepção; e, a ânsia de encontro cm 

profissionais que declarem amor pela profissão docente, aspecto conflituoso 

porque há diversos docentes colaboradores decepcionados com a valorização 

dada à educação pela sociedade, em geral. (SUPER1). 

 

Muitas alunas relatavam que estavam receosas, outras que estavam com muito 

medo da avaliação. [...] Após a primeira semana de regência realizamos uma 
avaliação. As alunas estavam mais tranquilas, já falavam em adaptar 

atividades que percebiam necessidade, demonstrando assim, que refletiam 

sobre o processo de ensino aprendizagem que se desenrolava no contexto das 
instituições e, mais que isso, as alunas que queria mudar algumas atividades 

demonstravam que estavam dando sentido e significado ao estágio (SUPER2). 
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Conforme as falas dos SUPER’S, observamos que há uma preocupação muito grande 

para que haja a orientação no decorrer do estágio. O que consideramos muito pertinente, porque 

na maioria das vezes podem ocorrer situações que tragam desestímulos, dúvidas, medos e 

temores nas situações contextuais e diárias. A partir do momento em que a Supervisora 

Acadêmica mantem essa orientação, o estagiário sentirá mais segurança na realização de suas 

atividades.   

Com relação as principais vantagens de ser Supervisora Acadêmica de Estágio 

Supervisionado, as SUPER’S trouxeram as seguintes reflexões:  

 
O contato com os(as) professores(as) colaboradores(as) no campo de estágio 

é um evento prazeroso, tendo em vista que, quase todas acolhem a ideia de 

trocar experiências com os graduandos. (SUPER1). 
 

Ressalta-se que a parceria instituída com os docentes colaboradores é 

fundamental para a efetivação de um estágio coerente e promissor. (SUPER1). 
 

Ser docente no estágio é muito satisfatório pela parceria que se estabelece com 

a escola e com os professores da rede básica. Esse componente nos aproxima 

do contexto escolar onde podemos refletir sobre a relação teórico prática e 
transposição didática de conteúdo. Além disso, podemos estabelecer um elo 

entre a universidade e escola. (SUPER2). 

 

Os apontamentos apresentam que o estágio envolve uma relação de parceria entre a 

universidade e as escolas, proporcionando muitas discussões e reflexões, envolvimento dos 

professores da escola, de modo a contribuir para a melhoria das atividades.  Pimenta e Lima 

(2012) afirmam que o estágio supervisionado possibilita essa interação entre Universidade e 

Escolas campos de estágio, fazendo com que a formação inicial transcorra por meio das duas 

instituições, permitindo assim, que os alunos compreendam os processos educacionais 

vivenciados pela escola. 

É uma fase que se constitui numa prática investigativa para todos os envolvidos, alunos 

e docentes, pois é uma alternativa concreta de formação contínua dos professores da escola e 

dos docentes formadores da universidade, ou seja, todos os envolvidos adquirem novos 

conhecimentos através das experiências a partir das atividades colaborativas, organizadas e 

planejadas do estágio supervisionado. 

No tocante as principais dificuldades encontradas na realização das atividades do 

Estágio Supervisionado, as SUPER’S relataram as seguintes:  

 
As atividades do Estágio Supervisionado têm sido realizadas sempre com 
muito zelo, porém, considera-se dificultosa a não existência de recursos 

advindos da Universidade para o deslocamento dos docentes, fator que gera 

custos ao professor do componente. (SUPER1). 
 

Como negativo, destaca-se a ausência de oferta de momentos para diálogo 

entre todos os envolvidos no processo, com o fim de avaliar as experiências 

de estágio no lócus. Isto tem sido feito somente por meio de uma ficha de 
avaliação entregue ao docente colaborador, que, por vezes, destaca, num 

espaço destinado, alguns elogios e/ou críticas sobre o estágio. (SUPER1). 

 
As dificuldades que surgem, estão ligadas aos receios que os alunos, às vezes, 

apresentam no planejamento ou receio da atuação nas instituições, quando não 

tem experiência escolar. Hoje com os estágios não obrigatórios (remunerados) 
muitos alunos tem dificuldade de ter liberação das escolas para realizar o 
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estágio, já que não podem realizar o componente na turma que atuam como 

estagiários (estágio não obrigatório). (SUPER2). 

 

Apontam como dificuldades as questões e as condições de trabalho do professor de 

estágio, a falta de um orçamento adequado que contemple o acompanhamento dos estágios nas 

diversas escolas, a ausência de diálogos e avaliação adequada, as dificuldades burocráticas. Isso 

demonstra uma preocupação com a qualidade do trabalho, bem como com um processo 

avaliativo processual, contínuo, em que o discente conheça e compreenda os instrumentos e 

critérios utilizados. 

Diante dessas reflexões buscamos identificar nas escritas, algumas contribuições dos 

saberes e das práticas das SUPER’S no estágio supervisionado: 

 
Depois dessa experiência [...] continuei no estágio, mas com outras 

professoras nos semestres seguintes. Nas turmas seguintes eu já estava mais 

tranquila na docência, já estava professora efetiva na faculdade de educação e 

começava a ampliar as discussões sobre a formação inicial e estágio na sala 
de aula. (SUPER2). 

 

A partir dessas experiências, vejo que a cada turma de estágio vamos 
percebendo as necessidades emergenciais do contexto das instituições, tanto 

as que são colocadas pelas professoras como também pelas estudantes e 

vamos aprofundando com as turmas seguintes. O estágio é um processo 
inacabado de formação que eu também participo como estudante-docente.  

(SUPER2). 

 

Me identifico com a disciplina pelo caráter formativo que ela proporciona não 
somente aos estudantes de pedagogia, mas também para mim como 

professora, me formo um pouco mais como professora a cada turma, me 

aproximo mais da educação básica a cada visita, sinto como as professoras 
das UEIs a cada projeto de ensino que oriento em colaboração com elas. 

(SUPER2). 

 

Observamos no relato da SUPER2 que saberes e práticas se articulam, que os saberes 

são mobilizados na prática, influenciando na melhoria do trabalho pedagógico e da formação 

docente. Os saberes da experiência surgem nesse contexto, como necessários à efetivação da 

identidade docente.  

Sobre a experiência de participar dessa pesquisa com a escrita narrativa, extraímos as 

seguintes observações: 

 
A escrita desta narrativa retoma vivências que residem em nosso íntimo e leva 
a declarar que as lembranças servem para constituir o presente. Este foi o 

grande aprendizado. Não houve bloqueios diante de sua tessitura, pois, o que 

foi tratado corresponde ao que foi vivido. (SUPER1). 

 
A escrita dessa narrativa me fez rememorar minha trajetória formativa e 

acadêmica. Revivendo emoções e conquistas. Além disso me fez refletir sobre 

o estágio supervisionado e sobre todo processo formativo que emerge dentro 
do espaço da disciplina, que nos coloca a cada semestre diante de novas 

aprendizagens, de novas situações e conflitos que nos faz questionar e rever 

posturas docentes frente a sala de aula e educação básica. (SUPER2). 

 

Identificamos nesses escritos a tomada de consciência sobre o ato de escrever o Diário 

Narrativo, de refletir sobre suas experiências de vida e de formação, e que o estágio potencializa 
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essa reflexão, ao tempo em que também necessita dela para poder ser efetivamente uma 

experiência formativa, reforçando a certeza que temos da importância da utilização da 

abordagem (auto)biográfica e de suas metodologias nos cursos de formação de professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - ARREMATANDO OS NÓS 

 

A colcha vai sendo tecida conforme os significados e tamanhos dos retalhos e, como 

resultado, podemos ter uma composição emotiva, significativa, harmoniosa, articulada e 

organizada, (a confecção da colcha), dependendo do “olhar” como apreciamos o trabalho.  

É nesse sentido que arrematamos temporariamente os nós dessa pesquisa, confirmando 

nossas impressões de que o estágio supervisionado constitui uma possibilidade de aliar pesquisa 

e ensino, tornando-se uma estratégia fundamental no processo de formação de novos docentes. 

Trata-se de eixo norteador da formação do pedagogo, pois se constitui como espaço de 

investigação da prática, de articulação teoria/prática e mobilização, construção e reconstrução 

de saberes, que ocorrem na relação estabelecida entre a formação inicial e o campo escolar, na 

relação que os alunos mantém com os conhecimentos que devem ser trabalhados em sala de 

aula, e na observação da atuação dos professores colaboradores; daí a necessidade de dispor 

uma maior atenção ao componente curricular e aos envolvidos no processo.  

Consideramos que o estudo vem proporcionando reflexões sobre o componente 

curricular Estágio Supervisionado, eixo estruturante no processo formativo de professores, bem 

como a oportunidade de reflexões das Supervisoras Acadêmicas de estágio caminhando para a 

(auto) formação e autorreflexão.   

Ao escrever o diário, as Supervisoras Acadêmicas revelam seus saberes, suas práticas, 

suas experiências, e os discursos expressos são fruto do processo formativo e auto formativo. 

Embora a pesquisa esteja em andamento, é possível constatarmos, que as 

narrativas (auto)biográficas são instrumentos de aprendizagens e de compreensão da prática 

docente. 

Os resultados iniciais nos mostram a importância do processo de reflexão na/sobre a 

prática docente possibilitado pela escrita (auto)biográfica nos Diários Narrativos. O professor 

que reflete sobre o seu trabalho pode melhorar sua intervenção pedagógica. Esse olhar para 

dentro de si revela a necessidade de busca pelo entendimento sobre como acontece o processo 

educativo na relação consigo mesmo e com o outro. 

Além dessas constatações, também reafirmamos a ampliação da compreensão do papel 

formador inerente a função de coordenadora pedagógica de uma escola pública, colaborando 

com a nossa autoformação, com a reorganização das práticas e saberes, de modo a contribuir 

com a ressignificação das práticas daqueles com quem trabalhamos. 
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RESUMO
 

Os debates ao que se refere a formação de professores durante a pandemia do Covid-

19 no Brasil é indispensável nos últimos tempos, tendo em vista os desafios 
enfrentados pelos docentes e discentes durante o ensino remoto. Logo, esses percalços 

interferem diretamente na formação daqueles que ainda se encontram na graduação, 

em especial nas disciplinas práticas, como no caso do Estágio Supervisionado, no qual 

é reconhecida como uma disciplina que possibilita à construção do entendimento do 

que é ser docente, considerando a teoria, a prática, a reflexão e a produção do 

conhecimento (PIMENTA; LIMA, 2017). Dessa maneira, direcionamos nossos 

estudos aos discentes que se encontram na fase prática do fazer-se docente atrelando 

os enfrentamentos já existentes nesta etapa mais às demandas contemporâneas. 

Partindo desse pressuposto, compreendemos que o Estágio Supervisionado é 

intrínseco à construção do ser professor, por isso merece ser pensado pelos pares 

educacionais, logo, faz-se indispensável ouvir os atores desse cenário, a fim de 

compreender seus enfrentamentos e experiências. Diante disso, a problemática 
concebida neste estudo está pautada no seguinte questionamento: como tornar-se 

professor diante da circunstância pandêmica que o mundo está enfrentando 

atualmente? Para elucidar a questão exposta, faz-se indispensável delinear-se 

objetivos, logo os objetivos deste trabalho consistem em: a) Discutir acerca da 

formação de professores na perspectiva do Estágio Supervisionado; b) Verificar os 

desafios encontrados pelos alunos do Curso de Letras da Universidade Regional do 

Cariri na Unidade Descentralizada de Campos Sales na disciplina Estágio 

Supervisionado; c) Refletir sobre as implicações da pandemia do Covid-19 nessa 

formação. Para isso, ao longo do trabalho serão apresentados estudos bibliográficos, 

além de levantamento por meio de questionários semi-estruturados aplicados ao 

público selecionado outrora apresentado, utilizaremos GIL (2008) para nos direcionar 
nos aspectos metodológicos. Com isso, adianto que algumas demandas como falta de 

acesso à internet e aos aparelhos eletrônicos, deficiência na formação docente no que 

tange às habilidades em manusear os instrumentos e programas tecnológicos são 

apontados como possíveis obstáculos no processo de ensino-aprendizagem atrelado 

aos sentimentos de insegurança, ansiedade, medo e entre outros foram apresentados 

como desafios encontrados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Estágio Supervisionado. Aulas 

remotas. Pandemia do COVID-19  

 

 

REFLEXÕES ACERCA DA FORMAÇÃO DE PROFESSOR 

 

Na sociedade da informação em que estamos inseridos, novos desafios são postos aos 

profissionais da educação quase todos os dias, e na pandemia do Covid – 19 não está sendo 

diferente. Os professores foram surpreendidos com a ruptura imediata do espaço em que 

atuavam, bem como adaptar os conteúdos aos novos métodos intrínsecos às plataformas 

digitais.  

 
1Mestranda em Biblioteconomia. Professora efetiva da Prefeitura de Juazeiro do Norte- Ceará. Professora 

Temporária do Curso de Letras da Universidade Regional do Cariri (URCA). 
2Especialista em Educação Infantil e Pedagogia Social. Professora efetiva da Prefeitura de Juazeiro do Norte - 

Ceará. maria.fernandes11@hotmail.com  
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A partir dessa realidade, faz-se essencial refletir, compreender e discutir como está 

ocorrendo a formação dos professores neste novo cenário de transformação. Pimenta e Lima 

(2017, p. 14) afirmam que para ser professor é necessário: “saberes e conhecimentos científicos, 

pedagógicos, educacionais, sensibilidade e experiência, indagação teórica e criatividade para 

fazer frente às situações únicas, ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes violentas das 

situações de ensino dos contextos escolares e não escolares”  

Partindo do pressuposto compartilhado pelas autoras, entende-se que ser professor não 

significa fundamentar-se em conteúdos prontos, em um currículo fechado, onde os alunos se 

comportam passivamente em suas aulas, enquanto os conteúdos vão sendo depositados, assim 

como se caracteriza a educação bancária, mas o fazer docente está interligado aos segmentos 

que compõem a comunidade, bem como a cultura, a ética, a política, a história, a tecnologia, 

entre outros.  

Logo, percebe-se que a construção do professor não é algo isolado, mas acontece através 

das conexões com outros elementos, esses medeiam o diálogo entre o professor e o aluno. No 

contexto da formação inicial tem-se o estágio supervisionado como etapa crucial para o lugar 

de reflexão e construção da identidade docente.  O papel do estágio supervisionado encontra-

se em: 

 
Desenvolver atividades que possibilitem o conhecimento, a análise, a reflexão 

do trabalho docente, das ações docentes, nas instituições, a fim de 
compreendê-las em sua historicidade, identificar seus resultados, os impasses 

que apresentam as dificuldades [...] O estágio passa a integrar o corpo de 

conhecimentos do curso de formação de professores (PIMENTA; LIMA, 

2017, p. 47) 

 

Baseando-se na assertiva acima, observa-se o estágio como ambiente de refletir a prática 

docente diante da teoria apreendida, estabelecendo a integração entre ambas, além disso é nessa 

etapa que o professor inicia o relacionamento com o ensino que fundamenta sua contribuição 

no processo de humanização dos alunos, compreendendo sua historicidade, habilidades e 

valores, possibilitando assim a construção de saberes que os façam ultrapassar desafios.  

A construção da identidade docente ocorre no decorrer da prática do professor, porém 

no estágio supervisionado abre-se a porta para essa construção. Logo, é impreterível que o 

professor reconheça, exerça e reflita sobre sua preparação enquanto educador, que acontece 

inicialmente pelo momento da preparação como o próprio nome menciona (preparo da ação), 

em seguida pelo conhecimento da realidade, ou seja, sobre a área da sua atuação, posteriormente 

pelo conhecimento mais específico, no caso o conhecimento sobre os conteúdos que 

fundamenta sua disciplina, para mediação dos conteúdos o docente precisará de recursos 

teóricos, bem como a utilização de metodologias (PIMENTA; LIMA, 2017). 

Além disso, é necessário abraçar a realidade, para compreender os desafios propostos 

por ela, bem como suas soluções. Sem isso, ficaremos estáticos diante dos acontecimentos 

advindos na sociedade. Outrossim, é necessário formar professores capazes de enxergar a 

realidade, de adaptar-se e conectar-se com os meios pelos quais os sujeitos estão inseridos, ou 

seja, professores reflexivos, críticos e participativos, que sejam aptos aos novos métodos e 

primam pela qualidade educacional, sem perder de vista o olhar humanizado sobre o que vai 

ensinar, como vai ensinar e principalmente com quem vai construir o saber. 

 

PANDEMIA E IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR  

 

A pandemia do SarsCoV-2 (COVID19) reconfigurou estruturas sociais, econômicas e 

educacionais no Brasil e no mundo.  Além disso, nos instigou a buscar novas alternativas para 

situações que há anos eram executadas do mesmo modo. Tratando-se dos profissionais da 
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educação, opções para que um novo formato de educação fosse estabelecido e possibilitasse o 

menor impacto no processo de ensino aprendizagem foi proposto por meio de portarias. Dando 

início ao método de aulas remotas na Educação, em que todo o sistema educacional foi 

reconfigurado, os professores e alunos trocaram as salas de aulas presenciais por plataformas 

digitais (Google meet, Google sala de aula, Whatsapp, Zoom e dentre outros). 

O isolamento social nos gerou um entrelaçado de sentimentos, como dúvidas, 

inseguranças, medo e angústias frente a necessidade de nos manter distante da sociedade e 

ambientes além dos nossos lares, exceto aqueles que estivessem listados como necessidade 

básica (Supermercados, farmácias, postos de combustíveis e hospitais). Os espaços escolares, 

obviamente representavam um lugar grande propagação do vírus devido a dinâmicas de 

interações sociais presentes no espaço, vale ressaltar que a interação social é um aspecto 

importante para o desenvolvimento do ser humano, porém, sofreu restrições mediante a 

gravidade do vírus e sua alta capacidade de contágio através do contato físico com demais seres 

humanos.  

As incertezas/interrogações do ensino remoto em período pandêmico, associado a baixa 

estruturação do sistema online de educação escolar, perpassa pelas esferas institucionais e tem 

consequência direta no funcionamento cognitivo, motor e afetivo do aluno. Segundo Linhares 

e Enumo (2020) a escola é vista por eles como um segundo meio interativo e essencial para o 

desenvolvimento do ser humano e à aprendizagem. Desse modo, a ausência do convívio neste 

espaço pode ocasionar prejuízos. Assim sendo, os autores salientam que: 

 
Além das grandes perdas do processo de aprendizagem formal, as crianças 

estão sendo privadas da necessária socialização com os pares, em que ocorrem 

aprendizados significativos para o desenvolvimento humano, tais como: 

experiências lúdicas compartilhadas, que implica em interações proximais 
face a face; cooperação; convivência com as diferenças; compartilhamento de 

decisões; enfrentamento de desafios; negociação de conflitos; adiamento de 

gratificações; espera da sua vez; exercício controle de impulsos; entre outras 
habilidades (LINHARES; ENUMO, 2020, p. 5). 

  

Visualizamos, portanto, que as perdas no contexto educacional, especialmente de 

aprender por meio das relações e convívio social, estímulos estes sempre presentes nessa 

modalidade de ensino passou a ser substituído e medidas passaram a ser tomadas para que 

pudesse ocorrer devido seus desdobramentos e a pandemia.  

Já falamos aqui que a pandemia do SarsCoV-2 (COVID19) no Brasil trouxe grandes 

modificações, e que nem todos estavam preparados para as novas alternativas que estavam 

sendo propostas, por diversos motivos. Mas, quando nos referimos aos profissionais da 

educação, podemos identificar que parte do corpo docente passou a sentir-se despreparados 

para assumir as atividades escolares com a mediação das plataformas digitais, seja por conta do 

nível de letramento digital, ou, por limitações tecnológicas para acesso a estes, outra parte, já 

estava envolvido com esse universo das tecnologias e facilmente conseguiu se adaptar às novas 

demandas. 

Mas, como o novo contexto educacional é percebido por aqueles que estão em processo 

de formação inicial dentro do curso de licenciatura, estando ele ora ocupando a posição de 

discente, ora desenvolvendo o estágio docência? 

Ser professor já não é uma tarefa fácil, há anos estamos tentando ocupar nosso espaço 

diante de uma sociedade que de um lado desvaloriza seu papel e do outro o necessita 

insanamente. Durante a pandemia tornou-se mais perceptível a importância da atuação desses 

profissionais, porém, o desprestígio foi mais uma vez fortalecido nos discursos de muitos. 

Todavia, o que estamos nos propondo a pontuar aqui é como esse docente em formação 

identifica o seu campo de espaço de atuação, as novas demandas presentes em seu novo cenário. 
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A formação dos professores é indispensável, porém labiríntica, atrelado ao ápice da 

pandemia, ocasiona no excesso de interrogações de si para si, de si aos sujeitos, de si a sua 

prática, de si as demandas, ensaiando o significar, o refletir e o ressignificar. Associando, ou, 

pelo menos tentando ligar os elementos da teoria e a prática da atuação, do se tornar, se fazer, 

se constituir professor.  

Desse modo, a essencialidade do autoconhecimento, do entendimento do inacabamento 

do ser e o pensamento crítico-reflexivo toma partida, uma vez que o indivíduo entendendo o 

ser que é, inacabado, e percebe-se no desejo de procurar subsídios para munir suas necessidades 

existenciais e intelectuais, buscando aprender constantemente. Conforme Freire (1996, p. 21), 

“[...] O inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, 

há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente”. Essa 

percepção do ser humano, na perspectiva educacional, seja estes seres discentes ou docentes, 

não são sempre externadas de forma verbal, mas a partir de ações desempenhadas na busca de 

formações complementares, qual se configura percurso permanente.  

É com o sentimento de ser inacabado, que o move na busca por novas práticas, a 

curiosidade de novos conhecimentos, o direciona a um olhar investigativo e crítico. Tudo que 

experienciado ao decorrer da minha vida estudantil, acadêmica e social contribuíram para me 

tornar tal profissional. O saber profissional representa o conjunto de conhecimentos que o 

cidadão desenvolve ao longo de sua prática. Esses são aprimorados no decorrer da profissão.  

Diante de tudo isso entendo que, esse período de crise sanitária do vírus SarsCoV-2 

(COVID19) o discente em formação acadêmica profissional em estágio final exige ainda mais 

maturidade para compreender esses elementos e sua importância dentro daquele espaço, visto 

que a situação é nova tanto para eles quanto para aqueles que já se encontram na rede de ensino 

há determinado tempo. Em alguns momentos, esse discente em formação passa pelas mesmas 

limitações do aluno da rede básica, como acesso restrito a internet, falta de habilidade em 

manuseá-las, local inadequado para estudos e quando o papel de planejar, organizar e ministrar 

as aulas estão sob sua responsabilidade. Sempre atrelado às demandas da universidade e os 

sentimentos de medo, insegurança, incerteza e entre outros. 

Na formação inicial dos professores e sua atuação profissional é essencial a presença de 

uma reflexão crítica, que possibilite o sujeito a refletir e ressignificar o processo do qual 

participa dentro da escola como docente. Desta forma, a formação continuada deve considerar 

a realidade em que o docente trabalha, suas necessidades, suas ansiedades, deficiências e 

dificuldades encontradas no trabalho, para que consiga visualizar a tecnologia como uma 

ferramenta necessária e vir, realmente, a utilizar-se dela de uma forma consistente, elevando os 

padrões de qualidade do ensino e da educação. 

Para Santos (2020, p. 21): 

 
A quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a 

discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam. 

Acontece que tais assimetrias se tornam mais invisíveis em face do pânico que 

se apodera dos que não estão habituados a ele.  
 

Por consequência, temos um outro grupo de pessoas menos favorecidas, isto é, as 

pessoas que apresentam quaisquer tipos de deficiência que além das questões já pontuadas 

acima, tem dificuldades diversas que podem comprometer a sua aprendizagem muitas vezes 

nas dinâmicas presenciais, imagine nas atividades remotas e com todas as variáveis apontadas 

acima. 

Segundo Bezerra, Silva, Soares e da Silva (2020, p. 6):  

 
Existe uma discussão na mídia e no senso comum que a parcela com menor 

renda está praticando menos o isolamento social em relação à parcela com 
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maior renda, principalmente em função da necessidade de locomoção para o 

trabalho, uma vez que a população mais pobre está vinculada a atividades 
essenciais que não pararam, e a população com maior renda está, de forma 

geral, mais vinculada às atividades que pararam e/ou estabeleceram o trabalho 

remoto. 

 

Destarte, a pandemia do SarsCoV-2 (COVID19) veio para reafirmar ainda mais o 

distanciamento econômico e social, além dos enfrentamentos na área da educação, aos dois 

elementos principais desse processo, discente e docente. Logo, quando este ocupa as duas 

esferas dado que ainda encontra-se no processo de formação profissional sente esse impacto 

ainda mais forte.  

Por conseguinte, os alunos do curso de Licenciatura em Língua Portuguesa da 

Universidade Regional do Cariri - URCA iniciaram a etapa de estágio, momento este muito 

aguardado. Entretanto, essa fase como previsto não ocorreu de modo remoto, uma vez que a 

pandemia ainda não encerrou e as aulas das instituições básicas da rede pública do Ceará ainda 

encontram-se remotas. Entretanto, embora os aspectos formativos tenham evoluído, o apoio da 

universidade e o desejo dos alunos em vivenciar esse momento e trouxesse para eles muito 

aprendizado, ao deparar-se com as dificuldades citadas, o aluno-estagiário viveram momentos 

incomuns. Para Nóvoa (1996, p.13) 

 
O professor é a pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor (NIAS, 

1991). Urge por isso (re)encontrar espaços de interacção entre as dimensões 
pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus 

processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de 

vida.  

 

Contudo, todos os momentos vividos pelos aluno-estagiário são fundamentais para a 

construção da sua identidade docente. Além disso, vale salientar que ao decorrer dos anos foram 

surgindo políticas educacionais e atrelada a elas é cada vez mais constantes as exigências 

políticas colocadas sobre o trabalho do professor, aumentando a demandas e exigências sobre 

esse trabalhador. Atualmente, as políticas educacionais têm visado à educação para todos, mas 

faz-se importante destacar que muitas reformas oriundas dessas políticas interferiram 

diretamente sobre as condições de trabalho dos docentes e em sua identidade docente, e embora 

todos os desafios encontrados nesse processo, há uma rede de apoio essencial para que o fazer-

se docente seja constituído.  

 

DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Esta pesquisa investigou os discentes do Curso de Letras da Universidade Regional do 

Cariri na Unidade Descentralizada de Campos Sales, buscando verificar os desafios 

encontrados na disciplina Estágio Supervisionado durante a pandemia do Covid- 19, para 

realização da coleta de dados utilizou-se do questionário, o qual possuía sete questões, dentre 

essas cincos abertas e duas fechadas. Entretanto, selecionamos algumas questões para 

analisarmos neste tópico do artigo. 

Inicialmente indagou-se se o estágio supervisionado estava contemplando os requisitos 

para formação docente, e 90% afirmam que “Sim”, o estágio conseguiu contemplar a formação 

docente, entretanto a maior parte dos respondentes dizem que encontraram bastante 

dificuldades, pode-se observar essas dificuldades nos relatos de alguns estudantes:  

 
O estágio remoto vem trazer um ponto positivo que é permitir que o 
acadêmico se reinvente nesse tempo de pandemia, porém tem um lado 
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negativo também, pois muitos alunos nunca tiveram um contato com a sala de 

aula real, então o estágio acaba ficando incompleto pós não permitirá ao 
acadêmico esse primeiro contato com a sala de aula física, então o aluno não 

se sentirá totalmente preparado para ir a campo (ALUNO A, 2021). 

Gradativamente, sim e não! O ensino remoto de certo modo proporciona uma 

certa credibilidade a respeito dos meios cibernéticos que nos convém, no 
entanto, é indispensável salientar que o mesmo também corrobora uma certa 

insegurança e ímpeto na formação do docente, tendo em vista que ele deve 

direcionar suas teorias para todos os alunos, ou seja, nem todos apresentam 
recursos para usufruir destes veículos o que acaba sobrecarregando a demanda 

do educador na procura destes alunos, na busca ativa de atividades e 

frequências das aulas. Enfim, o docente mesmo em uma turbulência como está 

consegue traçar seus métodos e poder de alguma forma repassá-lo para os 
mesmos, oferecendo e dando sempre o seu melhor, fomentando um melhor 

processo de aprendizagem e formação profissional! (ALUNO B, 2021). 

 

A partir dos dados levantados nesta questão, nota-se nas falas dos discentes as 

dificuldades que estão explícitas são de insegurança com o ensino online, haja vista, que o esse 

novo método de ensino não era algo trabalho efetivamente nas formações de professores, além 

da limitação do contato com a escola, pois o ensino presencial proporciona ao estudante sentir 

a escola de fato como ela.   

No segundo questionamento verificou-se até que ponto o estágio de forma remota 

possibilita que os alunos tenham uma dimensão de exercício da prática docente. De acordo com 

as respostas encontradas, constatou-se que 90% dos estudantes corroboram com que o estágio 

supervisionado possibilite a prática docente, mas com limitações.  

A seguir apontamos algumas das respostas colhidas no questionário:  

 
O estágio no formato remoto limita um pouco esse exercício, as observações 
das aulas acabam se resumindo às postagens das aulas feitas pelos professores, 

a interação, tão importante no processo de ensino e aprendizagem, não é tão 

perceptível (ALUNO A, 2021). 

O estágio remoto ele vem trazer uma noção da prática docente no que diz 
respeito a elaborar e planejar planos de aula por exemplo, vem ajudar bastante 

na parte teórica, porém para o aluno que nunca ensinou em uma sala de aula 

presencial, infelizmente esse acadêmico mesmo que fazendo um estágio 
remoto não irá ter real noção de como é ensinar em uma sala de aula (ALUNO 

B, 2021). 

 

Semelhante a questão analisada anteriormente, esta indagação revela a fragilidade 

encontrada no estágio supervisionado remoto, onde os discentes são incisivos em afirmar que 

o exercício da prática docente é limitado, o estágio de forma remota se torna incompleto, 

possibilitando apenas a visão de uma parte da docência. 

Seguindo, quando questionados a respeito da preparação da escola ao recebê-los, haja 

vista que é de suma importância observar elementos a respeito de como a escola tem se 

organizado para contribuir na formação dos futuros professores. Cerca de 10% dos alunos 

responderam que “Não” acompanhado da seguinte fala: 

 
Ainda há muita dificuldade, o diálogo com as escolas se tornou ainda mais 
complicado, além disso, os professores também sentem dificuldades de 

ministrar suas aulas neste formato, o que é uma questão que pesa em querer 

que os estagiários observem suas aulas (ALUNA E, 2020).  

 

Já, 90% dos alunos responderam que “Sim”, seguindo de alguns relatos de como: 
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Não dá para negar que essa situação é totalmente atípica e que todos fomos 
pegos de surpresas, que de uma hora para outra todos nós tivemos que nos 

reinventar e lidar com todos os meios que a tecnologia nos pode nos 

proporcionar. Mas pelo menos a escola que nos acolheu estava preparada para 
nos receber, e fizeram isso de forma excelente (ALUNO I, 2020). 

De fato, sabemos que nem todas as escolas estão preparadas para receber os 

estagiários em estágio de forma remota, pois existem muitas barreiras ainda 

que impedem esse contato, como por exemplo: o acesso à internet ou parte de 
alguns alunos que por motivos pessoais não têm esse acesso e que torna esse 

contato um pouco mais difícil, mas que grande maioria das escolas já recebem 

e incentivam muito a questão do espaço para os estagiários, mesmo na 
modalidade remota (ALUNO A, 2020). 

 

Através das falas identificamos que eles entendem que nem todas as escolas estão 

preparadas para recebê-los, perante todas as dificuldades e demandas, porém, também 

observam o esforço que essas instituições do estágio supervisionado têm feito para acolhê-los 

e contribuir para sua formação da maneira mais positiva possível. 

Quando solicitamos para eles relataram um pouco a respeito de suas experiências 

durante o estágio supervisionado e o ensino remoto, obtivemos as seguintes narrativas: 

 
Minha experiência no estágio de forma remota foi muito positiva, pude 

perceber na prática realmente como os professores estão em ação, o que de 
fato fazem para que a aula possa acontecer, e o engajamento principal de todos 

os alunos em meio a essa nova vivência escolar. Mas que sim, é possível um 

ensino de qualidade perante a uma pandemia a qual nos fez adaptarmos a um 

novo normal (ALUNO A, 2020). 
[...]a pandemia facilitou muito em alguns aspectos, principalmente pra quem 

trabalha e se desloca para outro município para estudar! No estágio a gente se 

descobre, e durante a pandemia é onde você se descobre ainda mais! A 
PANDEMIA apesar de trazer muitas coisas ruins, trouxe muitas coisas boas, 

e uma delas é, que o professor é o maior protagonista, um grande guerreiro, 

que mesmo em tempos difíceis, fez com que o conhecimento chegasse até o 
aluno, e ser professor é isso, enfrentar os desafios, como se enfrenta um leão 

(ALUNO B). 

 

Como visto acima, o ensino remoto permitiu elementos positivos que os alunos puderam 

narrar, uma demanda muito comum nos cursos de licenciatura são o atraso na conclusão do 

curso devido aqueles graduandos trabalhados uma vez que o atrito de horário e a não 

flexibilização do trabalho não permitia que o estágio supervisionado fosse realizado. Já em 

formato remoto, passou a ser mais flexível e possibilitou que o estágio fosse realizado em tempo 

hábil. Ressalto sempre a importância de ouvir o outro, sua necessidade, demandas, alívios, suas 

conquistas. Ouvir a narrativa de cada aluno foi compreender as angústias e também vitórias de 

cada um deles, para muitos esses momentos são ainda mais intensos, pois trata-se do primeiro 

contato do aluno na função de professor. 

Mais à frente, na questão cinco, solicitamos que os estudantes  marcassem a opção que 

correspondia às dificuldades encontradas por ele durante o estágio supervisionado no contexto 

do ensino remoto, dentre as opções destacadas como dificuldades os estudantes marcaram em 

primeiro lugar o acesso à internet, em segundo lugar a interação com os alunos ou responsáveis, 

posteriormente falta de habilidade em lidar com as novas tecnologias, e por fim a dificuldade 

em comunicar-se com as instituições escolares.  
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Analisando as respostas da questão cinco é possível destacar a desigualdade encontrada 

no acesso à internet, mesmo vivendo em mundo completamente digital muitos dos brasileiros 

ainda vivem sem esse recurso, esse fato pode ser confirmado pela pesquisa divulgada em 2019 

pelo Comitê Gestor da Internet [1], onde 47 % milhões de brasileiros não estão utilizando a 

internet, isso representa que em cada quatro brasileiros, um não tem internet.   

Com isso, se torna extremamente limitado o ensino de forma remota para essas pessoas, 

além de prejudicar a interação/ comunicação com os pares que formam a escola, carecendo 

dessa forma de políticas públicas que contemplem essa questão de forma eficaz, promovendo 

igualdade no acesso e no ensino para todos.  

Outro questionamento que merece destaque é a falta de habilidade em lidar com as novas 

tecnologias, é preciso que os cursos de formação de professores reflitam e promovam ações que 

venham desenvolver práticas pedagógicas que venham alinhar os métodos de ensino aos 

instrumentos tecnológicos.   

Por fim, quando questionados se o estágio em formato remoto havia sido válido ou 

sentiam a necessidade de refazê-lo futuramente no formato normal, todos os alunos 

responderam que o formato remoto do estágio foi válido para sua formação e citaram alguns 

aspectos positivos em comum na maioria das falas que, como, a que conseguiram reafirmar a 

certeza pela escolha da profissão durante o estágio e importância da aproximação com a 

realidade escolar, profissionais e alunos, pois para muitos foi o primeiro contato, embora 

remoto. Já, como aspecto negativo conseguimos identificar a falta de contato físico na vivência 

escolar com os alunos, demais profissionais e com o próprio ambiente escolar, além disso, 

também reforçaram a falta de recursos dos alunos como (internet, aparelhos eletrônicos) e a 

pouca motivação em exercer suas responsabilidades escolares, motivação vinda dos alunos da 

educação básica. 

Diante dos dados coletados, é possível verificar que os estudantes investigados afirmam 

que o estágio supervisionado compreendeu a prática do exercício docente, porém com 

dificuldades e limitações que são possíveis de serem visualizadas na falta de acesso à internet, 

nas limitações em lidar com as tecnologias digitais, na dificuldade de comunicar-se com as 

escolas de ensino básico, na falta de interação dos alunos, além de lidar com sentimentos de 

medo e insegurança.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Reiteramos nesse texto que a educação não é algo linear e por isso devemos estar 

constantemente em transformação, sempre aprendendo e (re)aprendendo. O fazer-se docente 

vem antes da academia, mas da escolha pelo curso, das vivências antes, durante e após a 

academia, das leituras e do ouvir, da reflexão, da autoavaliação e de tantas outras coisas que 

nos constitui professor, sua identidade profissional.  

O vírus do COVID 19 só nos reafirmou que até aqueles professores que estão há anos 

em sala de aula e achando que já ofereceram tudo que havia de oferecer, tem algo novo para 

aprender e também ensinar, uma nova forma de pensar e executar. Paulo Freire (1996) já falava 

“sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem 

ensino. [...] Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Então, que 

sejamos todos curiosos e desejemos sempre aprender algo novo.  

O processo de estágio supervisionado não foi algo fácil, houveram dificuldades, mas 

também muita aprendizagem, estes alunos trarão consigo uma bagagem riquíssima sobre o 

momento que vivemos, e, ao contrário daqueles professores que já em sala de aula tiveram que 

se adequar às novas necessidades, estes já estão familiarizamos com o ensino remoto, com as 

limitações que esse tipo de ensino e com as demandas apresentadas por eles. Isso não quer dizer 

que estão totalmente prontos, não, jamais, nunca estaremos, pois somos sujeitos inacabados.  
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Portanto, o ensino remoto marca e demarca lugares, mudanças, situações, 

(re)aprendizagens que devem ser visibilizadas. Neste estudo, remetemos as experiências e 

também demandas dos alunos-estagiários em tempos de ensino remoto, momento atípico 

devido à pandemia e desejamos que esse artigo tenha rendido para todos aqueles que têm a 

oportunidade de lê-lo colabore no desenvolvimento cognitivo, emocional e pedagógico.  
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FORMAÇÃO DOCENTE: saberes e práticas integrados ao estágio supervisionado não 

obrigatório 
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RESUMO 

Neste estudo nos detemos aos saberes e práticas como ampliadores do processo 

formativo do Pedagogo durante o estágio não obrigatório. Em relação à forma de 
analisar o problema, é aplicado neste trabalho a pesquisa de abordagem qualitativa 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994), em razão de que se adequa ao entendimento da natureza 

dos fenômenos subjetivos do objeto analisado. Quanto aos procedimentos, utilizamos 

a pesquisa bibliográfica segundo Gil (1999) é desenvolvida conforme estudos 

anteriormente realizados que reúnem conhecimentos sobre a temática pesquisada. 

Com base nas contribuições de Pimenta e Lima (2012) acerca do Estágio 

Supervisionado e sua relação com a superação da fragmentação entre a teoria e a 

prática, propomos apresentar o estágio supervisionado como uma ‘atividade teórica 

instrumentalizadora da práxis docente’ e de transformação da realidade; trazemos 

Tardif (2008), que considera o saber docente como plural, heterogêneo, resultante dos 

diversos saberes provenientes da formação profissional, dos saberes experienciais, 

disciplinares e curriculares; Zabala (1998) se refere à prática educativa como 
espontânea e natural, além de tudo complexa, pois nela estão presentes ideias, valores 

e hábitos pedagógicos, se justifica em fatores organizativos, pelas possibilidades reais 

dos professores e meios de condições físicas existentes; e Freire (2010) faz a reflexão 

crítica sobre a prática, e coloca que esta prática não é imutável, mas que pode se 

transformar. Neste sentido, caracterizamos a modalidade de estágio supervisionado 

não obrigatório com base na legislação vigente. Assim, consideramos que é 

impreterível uma formação acadêmica inicial que ao invés de limitar, possibilite 

novos caminhos ao futuro pedagogo; que desenvolva profissionais diversificados e 

que não sejam simplesmente imitações, mas que desfrutem da mesma essência: da 

inovação e transformação.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Saberes; Prática Docente 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O estágio supervisionado não obrigatório consiste em uma atividade remunerada 

realizada em escolas públicas, neste caso em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Mossoró/RN, ou em escolas privadas. No decorrer deste estágio existe a possibilidade de o 

aluno de Pedagogia fortalecer o contato com a prática escolar por tempo prolongado, pois, no 

geral, o seu vínculo ocorre por meio de um contrato de estágio de um ano, com a possibilidade 

de renovação por mais um ano e, neste período, o estagiário poderá desempenhar diversas 

tarefas no ambiente escolar. Para que este aluno do curso de Pedagogia possa desenvolver suas 

atividades no ambiente escolar de forma que atenda às necessidades dos alunos assistidos pela 

escola, é preciso que esse sujeito tenha a habilidade de movimentar os seus saberes e práticas 

constituídos durante a formação docente.   

Com relação a forma de analisar o problema, é aplicado neste trabalho a pesquisa de 

abordagem qualitativa, em razão de que se adequa ao entendimento da natureza dos fenômenos 
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(UERN).  fariasnorma@hotmail.com 
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subjetivos do objeto analisado. Quanto aos procedimentos, utilizamos a pesquisa bibliográfica 

para o desenvolvimento deste estudo, que segundo Gil (1999) é desenvolvida conforme estudos 

anteriormente realizados que reúnem conhecimentos sobre a temática pesquisada. 

Este estudo é um recorte da monografia da mesma autora com o título “SABERES E 

PRÁTICAS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA A 

INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO”3 e possui como objetivo discutir acerca do 

estágio supervisionado como uma ‘atividade teórica instrumentalizadora da práxis docente’ e 

de transformação da realidade, com base nas contribuições de Pimenta e Lima (2012). E com 

isso, desenvolver reflexões acerca dos saberes e práticas docentes, a fim de possibilitar 

discussões para uma constante melhoria na formação inicial e na preparação de um futuro 

professor que desempenhe práticas inclusivas em sua atuação nos anos iniciais da educação 

básica. 

 

O ESTÁGIO NA PERSPECTIVA DA PRÁXIS: teoria e prática 

 

 O estágio é uma atividade curricular que integra a formação docente do Pedagogo, já 

que, corresponde a atividades que viabilizam a mediação entre a escola – como um espaço 

ampliador dos conhecimentos daquele que aprende a profissão – e a universidade. A atividade 

de estágio tem como finalidade, conforme Pimenta e Gonçalves (1990, apud PIMENTA; 

LIMA, 2012), permitir que o aluno estabeleça relação com a realidade na qual atuará. Desta 

forma, os autores defendem que o estágio seja redirecionado para a reflexão do contexto 

profissional a partir da realidade, essa postura se pauta na compreensão de que esta atividade 

não consiste em simplesmente ser a parte prática do curso.  

 Neste sentido, concordamos com as autoras, pois o estágio supervisionado é uma 

oportunidade que possibilita enriquecer a formação do aluno de Pedagogia, ao passo que 

estabelece um diálogo entre as teorias do curso de formação inicial e as práticas do campo de 

estágio. E, inclusive, é nesse movimento dialético entre teoria e prática, que o futuro pedagogo 

começa a construir suas primeiras impressões sobre a profissão e a perceber qual o papel a ser 

desempenhado pelo pedagogo no ambiente escolar, conduzindo o futuro profissional a refletir 

sobre seus saberes e práticas desenvolvidos durante a formação profissional inicial. Além disso, 

o torna mais sensível para compreender quais as limitações e necessidades de aprendizagem 

durante o processo de crescimento profissional.  

 As autoras Pimenta e Lima (2012) apontam que nos cursos de graduação o estágio 

sempre foi identificado como a parte prática, enquanto que a compreensão teórica está mais 

presente na sala de aula, assim, acaba por produzir uma certa dicotomia entre teoria e prática. 

As autoras ainda ressaltam que é comum ouvir de alunos egressos que a profissão se aprende 

na prática, ou que os professores das disciplinas são muito “teóricos”, que “na prática a teoria 

é outra”. Portanto, a partir dessa afirmação, constatam que no caso das formações de 

professores, o que ocorre é que tanto o curso não fundamenta teoricamente a prática 

profissional, tampouco essa atuação profissional é tomada como referência para a 

fundamentação teórica. 

 Conforme Pimenta e Lima (2012), os currículos de formação tornaram-se um 

agrupamento de disciplinas isoladas entre si, sem apresentar os nexos com a realidade. Desta 

forma, essas disciplinas não podem ser chamadas de teorias, já que são simplesmente saberes 

disciplinares em cursos de formação, que geralmente estão dissociados do campo de atuação 

profissional. 

 
3 PAIVA, Thamires de Sousa. Saberes e práticas desenvolvidos no estágio não obrigatório para a inclusão de 

crianças com autismo. 2019. 52 f. Monografia (Graduação) - Curso de Pedagogia, Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte, Mossoró, 2019. 
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 Neste sentido, o estágio não deve ser visto como uma simples prática, mas um ambiente 

de aprendizagem que proporciona ao sujeito estagiário “estar atento às particularidades e às 

interfaces da realidade escolar em sua contextualização na sociedade” (PIMENTA; LIMA, 

2012, p. 111), além disso, apreender como está sendo desempenhado o seu papel neste espaço 

e refletir sobre si, sobre seus saberes e práticas aprendidos durante a formação, a fim de que 

essa atividade expresse significado em seu exercício docente. 

 O processo educativo é mais amplo, complexo e requer situações específicas de treinos, 

portanto o futuro professor precisa de espaços que ofereçam práticas que desenvolvam 

habilidades necessárias ao bom desempenho docente, como saber utilizar as técnicas de acordo 

com as diversas situações que se apresentam durante o processo de ensino. 

 
A perspectiva técnica no estágio gera um distanciamento da vida e do trabalho 
concreto que ocorre nas escolas, uma vez que as disciplinas que compõem os 

cursos de formação não estabelecem os nexos entre os conteúdos (teorias?) 

que desenvolvem e a realidade nas quais o ensino ocorre (PIMENTA; LIMA, 
2012, p. 39). 

 

 Sendo assim, partimos da conjectura de que o estágio precisa acontecer na perspectiva 

da práxis, de forma que associe a teoria e a prática à realidade, para que a partir disso seja 

possível desenvolver uma reflexão acerca desses dois conceitos, levando os estagiários a 

compreendem a superação da fragmentação entre a teoria e a prática a partir do conceito de 

práxis, “o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que 

envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da 

sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 34). 

 Pimenta (1994, apud PIMENTA; LIMA, 2012) considera que o estágio “não é atividade 

prática, mas atividade teórica, instrumentalizadora da práxis docente” (p. 45), portanto, é 

compreendida como uma atividade capaz de transformar a realidade. A práxis decorre do 

trabalho docente no contexto da sala de aula, da escola, e no estágio curricular, justamente por 

ser uma atividade teórica de conhecimento e fundamentação, desde que nesta, haja a 

intervenção na realidade. 

 O período de estágio4 é um momento em que o aluno estagiário precisa aproveitar para 

desempenhar um exercício de presença com atuação, de progresso individual e coletivo, ao 

passo em que busca encontrar a si no espaço escolar e em sua própria formação. Conforme 

Fontana e Pinto (2002, apud PIMENTA; LIMA, 2012) a relação do estagiário com a escola 

precisa sempre seguir na perspectiva de reconhecer sua presença e qual papel desempenhar 

nesse ambiente de estágio. Contrapondo-se a ideia de que o estagiário está na escola para 

“vigiar” o professor ou criticá-lo, tampouco de confrontar as insuficiências da escola. 

 Assim, Pimenta e Lima (2012) defendem um estágio que antes de tudo, sirva de boas-

vindas aos futuros professores, que seja um espaço de relacionamento com os companheiros de 

profissão, que possibilite aos aprendizes compreender o compromisso dos docentes com a 

profissão, com a educação, o respeito pelos alunos, e por fim, defendem “um projeto de estágio 

em que os alunos e professores sejam sempre ‘estagiários’ da prática pedagógica” (p. 117). Por 

fim, apresentam o caminho percorrido graficamente detalhado:  

 

 
4 O Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório, conforme o Projeto Pedagógico Curricular, acontece em três 

momentos no curso de Pedagogia, o Estágio Supervisionado I é desenvolvido no 5º período, direcionado à 
Educação Infantil; Estágio Supervisionado II, é desenvolvido no 6º período, direcionado ao Ensino Fundamental, 

com possibilidades de atuar na Educação de Jovens e Adultos e nas atividades que envolvem a Gestão dos 

Processos Educativos; Estágio Supervisionado III é desenvolvido no 7º período, direcionado ao Espaço não 
escolar, com possibilidade de inclusão de atividades que envolvam a Gestão dos Processos Educativos (UERN, 

2012). 
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Figura 1 - Caminho a ser percorrido durante o estágio 

 
Fonte: Pimenta e Lima (2012, p. 117) 

  

 O estágio não se faz por si só, mas se constitui envolvendo todas as disciplinas do curso 

de formação, e, estabelecendo um projeto político pedagógico de formação de professores que 

articula as ações propostas com a realidade do processo ensino-aprendizagem. Além disso, o 

estágio possibilita que durante a formação, desde o início do curso, ocorra a relação entre os 

saberes teóricos e os saberes das práticas, conduzindo os alunos a se perceberem como agentes 

ativos no próprio processo de formação e, assim, revelar como escolha a profissão de professor 

a partir da interação com a realidade da profissão (PIMENTA; LIMA, 2012). 

 

OS SABERES E PRÁTICAS COMO EIXO NORTEADOR DO PROCESSO 

FORMATIVO 

 

 Segundo Imbernón (2011) diante da formação docente é preciso afastar-se da 

compreensão de que o professor atua na perspectiva de um simples transmissor de 

conhecimento acadêmico. Para o autor, o processo formativo docente vai além dos aspectos 

pedagógicos, pois considera que o desenvolvimento profissional também está relacionado a 

fatores não formativos, como os dilemas e incertezas enfrentados ao longo da formação inicial, 

permitindo a esse futuro professor atuar de forma a propiciar melhorias no processo educativo. 

 Neste sentido, durante o processo formativo devem surgir situações que favoreçam a 

ampliação dos saberes e práticas pedagógicas, portanto partimos do pensamento de que a 

prática pode ser percebida de duas formas: a atividade e a técnica. Deste modo, compreendemos 

que é a partir das atividades práticas, desenvolvidas a luz da reflexão de sua própria ação, que 

formamos a prática educativa, a técnica. Neste ponto, consideramos a prática como atividade, 

assim 

 
A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou 

seja, é o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem 
se realize em consequência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o 

conhecimento do objetivo, o estabelecimento de finalidades e a intervenção 
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no objeto para que a realidade seja transformada enquanto realidade social 

(PIMENTA, 1995, p. 61). 

 

 Compreendemos que se faz necessário apresentarmos um breve percurso histórico 

acerca da prática, já que esta teve grande influência no processo formativo de professores ao 

longo dos anos. Durante os cursos de formação de docentes em meados dos anos 40, a prática 

(de ensino) estava geralmente admitida como a imitação de modelos teóricos existentes, 

mediante a observação de práticas consideradas satisfatórias a fim de serem reproduzidas, já 

que o campo da atividade docente não sofria modificações, era preservado. Nos anos 70 a 

prática passou a ser entendida como a atividade de aprender novas técnicas instrumentalizadas 

de dar aula, ou seja, o foco era nos recursos técnicos, enquanto que não havia vinculação alguma 

com realidade e com as necessidades do ensino no Brasil (PIMENTA, 1995). Atualmente, o 

que se vem discutindo sobre a prática, é o significado da unidade entre a teoria e a prática, a 

práxis. 

 Nesse período, prioriza-se a utilização de técnicas para “executar bem” qualquer 

profissão e ações próprias. Entretanto, apenas se deter a essas habilidades específicas para 

desenvolver o seu fazer, não são suficientes para lidar com situações complexas que surgem 

durante o exercício da profissão. Portanto, se reduzir as técnicas e ao prático, significa não 

precisar dominar os conhecimentos científicos, tampouco desenvolver técnicas que derivem 

destes conhecimentos (PIMENTA; LIMA, 2012). 

 Assim como o exercício de qualquer outra profissão, “a profissão de professor também 

é prática” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 35), no sentido de aprender a fazer algo e ter como 

consequência uma ação. As autoras afirmam que é possível aprender a profissão, conforme a 

perspectiva da imitação, a partir da observação, imitação, reprodução e reelaboração dos 

modelos. Como por exemplo, os alunos aprendem a partir da observação das atitudes do 

professor, imitando-o e elaborando o seu próprio modo. Assim, a prática se constrói a partir das 

escolhas do sujeito do que considera adequado, acrescentando novos métodos e se adaptando 

ao contexto ao qual está inserido. Para isso, fazem uso das experiências e saberes adquiridos 

historicamente. 

 Entretanto, Pimenta e Lima (2012) defendem que a forma de aprendizagem por imitação 

não é suficiente e apresenta algumas limitações, já que nem sempre o aluno considera 

criticamente as ações do professor, e apenas tenta transpor os modelos refletidos por ele em 

situações específicas. A prática como imitação de modelos caracteriza o modo tradicional da 

atuação docente. Esta concepção tradicional pressupõe que a realidade do ensino é imutável e 

seus alunos também são. Não considera as transformações históricas e sociais, e resume seu 

papel em ensinar, não se responsabilizando pela aprendizagem do aluno, pois isto depende dele, 

de sua família e sua cultura. Portanto, durante o processo de aprendizagem da prática 

profissional, o aprendiz deve ponderar a imitação de práticas, visto que pode se tornar um 

processo repetitivo e que limita as possibilidades de novas práticas escolares. 

 Defendemos a unidade entre teoria e prática, nesse sentido concordamos com as autoras 

citadas e outros estudiosos como Candau e Lelis (1993), na visão de que é a teoria e a prática 

precisa ser percebida como uma unidade que se sustenta pela relação de autonomia e 

dependência entre uma e a outra, que não significa semelhança entre ambas, mas que se 

complementam estabelecendo a relação que resulta na práxis.   

 A formação do professor que se pauta na concepção tradicional, é um professor que não 

valoriza a sua formação intelectual, que considera sua prática bem-sucedida quanto mais se 

aproximar dos modelos observados, “é conservadora de hábitos, ideias, valores, 

comportamentos pessoais e sociais legitimados pela cultura institucional dominante” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 36). 
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 De acordo com Freire (2010, p. 39) “é pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática”, assim, percebemos que a prática não é única, 

tampouco imutável, mas que se transforma conforme o que é percebido e significado pelo 

sujeito aprendiz. Além disso, mesmo que esse sujeito seja um professor ou estagiário, desde 

que ele sinta a necessidade de uma transformação em sua prática e esteja receptivo a esta, estará 

constantemente capaz de formar-se a partir da reflexão da própria realidade.  

 
Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira às 4 horas da tarde... 
ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma 

como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática 

(FREIRE, 2010, p. 58). 

 

 De acordo com Zabala (1998), a prática pedagógica desenvolvida por professores 

depende de uma série de determinantes, como as funções e questões sociais e políticas 

atribuídas à escola, questões curriculares da própria instituição, tradições metodológicas, 

filosóficas e condições externas, além da formação e realidade do professor. O autor ainda 

ressalta que para compreendê-la é preciso considerar que a aula se constitui a partir do conjunto 

de determinados espaços diferentes, de relações de interação, do uso de materiais didáticos 

específicos que dependem da organização social e do tempo que se relacionam entre si e se 

expressam na sala de aula. 

 Em razão da subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo educativo, e do 

pressuposto de que o saber se compõe a partir de diferentes fontes, buscamos compreender os 

diferentes saberes, para que, adiante, possamos identificar nas narrativas dos sujeitos 

entrevistados os saberes e práticas empregados no estágio durante sua formação. 

 O saber docente é constituído pelos mais variados saberes resultantes das diferentes 

fontes. A relação da prática docente com os saberes não se reduz a uma transmissão dos 

conhecimentos constituídos, já que os saberes são elementos que fundamentam a prática 

docente. Os saberes docentes devem ser plurais, formados pelos saberes oriundos da formação 

profissional, de saberes disciplinares, curriculares e experienciais (TARDIF, 2008).  

 

Quadro 1 - Classificação dos saberes docentes de acordo com Tardif (2008): 

 

SABER DEFINIÇÃO 

 

 

 

 

 

Saberes da formação profissional 

É o conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação inicial ou 

continuada de professores, destinados a 

formação científica e erudita destes 

professores. Os saberes pedagógicos 

constituem o conjunto dos saberes da 

formação profissional, e se apresentam como 

ensinamentos provenientes de reflexões 

sobre a prática educativa, com embasamento 

teórico, técnicas e algumas formas de saber-

fazer, e são incorporadas a formação 

profissional dos professores.  

 

 

 

 

Saberes disciplinares 

São os saberes sociais que surgem da tradição 

cultural e são reconhecidos e selecionados 

pelas instituições universitárias e seus cursos 

específicos, sob forma de disciplinas (como 

matemática, história, literatura etc.), para 
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assim, serem explorados nos cursos de 

formação de professores e incorporados à 

prática docente. 

 

 

 

 

 

Saberes curriculares 

 

São saberes necessários a profissão docente, 

pois correspondem aos saberes sociais, 

objetivos, conteúdos e métodos que a escola 

organiza e elege como modelo da cultura 

erudita, a fim de que sejam transmitidos nas 

salas de aula para os alunos. Concretamente, 

se apresentam em forma de programas 

escolares, os quais devem ser aprendidos e 

aplicados pelos professores. 

 

 

 

 

Saberes experienciais 

 

Esses saberes “brotam da experiência e são 

por ela validados. Eles incorporam-se à 

experiência individual e coletiva sob a forma 

de [...] saber-fazer e saber-ser” (p. 39). São os 

saberes constituídos no exercício da função 

de professor, é a prática que desenvolve esses 

saberes que são baseados nas experiências 

com o trabalho cotidiano em sala de aula. 

 

Fonte: Tardif (2008). 

  

 Assim, compreendemos que o saber constitui a prática e, portanto, o contrário. De 

acordo com Tardif (2008, p. 35) “Todo saber implica um processo de aprendizagem e de 

formação” e é por este motivo, que neste estudo pretendemos conhecer como os saberes e 

práticas estão presentes durante a formação de estagiários, a fim de que incluam significância 

para a futura atuação da profissão docente. 

 Neste sentido, consideramos a construção dos saberes e práticas durante o estágio não 

obrigatório como um processo ampliador do caminho formativo do Pedagogo. Isso, quando as 

experiências decorrentes do estágio acontecem e o sujeito adota uma postura reflexiva diante 

destas, na perspectiva da práxis. Assim, revelam contribuições significativas para a própria 

formação docente, na intervenção do ambiente escolar e na futura atuação como professor. No 

seguinte tópico caracterizamos a modalidade de estágio supervisionado não obrigatório 

conforme os documentos legais.  

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO: a inclusão 

 

 As autoras Pimenta e Lima (2012) criticam a concepção de estágio que se pauta na 

prática modelar, em que o aprendiz se limita a observação e imitação dos modelos praticados 

pelo professor em sala de aula, sem que seja feita uma análise crítica fundamentada em teorias 

sobre essa prática observada, inclusive, o aluno não faz uma reflexão acerca da realidade do 

contexto escolar.  

A Lei federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 – que dispõe sobre estágio de 

estudante, em seu artigo 1º (primeiro) define estágio como sendo o “ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior [...]” (BRASIL, 2008).  

O estágio supervisionado não obrigatório é uma atividade remunerada que os alunos do 

curso de Pedagogia FE/UERN têm a opção de realizar ao longo de sua formação, e que está 
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regulamentada pela supracitada. A referida lei (2008) dispõe sobre estágio obrigatório e estágio 

não obrigatório, o primeiro é definido como requisito e está exposto no projeto do curso, o qual 

possui carga horária estabelecida e constitui pré-requisito para obtenção do diploma. O estágio 

não obrigatório é compreendido como uma atividade que o aluno pode optar por realizar e que 

possui a carga horária acrescida à regular obrigatória. 

A Lei federal nº 11.788 prevê como requisitos para ambas as modalidades de estágio I 

– a matrícula e frequência regular do aluno no curso de graduação, II – realizar com as devidas 

formalidades a assinatura do termo de compromisso de estágio (TCE) – que contém o plano de 

atividades do estagiário – e III – a compatibilidade das atividades desenvolvidas no estágio e 

aquelas previstas no TCE. Além dos requisitos, as atividades precisam ser acompanhadas por 

um professor orientador proveniente da instituição de ensino, e um supervisor oriundo da parte 

concedente do espaço de estágio. 

Além da legislação federal, o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC) também 

trata do estágio supervisionado, apresentando o objetivo desta atividade no âmbito da UERN 

como sendo de contribuir com a formação profissional de um pedagogo reflexivo, pesquisador 

e envolvido com as problemáticas educacionais evidenciadas nos espaços escolares e não 

escolares, ambientes de trabalho relacionados à formação profissional do aluno. O Estágio 

caracteriza-se, portanto, como um espaço que propicia a construção de conhecimentos, além de 

favorecer a pesquisa e a extensão mediante a troca de experiências entre os envolvidos no 

processo e do aprimoramento do conhecimento sistematizado durante o curso, a partir da 

associação das diversas atividades que compõem o currículo, e desta forma não limita o estágio 

a uma atividade de transferência linear da teoria para a prática (UERN, 2012). 

O estágio supervisionado não obrigatório está previsto no PPC, e conforme este 

documento o estágio pode ocorrer em duas modalidades: o estágio supervisionado obrigatório 

e o estágio supervisionado não obrigatório (UERN, 2012). 

O estágio supervisionado obrigatório, conforme previsto no PPC, é um componente 

curricular obrigatório a todos os alunos do Curso de Pedagogia da UERN. Esta modalidade de 

estágio inicia-se no 5º período, desempenhando atividades pedagógicas na educação Infantil, 

logo em seguida no 6º período, nos anos iniciais do ensino fundamental, ou da Educação de 

Jovens e Adultos e, finalmente no 7º período, realizando práticas na gestão dos processos 

educativos em espaços escolares e não escolares. No Estágio Supervisionado Não Obrigatório, 

o aluno tem a opção de realizá-lo ou não, sendo esta uma atividade remunerada, e para ingressar, 

geralmente, o aluno precisa passar por um processo de seleção. 

Outro documento que regulamenta esta modalidade de estágio é a Resolução nº 15/2017 

CONSEPE/UERN que dispõe sobre o estágio supervisionado não obrigatório no âmbito da 

UERN, que em seu capítulo I, art. 2º, compreende o estágio não obrigatório como sendo um 

ato educativo que possui como finalidade ofertar vagas de estágio para os discentes 

regularmente matriculados em cursos de graduação, desenvolvendo habilidades para a vida 

cidadã e para o trabalho. Além disso, determina que o estágio não obrigatório é uma atividade 

supervisionada que possibilita ao aluno aprendizagens de âmbito social, profissional e cultural, 

a ser desempenhada em espaços de ação profissional do discente, sob a responsabilidade da 

coordenação da universidade. 

De acordo com os resultados da pesquisa5 PIBIC 2017/2018 desenvolvida pelas autoras 

Soares e Duarte (2018, no prelo) durante o período de 2017.1 e 2017.2, foi identificado que 113 

alunos regularmente matriculados no curso de Pedagogia FE/UERN, estavam realizando o 

estágio não obrigatório, salientando-se que este número não é constante, pois comumente há 

rescisões de contratos e firmamentos de outros. Na pesquisa, as autoras entrevistaram 24 alunos 

do referido curso, tanto do turno matutino quanto noturno, e que realizam o estágio não 

 
5 Título do projeto: Estágio não-obrigatório: análise dos significados da função desenvolvida pelos estudantes do 

Curso de Pedagogia da UERN como auxiliar de sala. 
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obrigatório em escolas públicas. Com isso, foi observado que os estagiários iniciam suas 

atividades nas escolas auxiliando os professores, que em sala de aula possuem alunos com 

necessidades educacionais especiais, e que geralmente, estes estagiários fazem o 

acompanhamento de mais de um aluno com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). 

Desta forma, entendemos a inclusão como a capacidade de interagir, acolher e 

compreender todas as pessoas com suas diferenças, sem discriminar ou limitar o outro devido 

suas condições, e a educação inclusiva tem como finalidade disponibilizar alternativas que 

considerem a diversidade de todos os alunos no espaço escolar (MANTOAN, 2003). 

Neste sentido, diante da inclusão de alunos com NEE, consideramos a formação de 

professores como questão primordial para reforçar a efetivação da educação inclusiva nas 

escolas. Conforme Mantoan (2003, p. 45) “O foco da formação é o desenvolvimento da 

competência de resolver problemas pedagógicos”. 

Mantoan (2003) pontua que para se obter um trabalho inclusivo efetivo é necessário 

adotar práticas de ensino que sejam adequadas às diferenças de todos os alunos no geral, no 

sentido de disponibilizar alternativas que levem em conta a diversidade, utilizando recursos de 

ensino e equipamento especializados que possam atender todas as necessidades educacionais 

especiais dos educandos, com ou sem deficiências. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reconhecemos a inclusão como um dos desafios a serem enfrentados pelo professor, e 

o estágio supervisionado não obrigatório possibilita o contato desde o processo de formação 

inicial e a constituição de experiências que significam resultados positivos na futura prática 

educativa. E, a partir do que foi discutido, fica evidente a necessidade de uma formação docente 

que favoreça a ampliação dos saberes e práticas deste futuro profissional.  

Um aspecto relevante durante este estudo foi a compreensão da classificação quanto aos 

saberes docentes, em que é possível quebrar o paradigma de que o saber é um só, mas que é 

construído a partir das diferentes fontes. Os saberes docentes devem ser plurais, formados pelos 

saberes oriundos da formação profissional, de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais. 

Assim, consideramos que é impreterível uma formação acadêmica inicial que ao invés 

de limitar, possibilite novos caminhos ao futuro pedagogo; que desenvolva profissionais 

diversificados e que não sejam simplesmente imitações, mas que desfrutem da mesma essência: 

da inovação e transformação, da reflexão sobre sua prática, da experimentação e acima de tudo 

da preparação para atuar em um contexto escolar repleto de desafios. 
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RESUMO 

O trabalho resulta de pesquisa sobre a aprendizagem docente, com foco no 

desenvolvimento do estágio em ensino de geografia, abrangendo três grupos de 

docentes envolvidos no processo, a saber: o docente supervisor do estágio, na 

universidade; o docente supervisor do estágio, na escola campo de estágio; e o docente 

em formação, o discente que realiza seu estágio curricular. Seu ponto de partida foram 

inquietações acerca da prática de estágio em ensino em geografia, por acreditar que 

este se configura como oportuno para uma tríade na formação docente: do estagiário, 

do supervisor de campo e do supervisor acadêmico. Objetivou investigar acerca da 
abrangência da formação docente por ocasião do estágio em ensino de geografia, a 

qual, quase sempre, está centrada na formação do estagiário, quando, na verdade, 

envolve também o supervisor acadêmico e o supervisor de campo como sujeitos 

aprendentes nesse processo. Apontou como pressuposto investigativo a possibilidade 

de uma formação docente triádica por ocasião do estágio em ensino de geografia, uma 

vez que, ao ensinarem, os professores supervisores – de campo e acadêmico – também 

aprendem, juntamente com o estagiário. A metodologia partiu dos aportes acerca de 

estágio em ensino de geografia e suas respectivas normas, contemplando desde a 

escala nacional à local; encaminhou-se por um processo investigativo no campo de 

estágio, abrangendo supervisores acadêmicos do Curso de Geografia Licenciatura da 

UERN, Campus Mossoró, supervisores de campo das escolas parceiras do citado 

curso, bem como seus estagiários; utilizou como procedimento investigativo a 
entrevista, por meio de Google Forms, dado o contexto de Pandemia da COVID-19; 

e a análise de livros didáticos e demais materiais utilizados por ocasião do estágio; do 

planejamento das aulas dos estagiários no componente curricular; da análise dos 

materiais utilizados para realização das aulas por parte dos estagiários. De posse da 

análise desse material, as respostas dos questionários dos entrevistados puderam ser 

analisadas, sempre em busca de um diálogo entre discurso e prática, como exercício 

da aprendizagem docente ora em curso. Os resultados alcançados até o momento, 

tendo por base as respostas aos questionários, apontam que há, sim, uma 

aprendizagem para os envolvidos no estágio em ensino de geografia.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem docente; Estágio em ensino de geografia; 
Ensino de geografia 

 

AO PROFESSOR: a aprendizagem triádica no estágio em ensino de geografia  

 

A formação do professor de geografia 

 

A pesquisa realizada abordou a discussão sobre a aprendizagem triádica, baseada na 

articulação da formação inicial do discente (estagiário) em conjunto com o professor supervisor 

acadêmico (docente da universidade) e o supervisor de campo (docente da escola). Esse 
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processo de ensino-aprendizagem se desenvolve a partir do Estágio Curricular obrigatório, 

presente na matriz curricular dos cursos de formação em Licenciatura em Geografia.  

A formação do professor de geografia tem passado por grandes mudanças, requerendo 

discussões, a fim de melhor definir o papel do professor e quais atribuições necessárias para tal 

exercício. Além disso, em meio a rápidas mudanças a partir do meio técnico-científico-

informacional (SANTOS, 2004), o cenário exige a reflexão permanente dos aspectos 

pertinentes à atuação dinâmica e educativa do professor, cuidando para que a atividade de 

ensino-aprendizagem não se torne refém das efemeridades dos momentos. 

Sabe-se hoje que o ensino superior está diretamente submetido a um rol de legislações, 

normas, resoluções e políticas que guiam, coordenam e garantem os direitos de alunos e 

professores, além de suas ações no ensino escolar. Como exemplo é possível citar a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), os Parâmetros Nacionais Curriculares 

(PCNs) e, mais recentemente, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada em dezembro de 2017, pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE), já estava com elaboração prevista na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), em 1996, estabelecida durante o governo da ex-presidente Dilma 

Rousseff, pelo Plano Nacional de Educação (PNE), em junho de 2014. 

Apesar de ser uma política pública legal e legítima, teve sua comissão de elaboração 

instalada de forma tardia, quase um ano após a sua aprovação, além de um período político 

conturbado, marcado, inclusive, pelo processo de impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff. Como consequência, grandes mudanças passaram a ocorrer na política brasileira, 

atingindo diretamente da equipe de elaboração da BNCC. A nova equipe recebeu fortes críticas 

ao novo documento base, uma vez que trouxe consigo um caráter conservador e fragmentador 

do ensino básico.  

A sua implementação tem sido alvo de muitas discussões por parte da comunidade 

docente em todos os níveis, pois se defende a autonomia e a liberdade de estruturação dos 

conteúdos mais significativos para os alunos, tendo em vista a garantia de abranger a 

diversidade presente na Educação Básica. Além de algumas contradições, existem também 

ambiguidades no decorrer do documento. Por exemplo, de um lado, afirma que a BNCC é 

apenas uma diretriz, de outro, em seu corpo, apresenta definições claras de um currículo, como 

as competências e habilidades, além do currículo mínimo, avaliações e materiais didáticos. 

Dessa forma, o que se propõe a ser apenas uma diretriz termina por apresentar-se como uma 

prescrição curricular.  

Conquanto à formação docente em Geografia, essa necessita de um currículo para um 

país plurinacional, pluriétnico e multilíngue. Posto que “Esta é uma proposta que precisa ser 

abraçada pela geografia brasileira. Ensinar um ‘Brasil’ cuja história é muito anterior à invasão 

europeia uma invenção, portanto, como qualquer outra nação do planeta.” (SANTANA FILHO, 

p. 171, 2020).  A partir da BNCC, o ensino de Geografia sofre uma ruptura em seu formato, até 

então sequencialmente linear. A publicação da diretriz propõe duas etapas, destacando o ensino 

de Geografia do nível Fundamental Anos Finais, e diluindo os conhecimentos geográficos em 

Ciências Humanas e Sociais no nível Médio. 

No ensino Fundamental Anos Finais, as competências são definidas, sendo 

apresentadas de modo escalonado, tendo primeiro as competências gerais a serem 

desenvolvidas nesta fase; depois, as competências das ciências humanas; e, por último, da 

geografia. Já no ensino Médio, as competências não se apresentam como componente 

curricular, não definindo diretamente o objeto de conhecimento. 

A primeira fase aqui abordada tem como função desenvolver a percepção do sujeito 

se reconhecendo no mundo, a partir das relações vividas. Na segunda, o momento em que o 

sujeito se coloca como ativo no mundo, e é o responsável por ele, partindo do conhecimento 

aprendido na primeira fase. Apesar de parecer um ensino integrador, com articulações entre os 
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componentes curriculares, existem alguns desafios a serem enfrentados pelas escolas e pelos 

professores, neste caso, os de Geografia. 

Assim, é necessário atenção, não somente aos conteúdos, mas com quem os 

desenvolverá, o docente. É preciso cuidar para que a autonomia dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem não faça com que o professor tenha um papel secundário nesse percurso, 

suscitando, quem sabe, a defesa de um “ensino à distância” precarizado, como a exemplo da 

conjuntura atual da COVID-19. Nesse contexto, a desvalorização que vem acontecendo da 

profissão docente é preocupante, tendo em vista a sua função essencial no processo de ensino-

aprendizagem. 

Ensinar é uma função desafiadora, e necessita de reflexão a partir das práticas 

desenvolvidas pelos professores. Estes necessitam estar preparados, tendo em vista a 

complexidade de saberes e demandas existentes por parte dos alunos. Um exemplo disso é a 

indispensável troca de experiência entre os sujeitos constituintes da aula, a qual é essencial no 

processo de ensino-aprendizagem. É impossível ensinar Geografia ignorando a realidade do 

aluno, uma vez que a disciplina é propícia a discussões sobre acontecimentos cotidianos, em 

diferentes escalas, apresentando fatos historicamente construídos e culturalmente valorizados. 

A troca de experiência realizada no momento do estágio obrigatório, não somente entre 

o aluno-estagiário, ocupando o papel do professor junto aos alunos da escola, mas também o 

conhecimento e as discussões que são levadas para universidade a partir desse momento, as 

quais estão para além da reprodução do conteúdo em sala de aula. O estágio curricular é um 

momento rico e valioso, que permite a universidade ter conhecimento e aproximação com a 

escola, tendo a oportunidade de pesquisá-la, e assim retornar com a formação adequada de 

professores, preparados e competentes para execução de seu cargo. Além de, a partir dos 

conhecimentos adquiridos, levar questões e discussões diretamente para a sociedade, gerando 

uma maior integração e debate sobre o que ocorre dentro da educação. 

 

Os diferentes componentes envolvidos na formação 

 

O exercício pleno da docência envolve a necessidade de o professor saber quais os 

limites, os desafios e as possibilidades reais existentes dentro da sua profissão. Isso exige, como 

ponto de partida, uma formação inicial capaz de dotar o professor de conhecimentos diversos, 

a saber, da ciência específica que lhe compete, das múltiplas formas de tratar o ensino-

aprendizado e a consciência da indissociabilidade da sua prática com a formação continuada. 

Entretanto, tais elementos não são de fácil aquisição, antes, requerem diferentes tipos de 

investimentos e, em decorrência de retrocessos ocorridos nos últimos anos, muitas vezes, esse 

processo é interrompido.  

Envolta de diferentes agentes, a formação docente (inicial e continuada) requer 

diferentes momentos nos quais tarefas e desafios são apresentados rumo à construção e 

aquisição, respectivamente, de competências e habilidades que assegurem o exercício da 

atividade docente.  

Segundo Nóvoa (2019, p. 6), “Não é possível aprender a profissão docente sem a 

presença, o apoio e a colaboração dos outros professores”. O diálogo entre professores das 

diversas instituições, sobretudo, da escola e da universidade, é essencial e imprescindível 

durante a formação inicial e continuada, pois, ainda de acordo com Nóvoa (2019, p 7), é 

fundamental “[...] compreender a importância de uma interação entre estes três espaços – 

profissionais, universitários e escolares – pois é [...] neste triângulo, que se encontram as 

potencialidades transformadoras da formação docente”. E, ao que Nóvoa (2019) denomina de 

“triangulação”, nesse trabalho, indica-se como tríade na formação docente. Face o exposto, aqui 

serão apresentados os papeis do discente em formação (estagiário), do professor supervisor 

acadêmico (da universidade) e do professor supervisor de campo (da escola). 
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O momento em que se inicia o Estágio Curricular obrigatório, além de ser o primeiro 

contato do discente em formação com a realidade escolar e a sala de aula, é também o primeiro 

momento em que colocará em prática todos os conhecimentos aprendidos até o momento. 

Todavia, segundo Passini (2007, p. 28), “O maior desafio encontrado por nós, acadêmicos dos 

cursos de licenciatura, foi a efetiva articulação entre o conhecimento adquirido durante a 

graduação e as necessidades dos alunos do ensino fundamental e médio.”. A inexperiência dos 

alunos com a rotina e a dinâmica da realidade escolar dificulta tanto para os alunos que estão 

exercendo o papel do professor, naquele momento, quanto para o professor de ensino superior.  

Para a resolução dessa questão, é indispensável a integração entre a escola e as 

universidades, de maneira continuada durante toda a formação dos alunos, tendo em mente que 

“Trata-se de constituir uma comunidade de formação, na qual, coletivamente, se definam 

espaços de experimentação pedagógica e de novas práticas, criando assim as condições para 

uma verdadeira formação profissional docente.” (NÓVOA, 2019, p. 14).   

É justo e necessário que, durante o período de formação inicial, o aluno não só aprenda 

a teoria e discuta a prática, mas que aprenda praticando durante todo o processo de formação, 

preparação e execução das atividades escolares realizadas pelo professor. Assim, reforça-se a 

necessidade de que o aluno aprenda a planejar e avaliar, em meio à realidade da escola e da sala 

de aula. 

O Estágio Curricular obrigatório tem um papel fundamental na formação,  durante a 

graduação. A prática do exercício docente permite o desenvolvimento de habilidades para 

formar um novo profissional, dando possibilidade de construir novas práticas, para que não se 

reproduzam os mesmos modelos construídos outrora. A identidade do professor também é 

formada no ambiente escolar, a partir do seu cotidiano e cultura. Durante a formação inicial, é 

de suma importância, pois é a partir destes primeiros contatos que se formará o futuro 

profissional. 

De acordo com Cavalcanti (2012, p. 78), “Em sua formação inicial e continuada, o 

profissional em geografia necessita conhecer a produção de conhecimentos em sua área, 

conhecer e participar de práticas de pesquisa em seu campo de conhecimento, realizar pesquisas 

em diferentes níveis.”. Isso significa dizer que a universidade necessita estar presente nas 

escolas, uma vez que objetivo é a formação de qualidade e constante. 

Conquanto ao professor universitário, esse tem o importante papel de realizar uma 

grande articulação, e apresentar as condições e os elementos necessários para o diálogo entre 

as escolas e as universidades, seus professores e discentes em formação, induzindo 

oportunidades de formação continuada e de desenvolvimento profissional. (CAVALCANTI, 

2012). 

Segundo Pimentel e Pontuschka (2015, p. 56):  
 

No período de profissionalização, a avaliação precisa ser formativa, voltar-se 
muito a ampliar as capacidades dos alunos-estagiários pode comprometer esse 

período de formação ao considerarmos o fato de que os professores da escola 

básica não têm clareza das interferências que podem realizar. 

 

Considerando a avaliação enquanto processo, faz-se mister exercitar um profícuo 

processo de formação inicial, avaliando o caminho de formação percorrido pelo discente 

estagiário. Neste sentido, identificamos a prática das ideias suscitadas no último trecho citado, 

por meio da prática de registro diário do estágio supervisionado pelo discente, o qual é 

referendado pelo professor supervisor da escola, que pode fazer intervenções da prática do 

estagiário, indicando, permanentemente, em que ele pode melhorar a sua prática. 

Ainda sobre essa relação avaliação-formação docente, cumpre destacar a prática das 

aulas simuladas, as quais são realizadas aulas de orientação de estágio na universidade, como 

preparação do estagiário para sua atuação junto à escola. Nesses encontros de orientação, os 
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estagiários elaboram seus planos de aula e materiais de apoio, por fim, desenvolve a aula. Ao 

final de cada aula, os colegas de turma e o professor supervisor tecem considerações, indicando 

melhorias que podem ser incorporadas, resultando numa prática docente mais significativa. 

A necessidade de clareza entre os papeis que cada envolvido tem durante o processo 

contribui diretamente para melhores resultados, neste caso, para melhor formação inicial e 

continuada. Ciente disso, o terceiro agente envolvido nessa formação triádica é o professor 

supervisor de campo, aquele que se encontra imerso na realidade escolar em seu cotidiano.   

O professor supervisor de campo deve contribuir para o autodesenvolvimento dos 

discentes em formação que recebe, sem que o seu processo e experiência se tornem uma 

imposição do que o futuro professor deverá ser. Como afirmam Pimentel e Pontuschka (2015, 

p. 52), “[...] a imitação, se medida pela reflexão e compreensão da situação, pode ser positiva 

em determinados momentos – além de que combinada a procedimentos de aconselhamento, 

questionamento e demonstração, favorece a aprendizagem.”  

É necessário que o professor supervisor de campo apresente aos discentes em 

formação suas ferramentas, e possibilite aos mesmos a utilização destas e de outras, a fim de 

obter o melhor resultado em sala de aula. A mimetização sem reflexão leva ao automatismo. 

Para educar jovens críticos e reflexivos é necessária uma formação baseada na crítica e na 

reflexão; no questionamento e no debate. Definir os papéis em cada parte do processo de 

formação inicial e continuada é o primeiro passo para o conhecimento do valor de cada um. 

Como afirma Nóvoa (2019, p. 7), “Às escolas atribui-se uma ligação à prática, às 

coisas concretas da profissão, a tudo aquilo que, verdadeiramente, nos faria professores.” As 

escolas são onde os alunos-estagiários se tornarão professores de fato, ninguém sozinho domina 

completamente tudo que exige uma profissão, o diálogo entre professores e instituições é 

necessário para formar novos professores. 

O estágio curricular obrigatório se faz então o momento oportuno de exercitar a 

docência segundo os três níveis envolvidos no processo, a saber: o docente em formação inicial, 

que é o estagiário; o docente supervisor de campo, que é o professor da escola; e o docente 

supervisor acadêmico, que é o professor da universidade. É, então, por identificar a presença e 

os papeis distintos desses três sujeitos em exercício de docência, por ocasião do estágio 

supervisionado, que afirmamos haver uma aprendizagem triádica docente nesse contexto.  

Em função dessa aprendizagem triádica, e ao mesmo tempo, decorrente dela, é que se 

desenvolve a relação escola-universidade/universidade-escola, conformando-se assim um 

constante processo de cooperação. Enquanto a escola se abre para acolher o estagiário, 

oportunizando a ele a aprendizagem da prática, a universidade oferece à escola um profissional 

ainda em formação, mas com uma base teórico-metodológica bastante atualizada. E, mediando 

essa prática, estarão os supervisores – o de campo e o acadêmico –, vendo-se instigados a 

renovar sua prática, ante os desafios que se descortinam, para que possam apoiar a realização 

do estágio supervisionado obrigatório da forma mais segura possível para os discentes da 

educação básica.  

 

ESTUDO DE CASO: ensino de geografia na Escola Estadual Professor José de Freitas 

Nobre  

 

A metodologia para a realização dessa pesquisa objetivou acompanhar, entre os 

teóricos e a prática, os papéis e as ações desenvolvidas pelos agentes envolvidos ao longo da 

execução do Estágio Curricular obrigatório4, a saber, o professor universitário (supervisor 

acadêmico), o professor da escola (supervisor de campo) e o discente em formação (estagiário).  

 
4 No curso de licenciatura em Geografia da UERN, o Estágio Curricular obrigatório recebe o nome de Orientação 

e Estágio Supervisionado em Geografia I, II, III e IV, totalizando 405h. 
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Em decorrência da manifestação da Pandemia COVID-19 no Brasil, desde março de 

2020, e suas consequentes manifestações, os procedimentos adotados foram executados todos 

de forma remota. Suas etapas foram: revisão bibliográfica e documental; coleta de informações 

por meio de formulários eletrônicos; análise de discurso; produção de relatório final e 

publicização dos resultados da pesquisa. Esse conjunto de atividades foi realizada entre agosto 

de 2020 e junho de 2021, abrangendo as disciplinas de Orientação e Estágio Supervisionado 

em Geografia III e IV, cujas atividades foram desenvolvidas de forma remota junto à Escola 

Estadual Professor José de Freitas Nobre, dado o contexto de pandemia da Covid-19.  

A experiência do Estágio Curricular obrigatório em Geografia aqui foi analisada não 

apenas em seu sentido fenomênico, mas a partir de dois aspectos: na interpretação cuidadosa 

do que os(as) entrevistados(as) disseram em suas respostas e na comparação com outras 

experiências e relatos em busca de identificar variações nos padrões encontrados (STRAUSS, 

CORBIN, 2008). A esse procedimento somou-se outro, proposto por Flick (2009) e Strauss e 

Corbin (2008), definido como uso de dados multifocais, contemplando a observação não-

participante, dados visuais, utilização de documentos e a utilização da internet. 

As questões realizadas através dos formulários centraram-se no processo de ensino-

aprendizagem durante o Estágio Curricular obrigatório, na evolução dos conhecimentos 

didático-pedagógicos e nas transformações ocorridas para a tríade envolvida nesse processo. 

Responderam aos formulários cinco professores supervisores acadêmicos, três professores 

supervisores de campo e 10 discentes que estavam cursando o componente curricular 

equivalente.  

Conquanto aos professores supervisores acadêmicos, todos responderam de forma 

positiva acerca da evolução dos conhecimentos didático-pedagógicos, ressaltando que as 

experiências são sempre diferentes, em decorrência de novas turmas em cada semestre. Desse 

modo, em cada turma de Estágio Curricular obrigatório, são manifestas experiências dos 

discentes em formação (estagiários) em combinação com aquelas apresentadas pelas turmas 

escolares. Na medida em que há uma nova combinação, tanto surgem novos problemas e 

desafios, como também alternativas à resolução dos mesmos. 

Os professores supervisores acadêmicos também demonstraram procurar sempre estar 

em consonância com a dinâmica da escola. Segundo um dos professores supervisores 

acadêmicos, “[...] se a escola muda, devemos mudar nossa prática também” (PSA15). Ainda 

nesse sentido, é mister mencionar a conjuntura vivida que, para além de um quadro pandêmico, 

também incorpora uma grande mudança no paradigma da formação escolar brasileira, a saber, 

a implementação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), em substituição aos antigos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

A BNCC altera de modo sensível a distribuição das disciplinas escolares, suas 

composições, articulações entre as mesmas e, sobretudo, seus modos de execução. A formação 

universitária não ficou à margem do processo, sendo incluída no bojo dessas transformações a 

partir da Resolução CNE/CP Nº2/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial de professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para 

a formação inicial de professores da Educação Básica (BNC-Formação). 

Ainda de acordo com um dos professores supervisores acadêmicos entrevistados, “[...] 

o estágio é uma troca de experiências entre os três segmentos envolvidos” (PSA1). Dessa 

afirmação, depreende-se a indissociabilidade das instituições envolvidas, bem como de seus 

partícipes; e ainda, da inevitabilidade de adquirir novas e diferentes experiências, em razão da 

dinâmica do processo.  

Com relação aos professores supervisores de campo, todos também responderam de 

forma positiva acerca da evolução dos conhecimentos didático-pedagógicos ao atuarem em 

 
5 Professor Supervisor Acadêmico (PSA), mais número de ordem do sujeito abrangido na pesquisa.  
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Estágios Curriculares obrigatórios. Além disso, também afirmaram que a atuação como 

supervisores de campo possibilitava a reflexão e o desenvolvimento da prática docente. Um dos 

professores supervisores de campo afirma: 

 
Percebo o que pode ser melhorado na minha prática (diante das ações adotadas 

e desenvolvidas pelo estagiário) e o que não deve ser feito (frente às lacunas 
e as falhas observadas nos momentos de estágio). As trocas de experiências, 

de vivências e de conhecimento sempre enriquecem a prática docente, seja ela 

do sujeito já atuante, seja ela do sujeito em formação, no caso, o estagiário 

(PSC36). 
 

De acordo com outro professor supervisor de campo, “[...] a troca de ideias entre o 

professor e os estagiários possibilitam aperfeiçoamento de metodologias e estratégias” (PSC2). 

Tais afirmativas denotam a necessidade de articulação de saberes construídos, desde aqueles 

mais verticalmente elaborados, como o conhecimento científico, até os mais horizontalmente 

criados, como a apropriação da linguagem, o uso de redes sociais etc., estimulando o ambiente 

e captando a atenção dos alunos (CONSENZA e GUERRA, 2011) para a plena realização das 

práticas educativas e da educação escolar (CAVALCANTI, 1998; 2012). 

Para os professores supervisores de campo, os estagiários, em virtude do processo de 

aprendizado a que estão submetidos nas universidades, e também por estarem conectados a 

realidades, às vezes, mais próximas dos alunos das escolas que dos professores, conseguem 

levar para a sala de aula novas metodologias, apresentar o uso de ferramentas diferentes além 

de contribuírem com leituras e materiais mais recentes.  

Conquanto aos discentes em formação, todos afirmaram que o Estágio Curricular 

obrigatório foi fundamental para o desenvolvimento de conhecimentos didático-pedagógicos, 

e também para mudanças no tocante à concepção da prática docente. Foram destacados como 

fundamentais para o bom desempenho em sala de aula os seguintes aspectos: o contato direto 

com a docência, a intermediação do professor supervisor de campo, o apoio na orientação das 

atividades e a necessidade de conteúdos e habilidades para a aprendizagem efetiva dos alunos. 

O contato direto com a docência permite, ao experienciar a sala de aula, examinar 

comparativamente diferentes tipos de salas de aula (a da universidade e a da escola), diferentes 

tipos de professores (o da universidade e o da escola), diferentes tipos de saberes (conhecimento 

científico, práticas escolares, saberes cotidianos). Em síntese, são experiências de ambientes, 

docentes e procedimentos distintos. São também análises comparativas entre os textos 

acadêmicos, os livros didáticos, os materiais utilizados em sala de aula e as leis e diretrizes que 

orientam a educação brasileira.  

No Estágio Curricular obrigatório, a aula é o momento no qual o discente em formação 

é desafiado a fundir todos os elementos acima dispostos, transpondo-o de forma dinâmica e 

didática; e, naquele instante, tornar-se docente para ministrar um conteúdo de forma eficaz, em 

um período designado. 

Como os formulários foram aplicados a grupos distintos de discentes em formação, 

foram identificadas duas situações: discentes que desenvolveram Estágio Curricular obrigatório 

presencialmente, e que, em decorrência da pandemia COVID-19, o fizeram de forma remota; 

e, num segundo grupo, discentes que apenas atuam no Estágio Curricular obrigatório de forma 

remota. Consequentemente, o primeiro grupo afirmou que o estágio o havia preparado para a 

sala de aula e, com a pandemia, novos desafios precisaram ser enfrentados, a fim de dar cabo 

de suas atividades. O segundo grupo afirmou que com a pandemia COVID-19, embora 

houvessem surgido alguns desafios e enfrentamentos, temia prejuízos por não ter vivenciado a 

experiência presencial de sala de aula.  

 
6 Professor Supervisor de Campo (PSC), mais número de ordem do sujeito abrangido na pesquisa. 
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Por fim, foi questionada a importância do Estágio Curricular Obrigatório para os três 

agentes envolvidos na formação docente. Embora todos concordassem com a essencialidade 

desse componente curricular, a forma de sua execução foi questionada, sobretudo, por alguns 

discentes em formação. Os que questionaram o fizeram sob a condição limitante imposta pela 

pandemia COVID-19. 

Conquanto ao caráter essencial, esse foi destacado por ser o momento em que se dá, 

de fato e de direito, a transição do discente em formação para a formação docente, na relação 

dialógica entre professor universitário, professor da escola e discente em formação e na 

construção dialética do docente. É no Estágio Curricular obrigatório que o discente em 

formação atua para sua formação docente e pode materializar o conhecimento geográfico, 

através da transposição didática e de “mediações didáticas” (CAVALCANTI, 2008), em 

conhecimento escolar que resulte efetivamente em aprendizagem significativa. 

É, também, nesse momento pandêmico, que através de sua estrutura e diferentes 

conjunturas, impõem-se a prática docente em Geografia. No mundo de rápidas transformações 

e de obsolescências programadas, de mercantilização da educação e de formas fast-foods de 

ensino, a formação docente torna-se um complexo que busca “[...] dotar pessoas de autonomia 

pessoal, de capacidade de comunicação, de conhecimentos, de processos de resolução de 

problemas, de manejo de informação [...]” (CAVALCANTI, 2008, p. 42). 

Da parte dos professores supervisores de campo, sobre eles, recaem diferentes 

desafios, também em movimento contínuo. Problemas já conhecidos da educação pública 

brasileira, como a precária infraestrutura das escolas, a má remuneração docente e a falta de 

incentivo para a formação continuada. Problemas novos de ordem normativa, a exemplo da já 

citada implantação da BNCC; e, também, desafios à construção do ensino-aprendizagem em 

sala de aula quando diferentes elementos adentram esse universo, dividindo a atenção e 

requerendo cada vez mais do cérebro para o processamento de informações. De acordo com 

CONSENSA e GUERRA, 2011), 

 
[...] o cérebro tem uma motivação intrínseca para aprender, mas só está 

disposto a fazê-lo para aquilo que reconheça como significante. Portanto, a 

maneira primordial de capturar a atenção é apresentar o conteúdo a ser 

estudado de maneira que os alunos reconheçam como importante (p. 48) 

 

Quem ensina precisa ter sempre presente a indagação: por que aprender isso? E, em 

seguida: qual a melhor forma de apresentar isso aos alunos, de modo que eles o reconheçam 

como significante? 

Conquanto aos professores supervisores acadêmicos, o desafio não é menor: conseguir 

manter o foco na atividade intelectual, lidando com instrumentos simbólicos para o 

relacionamento com o mundo, conduzindo diferentes sujeitos a um processo de aprendizagem 

cada vez mais heterogêneo; ou, segundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), híbrido, a 

procura de melhores e mais atualizados conteúdos, discussões, metodologias e ferramentas que 

contribuam na formação intelectual do docente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Como resultado do percurso desenvolvido, na consecução da pesquisa, na análise dos 

resultados e na apresentação destes, por ora, nesse texto, temos claro que há, sim, uma 

aprendizagem triádica por ocasião da realização do Estágio Supervisionado Obrigatório. 

Aprendizagem esta que se conforma segundo os três níveis de sujeitos envolvidos: o professor 

da universidade, o professor da escola e o estagiário, segundo o que se expôs por meio de suas 

falas e/ou apresentação dos resultados da análise das respostas aos questionários.  
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 Nesse ambiente de realização do estágio supervisionado, o qual é tecido entre a 

universidade e a escola, ficam claros os papéis de cada sujeito envolvido. Assim, temos que o 

professor supervisor de campo não pode ser um mero acolhedor de estagiário. Antes, por sua 

prática, ele influencia na formação do docente em formação, o estagiário. Em contrapartida, 

também adquire conhecimentos a partir da prática do estagiário, seja por ser-lhe apresentado  

conteúdo ou metodologia novos, seja por carecer de intervir na prática do estagiário, para que 

possa cumprir seu papel docente antes dos alunos da educação básica. 

 Enquanto isso, o papel do professor supervisor acadêmico é de preparar bem seu aluno 

estagiário, quanto a conteúdos e metodologias, para que esteja preparado para apresentar-se ao 

supervisor de campo de à turma da forma mais profissional possível, posto que cabe à escola 

apenas facultar ao estagiário a possibilidade do desenvolvimento da carga horária própria do 

estágio.  

 Para indicar sendas a esse triádico processo de formação docente, cumpre-nos 

apresentar uma proposição de que a universidade, a exemplo da escola, possa contribuir com o 

professor de formação docente, posto que é uma das instituições envolvidas no processo, 

juntamente com a escola. E, como pode a universidade contribuir com essa formação docente? 

Há que contribuir para um efetivo processo de formação continuada do professor de campo, 

facultando a ele a participação em seus cursos de Pós-Graduação, eventos acadêmicos, entre 

outros. Neste sentido, há que ser firmada uma parceria contínua de cooperação, fugindo à 

prática de estreitar as relações entre a universidade e a escola somente por ocasião do estágio.  

 Dessa forma, consolida-se e completa-se o círculo triádico de formação docente, 

tecendo assim um ambiente dialógico de aprendizagem entre supervisor acadêmico, docente 

em formação inicial e supervisor de campo.  
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A NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA: refletindo o estágio supervisionado na formação 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo com narrativas (auto)biográficas reflexivas acerca 

das memórias acadêmicas dos estágios supervisionados de quatro estudantes ouvintes 
que estão nos períodos finais do curso de Licenciatura de Letras Libras da 

Universidade Federal Rural do Semi Árido – UFERSA. Desta forma, tem como 

objetivo a reflexão das práticas como a constituição da identidade docente. A 

abordagem metodológica utilizada neste estudo baseia-se em uma pesquisa qualitativa 

fazendo uso do método (auto)biográfico e narrativas orais nas perspectivas 

LARROSA (2020), permitindo que esses estudantes apresentem elementos acerca dos 

estágios. Para a compreensão das falas desses educandos, o trabalho apoia-se na 

fundamentação teórica sobre profissão docente com: NOVOA (1995), GADOTTI 

(2006), IMBERNÓN (2011). A relação teoria e prática nos conceitos de CANDAU, 

LELIS (1999), FREIRE (1983), MOITA (1995) e o estágio supervisionado quanto 

disciplina de prática embasado na LDB, TARDIF (2002), FINARDI e DAVI (2012). 

A prática de estágio supervisionado com a finalidade do desenvolvimento de cada 
estudante dos cursos de licenciaturas que não se limita a compreensão das teorias 

estudadas durante a graduação, mas também sua aplicabilidade e a reflexão sobre a 

prática que se inicia no contexto de formação acadêmica. Com a reflexão sobre as 

narrativas, os resultados mostraram que os estágios devem proporcionar ao futuro 

professor capacidade de enfrentar e superar os desafios da profissão. É uma etapa 

importante para o seu crescimento, de sucesso em sala de aula, porém o estágio é 

apenas o ponto de partida, a busca pela formação da identidade docente deve ser uma 

constante. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Profissão Docente; Memórias; 

Identidade 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo são recortes do trabalho de conclusão de curso (TCC) de uma das 

pesquisadoras e tem por objetivo refletir sobre as experiências vividas durante o período 

formativo de alunos do curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural 

do Semi- Árido(UFERSA). Para atingirmos nosso objetivo geral lançamos mão de dois 

objetivos específicos que consistem em apresentar as experiências que marcaram o processo 

formativo de alunos do curso de Licenciatura em Letras Libras e identificar quais experiências 

são recorrentes nas disciplinas de estágio supervisionado. Além de apresentar as discussões dos 

objetivos supracitados, serão apresentadas também as vivências de formação de uma das 

pesquisadoras, que se converteram em significativas experiências, tais como: participação nos 

estágios e nos projetos de extensão (onde foi exercido a regência), a atuação como docente no 

ensino da Libras, assim como a participação na luta pela disseminação da Libras em vários 

segmentos da sociedade. 

A presente pesquisa encontra-se organizada em seções que são elas: o referencial teórico 

sobre profissão docente e estágio supervisionado no Letras Libras, para apontar e fundamentar 

algumas questões que orientaram o conceito de formação docente e construção de identidade 
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profissional.A metodologia escolhida para a elaboração deste artigo, com o uso dos relatórios 

de estágio como um memorial, tratando ainda da narrativa como método de escrita 

apresentando as características e vantagens que nos levaram a optar pela mesma. Em seguida 

marcando as diferenças existentes entre os conceitos de vivência e experiência, esclarecendo 

seus devidos pertencimentos em relação à narrativa e a devida preferência pelos fatos que 

afirmam a experiência.  

Por fim, é apresentado as memórias e a análise das narrativas de alunos do curso que 

viveram a experiências de estágio na mesma instituição, apresentaremos a partir das análises o 

que foi válido, quais foram às dificuldades, o que influenciou sobre as diversas escolhas dentro 

da graduação, do projeto de extensão e a prática da docência quanto estagiária trouxe para o 

meu “ser docente” atual e quais perspectivas dos colaboradores em relação às reflexões e 

práticas pedagógicas realizadas em estágios como disciplina obrigatória. 

 

PROFISSÃO DOCENTE EM CONTEXTO DE FORMAÇÃO REFLEXIVA 

 

A profissão docente é bastante antiga assim como a história da educação. Desde o início 

da organização dos homens em sociedade, por causa da necessidade de organização, proteção, 

preservação e transmissão (sobretudo deixar seu legado) o conhecimento que produziam para 

gerações futuras, como forma de sua afirmação e conservação social. Gadotti (2006) adverte 

que, assim que compreenderam os benefícios e virtudes do ato de ensinar, isto é, ao entender a 

possibilidade de se ter conhecimentos e aprender por meio do ensino, os indivíduos deram início 

a uma técnica de reflexão (ainda que sem o intuito) que os auxiliou em uma sistemática a fim 

de expandirem os conhecimentos adquiridos e acumulados. Como expressa o autor:  

 
A prática da educação é muito anterior ao pensamento pedagógico. O 

pensamento pedagógico surge com a reflexão sobre a prática da educação, 
como necessidade de sistematizá-la e organizá-la em função de determinados 

fins e objetivos. (GADOTTI, 2006, p. 21). 

 

Os saberes da formação docente se estabelecem como um conjunto de saberes originado 

da articulação entre teoria e prática. É por meio da prática que os licenciados, perante 

conhecimentos novos, poderão revisar e agregar outros sentidos aos estudados na teoria, este 

ato foi nomeado por Andrade (2006) de "reorquestração dos saberes". 

A relação entre teoria e prática pode ser baseada em dois esquemas: a visão dicotômica, 

na visão de separação entre as duas, com evidência integral na autonomia de uma em relação à 

outra; e a de unidade, onde ambas são elementos indissolúveis como práxis (CANDAU; 

LELIS, 1999). Entende-se o ofício docente como algo que envolve elementos teóricos e práticos 

conceituando-se como práxis – recorrendo a Freire (1983, p. 40) "[...] a práxis, porém, é ação 

e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo".  

Outra perspectiva ainda se coloca em Selles e Ferreira (2008) quando problematizam a 

formação docente no Brasil pontuando que a formação profissional se mostra fixada na 

assimilação de conhecimentos e de práticas estudadas na conjuntura acadêmica e não 

étransferida usualmente para o contexto escolar, como consequência, o mundo acadêmico se 

distancia da rotina escolar. E os currículos das licenciaturas, a educação configurando a 

educação como ciência aplicada, baseando em concepção de racionalidade técnica. 

 
Os currículos são normativos, com a sequência de conhecimentos dos 
princípios científicos relevantes, seguidos da aplicação destes princípios e de 

um practicum, cujo objetivo é aplicar na prática cotidiana os princípios da 

ciência estudada. Dentro da racionalidade técnica o desenvolvimento de 

competências profissionais deve colocar-se, portanto após o conhecimento 
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científico básico e aplicado, pois não é possível aprender competências e 

capacidades de aplicação antes do conhecimento aplicável. (PÉREZ GOMES, 
1992, p. 98). 

 

A reflexividade se estabelece como instrumento pedagógico. É por meio da 

consideração da sua trajetória e experiências que o sujeito se transforma em um processo de 

construção e reconstrução, formando novas fases do seu ser docente. Por isso, nos dias atuais 

muito se discute a respeito da formação e identidade docente Na compreensão de Moita (1995), 

o homem compõe sua singularidade, mediante a troca de experiências, relações sociais, 

aprendizados e influências constantes com o meio em que esta inserido. É mediante a absorção 

de conhecimentos e de significados.  A autora ainda pondera que algumas influências 

formadoras podem parecer não ter interferência nas decisões dos sujeitos, mas as interconexões 

do processo formativo ecoam não só no caráter particular de agir, mas, além disso, na 

preferência profissional. 

.A formação docente, não pode ser vista como uma atividade específica e teórica apenas 

dentro da universidade, tão pouco desvinculada da realidade em que atuarão os futuros 

professores,os cursos de Licenciatura devem ser “mais do que o lugar de aquisição de técnicas 

e de conhecimento, a formação de professores é o momento-chave da socialização e da 

configuração profissional” (NÓVOA, 1995a, p.18).  

Nesse sentido, a graduação não se configura como um ambiente para adquirir técnicas 

e regras para ensinar, mas sim um espaço de construção de experiências e saberes. Ela deve 

desenvolver a constituição de habilidades e conhecimentos que possibilitem ao professor 

estruturar sua prática e as relações estabelecidas com os alunos no contexto da sala de aula. 

Conforme determina o Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005. 

 
Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do 

ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser 
realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em 

Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 

(BRASIL, 2015). 

 

Posto isso, a formação de professores, e em particular a formação do professor de 

Libras, necessariamente deve ser proposta com base nas especificidades formativas e dentro do 

seu campo de atuação, que é a escola, por meio dos estágios, unindo teoria, prática e a reflexão 

de experiências. É importante pesquisar e analisar sempre a percepção dos acadêmicos sobre 

seu caminho formativo e de como eles atribuem significado a tais experiências na formação 

inicial, e como eles contribuem na constituição do ser professor. 

 
O Curso de Licenciatura Plena em Letras/Libras busca formar profissionais 
competentes, em termos de (in)formação e autonomia, capazes de lidar de 

forma sistemática, reflexiva e crítica com temas e questões relativos a 

conhecimentos linguísticos e literários, em diferentes contextos de oralidade 
e escrita. E com essa proposta pretende oferecer condições de modo a garantir 

que o perfil do profissional de Letras contemple a interface ensino/pesquisa, 

respeitando-se as particularidades da habilitação no que se refere à ênfase 
atribuída a certos conhecimentos e capacidades mais específicos. (LIBRAS, 

2014,p.30) 

    

Sendo o processo identitário, como “lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e de estar na profissão” (NÓVOA, 1995b, p.16). É necessário 

tempo no processo de construção da identidade, pois é um ato de fazer e refazer identidades, 
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acomodar inovações, assimilar mudanças, e ter consciência da autonomia de nossas atividades, 

bem como, pelo sentimento de que controlamos o nosso trabalho (NÓVOA, 1995b). 

 Consequentemente, essa construção de identidade também é decorrente das 

experiências vivenciadas cotidianamente pelo professor nos espaços em que desenvolve seu 

papel profissional – escolas, universidades, eventos educativos. E nas expectativas e no 

reconhecimento que se tem da sua profissão. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA GRADUAÇÃO DO LETRAS LIBRAS 

 

O Conselho Nacional de Educação define o Estágio como: 

 
[...] tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, 
alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo 

e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o estágio supõe uma 

relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um 
ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. (BRASIL, 2001, p. 

10) 

 

Na perspectiva da formação acadêmica o Estágio Curricular Supervisionado é uma 

disciplina obrigatória para os Cursos deLicenciatura em Letras e está fundamentado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB (9394/96), Art. 82, com redação dada pela Lei 

nº 11.788 de 2008, destacada no capítulo I (definição, classificação e relações de estágio). 

No curso de Letras Libras ele tem como objetivo a observação da atuação de 

profissionais do ensino de Libras, procurando conhecer as estratégias e metodologias utilizadas 

para transmitir o conhecimento necessário a uma boa comunicação na língua de sinais, por meio 

da observação da atuação de um profissional qualificado, busca-se compreender melhor o 

processo de ensino-aprendizagem, tendo como foco principal a familiarização com a realidade 

educacional, para poder formar uma identidade profissional e adaptar nossa metodologia em 

diversos contextos. Assim como determina o PPC do curso de Letras Libras na UFERSA: 

 
O Estágio Curricular Supervisionado, tendo como atribuição a realização de 

dois exercícios elementares para a aprendizagem da profissão docente: o 

exercício da análise da realidade educacional brasileira e o exercício da prática 
docente na educação básica, coordenado pela Comissão de Estágio 

Supervisionado do Curso de Licenciatura Plena em Letras/LIBRAS. 

(LIBRAS,2014). 

 

A disciplina foi estabelecida para que se tenha a observação, o exercício da prática e a 

pesquisa diretamente no campo de conhecimento, com o foco sobre o docente, para que possa 

fazer uma reflexão específica na construção de sua prática. Com a finalidade de formar sua 

própria identidade seguindo o preceito de unir teoria e prática a partir da reflexão dos 

ensinamentos e experiências como prepondera Finardi e Dalvi.  

 
A reflexão de professores sobre sua prática pedagógica e a teoria vista nas 

universidades pode ajudar a melhorar a realidade nas escolas através da 
mudança de processos construídos/constituídos ao longo do tempo e 

alimentados tanto pela teoria como pela sedimentação da prática. (FINARDI 

& DALVI, 2012, p.116). 
 

Na graduação em Letras/Libras da UFERSA, o Estágio Supervisionado, está 

determinado no regimento da universidade e a partir da metade do curso, as práticas fazem parte 

do currículo é dividida em períodos de observação e regência no campo de atuação, o espaço 
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escolar. Com uma carga horária de 480 horas, subdividida em quatro disciplinas de 120 horas 

cada. Sendo a primeira: Estágio supervisionado em Libras como L13 I;No semestre posterior 

segue o Estágio Supervisionado em Libras como L1 II. A primeira com observação de salas de 

aula com alunos surdos, e a segunda com a prática como foco. A proposta descrita nas ementas 

a seguir: 

 
I- Reflexão sobre as atuais abordagens de ensino e os princípios norteadores 

dos procedimentos metodológicos para o ensino e aprendizagem das 
habilidades linguísticas e comunicativas de Libras como L1. Estágio de 

observação, análise e relato das práticas pedagógicas utilizadas no ensino das 

habilidades linguísticas e comunicativas de Libras como L1 (EMENTA, 

UFERSA-2014) 
II-Prática didático-pedagógica com base em métodos e técnicas específicas 

utilizadas no ensino de Libras como L1 para o desenvolvimento das 

habilidades linguísticas e comunicativas da LIBRAS. Elaboração de artigo 
científico com base na observação, na elaboração e na prática didático-

pedagógica. (EMENTA, UFERSA-2014) 

 

Em terceiro muda o publico alvo e está voltado para o ensino de Libras para ouvintes 

com a disciplina de Estágio Supervisionado em Libras como L24 I. Iniciando outra realidade 

de reflexão dando continuidade e finalizando com a regência do Estágio Supervisionado em 

Libras como L2 II. Para exercer a prática no espaço de atuação do professor de Libras A 

seguir, será apresentada a metodologia da pesquisa, descrevendo os colaboradores e como as 

análises foram realizadas.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

A metodologia escolhida para a construção dos dados deste trabalho, baseia-se na 

pesquisa qualitativa, este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o tema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir reflexões. O procedimento busca 

as informações diretamente com o grupo de interesse, considerando o objeto de pesquisa que 

consiste em encontrar fenômenos educativos e formativos tais como os relacionados às 

experiências de alunos da graduação em seus estágios supervisionados.  

Compreendendo que se trata de uma abordagem apropriada para submergir e fazer uma 

reflexão crítica da construção do saber, formação e construção da identidade docente. Tendo 

como método as narrativas (auto)biográficas. Com o relato pessoal de uma das pesquisadoras 

em forma de memorial e com mais três relatos orais de alunos do curso Letras Libras da turma 

de 2015.2 da UFERSA-Caraúbas, Anne, Benicio e M. Eduarda. Estes nomes apresentados nas 

análises são fictícios escolhidos pelos colaboradores. 

Pontuando questões ao desenvolver este trabalho e como as experiências de observação 

e prática docente colaboraram para o meu ser professor, Acreditamos ser fundamental 

apresentar as diferenças que percebemos existir entre os conceitos de vivência e experiência. 

É importante conceituar os termos “experiência” e “vivência” a partir de um 

embasamento teórico-crítico para trazer sentido às questões que serão expostas. Afim de que 

sejam compreendidos e diferenciados para que os seus significados sejam percebidos e 

apontados nas narrativas. Seguiremos para o próximo ponto mostrando quais perspectivas 

foram utilizadas no desenvolvimento deste estudo, quanto aos conceitos de experiência e 

vivência. 

 

 
3 L1: Libras como primeira Língua. 
4 L2: Libras como segunda Língua. 
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CONCEITUANDO: experiência e vivência 

 

A experiência se formula com uma representação de algo que foi marcante em algum 

momento de nossas trajetórias de vida, um momento que, apesar do passar dos anos se compõe 

como uma memória viva e intensa no interior do consciente/subconsciente. Nessa perspectiva 

Larrosa (2002) explica o significado de experiência: 

 
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 
que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos aconteça (LARROSA 2002, 
p. 21). 

 

O autor aponta a experiência como um acontecimento que passa em nossa vida, que 

deixa como herança um aprendizado, uma reflexão, é uma ocasião que marca nossa trajetória 

de forma especial e intensa. Em outros termos é plausível assegurar que algumas vivências são 

apenas passagens, e não tirarmos experiências do que nos passou, foram apenas 

vivências/momentos, que algumas vezes podemos não recordar mais à frente, não deixaram 

significados. 

 
[...] mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira 

impossível de ser repetida. O saber da experiência é um saber que não pode 
separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não está como o 

conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como 

configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, 

uma forma humana singular de estar no mundo (LARROSA 2002, p. 26) 
 

 

Larrosa Bondía (2002) destaca a importância de valorizar e de transcrever as 

experiências e compartilhá-las de forma a expandir e divulgar o conhecimento de formas 

variadas. 

Em conformidade ao autor, às vivências se distingue do conceito de experiência, uma 

vez que a vivência ocorre de maneira “instantânea, pontual e fragmentada” (p.23). Ressaltando 

ainda a visão que Larrosa Bondía (2002), expõe o conceito de vivência na sociedade hodierna: 

“ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o agita, tudo 

o choca, mas nada lhe acontece” (LARROSA, 2002, p.23), exemplificando a diferença no 

trecho a seguir: 

 
[...] a experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo. Tudo o que se passa 

passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com isso se reduz 

o estímulo fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo 

ou por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos é 
dado na forma de choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência 

instantânea, pontual e fragmentada (p. 23). 

 

Este conceito de vivência nos permite compreender que mais da maioria das coisas que 

nos acontecem no dia a dia é algo passageiro, algo que não nos apreende, algo que não nos 

ensina algo que não convertemos em experiência. 

Considerando as contribuições realizadas por Larossa Bondía (2002), quanto a estes 

conceitos, utilizaremos as experiências para construção de uma narrativa (auto)biográfica, 

como recursos para recuperação de memória, usaremos os portfólios, os relatórios, as atividades 
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reflexivas os seminários e as fotos produzidas durante a realização dos estágios supervisionados 

na graduação, oportunizando assim,uma rememoração dos acontecimentos que foram vividos. 

 

AS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS NA FORMAÇÃO DO LETRAS LIBRAS: das 

vivências à experiência 

 

O estágio supervisionado como espaço de formação da identidade docente, e as 

experiências vivenciadas que contribuem para um olhar mais atento às singularidades da 

formação, exigidas, muitas vezes, pela realização dessas práticas, bem como uma escuta 

sensível das vozes sociais que constituem o ambiente da sala de aula, (re)construindo, assim, 

nossa forma de ver, sentir e compor a docência. Quanto às expectativas e primeiras impressões 

dos graduandos do Letras Libras das aulas práticas, os colaboradores destacam que nutriam 

expectativas positivas, como destacam a seguir em suas falas: 

 
Minhas expectativas sobre os estágios eram enormes, pois este é o momento 

em que nós como futuros docentes íamos pôr em práticas todo o conhecimento 
adquirido em sala de aula e minhas experiências foram maravilhosas, 

aproveitei o máximo de cada etapa de estágio. (Benicio) 

 

Eu sempre me identifiquei com as licenciaturas era algo que eu queria para 
mim, poder estar em sala de aula ensinando, transmitindo conhecimentos, 

então o estágio ia suprir minhas expectativas. Para além de conseguir ir 

desenvolvendo e aprendendo estratégias de ensino da Libras e em outras 
áreas da licenciatura, eu passei também a compreender a importância da 

inclusão, da acessibilidade, não só para com os alunos surdos, mas todos os 

alunos que tenham suas especificidades, que precisam ser incluídos na 
educação básica.(Anne) 

 

Desde que iniciei o curso e que me adaptei bem, minhas expectativas em 

relação aos estágios foram positivas assim também como coloco expectativas 
boas nos planos futuros como alguns projetos que tenho, esperei que essa 

prática me proporcionasse conhecimentos riquíssimos para extrair coisas 

boas, visando minha vida profissional de forma bem positiva. (M.Eduarda) 
 

Conforme a fala dos graduandos fica nítido que embora ainda não exercessem a 

docência, eles tinham expectativas positivas em relação aos estágios, acreditando ser um 

momento ímpar e de grandes contribuições para sua futura prática pedagógica. 

Segundo Pimenta (2004, p.102) os conhecimentos e as atividades que constituem a base 

formativa dos futuros professores, têm por finalidade, permitir que estes se apropriem de 

procedimentos teóricos e metodológicos para que possam compreender o contexto escolar, seu 

sistema de ensino e as políticas educacionais na qualidade de aprendizes, formadores e 

formandos que transitaram entre escola, universidade e vice-versa. 

Com relação às metodologias no desempenho da regência, foi coletado nos relatos orais 

como foi à execução das aulas e as dificuldades sentidas no momento de atuarem como 

professores citaram a falta de materiais didáticos e como foi o processo de planejamento, 

apontamos a fala de uma colaboradora a seguir: 

 
Pela dificuldade de falta de materiais didáticos, sabemos que é difícil 
encontrar material, sempre é preciso adaptar ou criar metodologias e 

estratégias para suprir a falta de matérias pra poder tornar a aula de estágio 

satisfatório tanto na interação como na aprendizagem. Nossas aulas práticas 
são planejadas de acordo com os temas, e para apresentar os temas 
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utilizamos de slides para facilitar a visualização e compreensão do 

aluno.(Anne) 

 

Diante disso, o processo de ensino-aprendizagem é permanente, conjunto e demanda 

dos aprendizes reflexividade para que assim, o futuro docente possa saber que ao ensinar estará 

aprendendo com os estudantes, por meio das relações recíprocas constituídas em sala de aula. 

Fica evidente a importância do estágio, pois, a sala de aula se tornará um lócus produtivo para 

análises, troca de experiências e práticas inovadoras, e vai propiciar aos estagiários períodos 

para análises das teorias e da prática. (PIMENTA, 2004.p.154), os discursos a seguir ilustram 

como esse processo acontece nas experiências desses cooperadores. 

 
Uma das melhores experiências do estágio foi quando buscamos levar para 

os alunos surdos do estágio de Libras como L1 II, temas diferentes que eles 
não tinham conhecimento, por exemplo: o “Horóscopo”, e eles se sentiam 

atraídos em participar e interagir na aula, são estratégias como essa que nós 

precisamos buscar para motivar os alunos surdos a quererem aprender e 
interagir não só conosco em sala de aula, mas na sociedade.(Anne) 

 

Na fala de Anne, percebemos um olhar sensível às especificidades do fazer docente. 

Claramente, ela coloca como desafio a expectativa e a satisfação quando o que foi planejado 

ocorreu como esperava. Sabemos que a profissão docente é regada por momentos de superação, 

improviso e mediação. Como momento de práxis, o estágio curricular é atividade teórica de 

construção de conhecimentos, diálogos e intervenções com a realidade (PIMENTA2004), 

consequentemente, torna-se a ocasião ideal para conhecer as especificidades do contexto 

educacional, mesmo sabendo, que o tempo não é suficiente, mas primordial para a identificação, 

ou não, profissional e para o contato com a realidade educacional. 

Perante a força que esse momento formativo tem, compreendemos que é possível que 

os sujeitos já entendem os dilemas e contentamento da profissão e as reais dificuldades com as 

quais o docente encontra diariamente. 

 
O que pude absorver de bom, produtivo foram os ensinamentos, aprendizados 
que carrego ainda comigo, a sala de aula é uma troca de conhecimentos entre 

alunos e professores, os materiais didáticos produzidos por nós mesmos, são 

pontos bastante positivos e importantes para a vida como futura professora. 
(M.Eduarda) 

 

Anne e M.Eduarda citam que enfrentaram dificuldades quanto ao material da instituição 

que realizaram suas práticas “projetor quebrado e outro trancado, sempre faltava material” 

(Anne), ainda complementa que alguns funcionários mesmo achando importante a aula de 

Libras, não participavam, não dispunham de materiais adequados, assim também como não 

incentivaram os alunos da escola a se matricularem, o que deixava os estagiários desmotivados 

em algumas situações. 

Desta forma podemos adicionar o que Tardif (2002) diz sobre a profissão de um 

professor, a qual se estabelece contendo quatro pilares como base que são: os saberes da 

formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes 

experienciais que são estabelecidos no transcorrer do seu cotidiano. Foca-se muito na 

importância na prática do professor, entretanto, para isso, o coletivo da escola tem papel 

fundamental no fazer pedagógico.  

Outro momento importante que consideramos destacar foi quando averiguamos que os 

graduandos conseguiram ter a percepção das oportunidades para que eles unissem a teoria vista 

na academia com a prática em sala de aula, onde ambos ponderam que: 
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Aprender na teoria como são planejadas as aulas com os temas para 
compreensão do aluno, e por vezes chegava a hora da aula e havia 

imprevistos, por que nem sempre a escola dispõe de equipamento e a 

realidade é um pouco diferente. A teoria tem pontos muito positivos porque 
chegar ao primeiro estágio e conseguir fazer relatórios, observar e 

compreender como se dá a prática docente foi muito importante. (Anne). 

 

Conforme visto nas palavras da estagiária Anne, fica complicado unir teoria-prática 

devido às imprevisões diárias surgidas no decorrer da aula, o que, segundo esta colaboradora 

requer até mais atenção, praticidade, do que a própria teoria, exige muito do estagiário, mas ela 

sabe e sente a importância do aporte teórico. Seguindo com os posicionamentos dos demais 

colaboradores 

 
A relação teoria e prática existe, pois para eu colocar em prática justamente 

eu tinha que recorrer à teoria, mas não é tudo que consegue botar na prática 

e acaba que você utiliza conhecimentos adquiridos em outros locais. A 
universidade e as disciplinas são um norte, pois não conhecemos nada de 

metodologias de ensino para surdo, antes de entrar no curso. Gostei muito 

da minha experiência de ministrar aula.(Benicio) 

 

Já os outros dois afirmam, ser possível sim, unir teoria-prática, que os saberes 

construídos na academia serão de suma importância para a formação da identidade e daprática 

pedagógica, até porque não existe teoria sem prática e vice-versa, e o conhecimento 

metodológico ele é estudado e pesquisado na academia. Fica evidenciado por todos os 

colaboradores que fatores. 

A partir do Estágio Supervisionado como disciplina, fica claro que ele não se restringe 

apenas a ação pedagógica do fazer, mas ele objetiva na constituição de um exercício de reflexão 

que busca na teoria o suporte para sua atuação, passando assim, a ter caráter “teórico prático, 

comportando a investigação, interpretação, intervenção e reflexão da realidade escolar” 

(PIMENTA,2002, p.153). 

 

A PROBLEMÁTICA DA DIFICULDADE DE ACESSO AO CAMPO DE ESTÁGIO NO 

CURSO DE LETRAS LIBRAS NA UFERSA 

 

Todos os colaboradores citaram em suas narrativas que há uma dificuldade em encontrar 

campo de atuação para cumprir a prática dentro da escola na educação básica. E falaram 

também sobre a quantidade de estágios e como é difícil conseguir alunos para exercer a prática 

docente. 

 

Tivemos quatro tipos de estágios, porém, sempre era preciso formar 

turmas de curso de extensão para cada turma, visto que não se tem a 

disciplina de Libras nas escolas locais. No início foi bem tranquilo, 

porém já nos últimos estágios, já não era tão fácil formar as turmas, 

muitos já tinham passado por esses cursos e não iriam fazer 

novamente. (Benicio) 

Estágios uma das maiores dificuldades que eu senti foi em relação a 

não ter aluno o suficiente que pudessem assistir as nossas aulas, alunos 

surdos porque o que acontecia sempre eram os mesmos alunos então 

meio que ficava muito repetitivo por mais que a gente buscasse fazer 
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novas estratégias, novos assuntos para ministrar as aulas eu senti que 

eles iam meio que perdendo o interesse. (M.Eduarda) 

 

Pelo fato da Libras não ser ainda disciplina curricular obrigatória na educação básica, o 

campo para atuação do docente de Língua de Sinais é limitado.Pois o ensino de Libras no Brasil 

é recente, visto que o próprio reconhecimento como língua da comunidade surda foi em 2002, 

com da lei federal nº 10.436 (BRASIL, 2002). O processo de formação de professores de língua 

de sinais, a produção de material didático e os recursos pedagógicos ainda são escassos. 

O que entra em concordância com o fato mencionado a seguir pela estagiária Anne, que 

aponta uma possível motivação para a escassez de alunos nos cursos de extensão mesmo tendo 

interesse nos cursos básicos de Libras, sua fala situa que o público alvo dos discentes, desejam 

uma formalização com certificações para os participantes do curso. Pois algumas turmas que 

participaram, por não ter recebido a certificação depois da conclusão, não querem mais 

participar nas turmas posteriores. 

 
Na maioria das vezes os estágios práticos requerem cursos de extensão já 
que não há salas de aula com a disciplina de Libras nas escolas, então a 

sociedade tem interesse em participar, em aprender e nós estagiários nós 

temos orgulho em ensinar em trocar conhecimentos, mas quando chega ao 
final do curso de extensão o professor orientador não dá o certificado que é 

um documento como garantia aos alunos que participaram do curso, e aos 

poucos os cursos vão perdendo a credibilidade.(Anne) 

 

O estágio de extensão, quando há criação e aplicação de projetos, culmina com a 

elaboração de artigos técnicos científicos, em forma de relatos de experiências ou campo 

conceitual mais amplo, referenciando-se nas ações didáticas organizadas. 

As narrativas desses estudantes nos levam a refletir sobre a universidade ser mais 

sensível, é preciso atentar-se mais às especificidades dessas dificuldades com o campo de 

estágio, para que esses educandos tenham um acolhimento que venha a facilitar o seu 

desenvolvimento e rendimento em sua formação.  

Dessa forma, é indispensável o diálogo entre universidade, docentes e discente para que 

possa minimizar essas dificuldades, com o intuito de os educandos se sintam acolhidos em sua 

formação docente. Nesse mesmo sentido é importante que a universidade lhes apresente ações 

e soluções a fim de que os estudantes não precisem junto aos professores procurar as soluções 

com os projetos, monitorias e extensões apenas no andamento da disciplina. Essa problemática 

seja estudada e solucionada, para que a universidade já apresenta condições favoráveis para sua 

execução da prática acadêmica. 

 

A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE E AS PERSPECTIVAS PARA O 

FUTURO 

 

O aprendizado do professor estagiário é marcante, pois a ligação com os alunos, 

metodologias, cotidiano escolar e imprevistos, mostrou a importância da presença do professor 

como mediador do conhecimento. No início com certo distanciamento, inseguranças e com 

medo, com o tempo, nos estágios vai dando lugar à confiança. Acontecem durante a formação, 

reflexões sobre a realidade e a compreensão daspráxis escolares é o que precisamos levar em 

consideração na nossa formação; o entendimento de que o aprendizado envolve uma grande 

complexidade de saberes. 

 É necessário entender que esse processo não se apresenta como um fato isolado ou 

autônomo, mas exige que sejam quebrados paradigmas, desconstruir conceitos para dar lugar a 

novas formas de pensar o universo escolar e tudo o que envolve o fazer docente.  
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Compreendemos que a tarefa de educar não é simples. Daí a necessidade que 

encontramos de buscar subsídios para exercê-la. Para que isso aconteça, é preciso que o 

professor esteja em constante atualização e formação, que seja reflexivo sobre a sua própria 

realidade para que possa atender às exigências sociais do contexto em que está inserido. Todos 

os estagiários mostram ter esse mesmo ponto de vista e a partir disto, certezas de estar no 

caminho certo, mas com anseios de como será o futuro da profissão. 

 
Nos estágios eu tive mais certeza de que quero realmente ser professor de 
Libras, porém o que me deixa um pouco apreensivo é saber onde eu posso 

atuar, visto que o ensino de Libras ainda é uma realidade muito distante nas 

escolas locais. (Benicio) 
Os estágios, eles foram de suma importância para o meu desenvolvimento 

profissional, eu tentei ao máximo absorver as coisas mais importantes e 

relevantes que contribuíssem com a minha formação docente, pude aprender, 
transmitir conhecimentos, organizar planos de aulas com didáticas para 

atrair os alunos, tanto surdos com ouvintes esse momento era muito 

satisfatório. (Anne) 

O que pude absorver de bom, produtivo foram os ensinamentos, aprendizados 
que carrego ainda comigo, a sala de aula é uma troca de conhecimentos entre 

alunos e professores, os materiais didáticos produzidos por nós mesmos, são 

pontos bastante positivos e importantes para a vida como futura 
professora.(M.Eduarda) 

 

Quanto às contribuições dos estágios na formação acadêmica e identidade docente, 

nessa perspectiva, vale salientar, que as narrativas desses colaboradores os levaram a refletir 

sobre a importância dos seus estágios na formação e pensar também sobre seu futuro na 

docência como podemos ver em suas considerações: 

 
As aulas práticas do estágio foram muito gratificantes, é a partir dos estágios 

ao longo do curso que vamos aprendendo estratégias para motivar os alunos 
a querer aprender sobre Libras, a difundir a Língua Brasileira de Sinais e 

não é somente uma língua é uma forma de inclusão, de mostrar a comunidade 

que podemos nos comunicar com os sujeitos surdos e também acolhê-los na 

sociedade então os estágios ele tem essa importante contribuição não só com 
nossa prática docente mais também com a inclusão.(Anne) 

 

O estágio fez com que eu me olhasse como um verdadeiro professor, pode 
saborear dos prazeres da docência e os desprazeres da realidade da 

docência. O desprazer não vem do ensino em si, mas sim das estruturas de 

ensino que nos é oferecido. Escolas com estruturas precárias, onde é preciso 

o docente ter muito amor no que faz para não desistir. No mais, os estágios 
nos mostraram a realidade dos professores no dia a dia. (Benicio) 

 

Principalmente os estágios que foram fundamentais na minha formação 
acadêmica e consequentemente na minha identidade profissional. Pois, são 

com os estágios que aprendemos muito, onde eu vivi um pouco da realidade 

da vida profissional futura e que também me levou a refletir bastante. (M. 
Eduarda, 2021) 

 

Desse modo, a identidade profissional está intimamente ligada às nossas experiências 

construídas no dia a dia, nas relações estabelecidas no espaço escolar e nos momentos de 

diálogos, e, é a partir da construção das práticas pedagógicas que podemos desenvolver a auto 

avaliação do nosso trabalho, buscando dessa forma, melhorá-lo e reestruturá-lo cada vez mais. 
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É por meio da reflexão constante da prática que o futuro educador vai gradativamente 

estabelecendo sua identidade docente. Embasado na perspectiva de Pimenta (1997) que destaca: 

 
Uma identidade profissional constrói-se com base na significação social da 
profissão; na revisão constante dos significados sociais da profissão; na 

revisão das tradições. Mas também na reafirmação das práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 
inovações porque são oriundas de saberes válidos às necessidades da 

realidade, do confronto entre as teorias existentes, da construção de novas 

teorias. Constrói-se também pelo significado que cada professor, como ator 
autor, confere à atividade docente do seu cotidiano com base em seus valores, 

seu modo de situar-se no mundo, suas histórias de vida, suas representações, 

seus saberes, suas angústias e seus anseios. (PIMENTA,1997, p.42) 

 

Fica evidente com as menções de como o estágio e a reflexão sobre ele contribui para a 

formação acadêmica, e confirma o papel formador das disciplinas de práticas e sua relevância 

no processo de constituição identitária do estagiário, uma vez que na sua experiência se adquire 

o seu compromisso com a docência e o seu olhar crítico para a realidade da escolar. O estágio 

supervisionado assume o papel intermediador entre o conhecimento que este discente em 

formação adquire no ambiente universitário e na realidade do espaço escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo, o estágio tem uma enorme importância na formação profissional, é a base 

para que os graduandos possam atuar como professores, com a prática os estagiários sentem-se 

mais preparados para exercer profissionalmente a docência na sala de aula.  

Dentro da problemática da profissão docente podemos dizer que diante do dia-a-dia das 

instituições de ensino, as dificuldades de estrutura das escolas, rotina, disponibilidade de 

ambiente, recursos materiais, afinidades pessoais, ausência de apoio pedagógico, falta de rotina 

dos alunos, entre outros faz com que os estudantes em formação discutam a formação e não se 

sintam prontos para encarar os problemas existentes no exercício docente.  

Também podemos acrescentar a essas considerações que existe uma grande importância 

na reflexão sobre a prática na formação do professor, que durante seus estágios pensam e 

repensam sobre suas práticas, no que fazer com seus alunos, que conteúdos escolher, fazendo 

uma reflexão do que seria mais adequado para cada momento.  

Nas narrativas analisadas podemos destacar que os colaboradores refletem que, o 

estágio curricular supervisionado como já mencionado, é visto como um importante meio na 

formação do professor, pois traz elementos importantes para o exercício diário do futuro 

profissional. É nas experiências do período do estágio supervisionado que aqueles acadêmicos, 

futuros professores, percebem a possibilidade de utilizar os conhecimentos teóricos na prática, 

sempre procurando fazer uma reflexão depois de cada aula, em busca de melhorias e 

transformações ao longo deste período e com certeza as mudanças continuam no decorrer do 

seu cotidiano, pois cada turma possui uma realidade diferente, que exige posturas diferentes, a 

cada estágio são situações diferentes e assim são exigidas do professor constantes atualizações 

e desta forma, flexibilidade nas mudanças na maneira de conduzir e de orientar o seu trabalho 

diante dos seus alunos. 

Portanto, este trabalho revela pelas experiências dos graduandos que os cursos de 

formação de professores, mais especificamente o Letras Libras, necessita ainda alinhar teoria e 

prática, ação e reflexão, dentro do campo de estágio reforçando os elementos da 

profissionalização como vetores para se alcançar condições de materiais, pedagógicas e sociais 

para exercer as práticas de estágio. Pois, foi visto nos relatos que os estagiários enfrentam 
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momentos de preocupação quanto a exercer a regência pela falta de estrutura e campo de 

atuação, dificuldade de formação de turmas e certificação para os alunos cursistas. 

Desse modo, compreender como pensam os futuros docentes a respeito da prática desta 

instituição se faz importante, assim como na profissão escolhida poder refletir a imagem social 

desvelada pelas práticas, além do que, pode significar um ponta pé inicial para se pensar uma 

formação docente alicerçada pelas necessidades formativas do grupo, principalmente por 

tratarmos aqui de formandos em Libras, área em expansão.  

Nesse sentido, esperamos ter aquecido o debate a respeito da formação do docente e 

principalmente no estágio em Libras nas interfaces atuais de compreensão dos eixos da 

atividade docente, bem como o debate sobre a organização e reordenação das práticas 

formativas no contexto da academia. Esperamos, pois, contribuir para formação docente, bem 

como fortalecer as discussões em torno dos apontamentos apresentados. 
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RESUMO 

Tem sido expressivo o crescimento de pesquisas que buscam, com afinco, o 

conhecimento da natureza do trabalho docente. Atrelado a isso, é notório que os 
tempos atuais requerem mudança, adaptação, atualização e aperfeiçoamento por parte 

desse profissional, sendo a formação continuada, à luz da interdisciplinaridade, uma 

porta de acesso para que o professor possa vislumbrar novas concepções de mundo, 

sob o viés de uma diversidade de estratégias dos processos de ensino. Educadores 

pesquisadores estão inseridos num contexto constante de ação de combate à 

superficialidade e à alienação, buscando solucionar os problemas que são 

apresentados ao ensino e à educação a partir de textos que revisitam os clássicos e 

temáticas consagradas procurando explorar perspectivas analíticas para responder aos 

desafios deste tempo presente. Portanto, inserido nesse contexto, nosso trabalho, um 

estudo qualitativo, descritivo, tem como objetivo analisar a produção acadêmico-

científica desta temática no período de 2010 a 2020. A princípio, fizemos uso do 

seguinte procedimento: revisão bibliográfica de artigos publicados em revistas 
nacionais encontradas no Google Acadêmico, numa soma de 51 artigos, dentre os 

quais apenas quatro estão relacionados diretamente com as temáticas “Formação 

continuada” e “Interdisciplinaridade”, sendo um em 2014, dois em 2016 e um em 

2020. Os quatro artigos em referência, após leituras e releituras,  convergem para a 

seguinte análise: A interdisciplinaridade é um dos princípios a serem observados na 

organização do Ensino e deve ser incluída no mínimo de 20 % nos programas e 

projetos escolares com base nos documentos oficiais da educação; o alcance para 

implantação da interdisciplinaridade é insatisfatório devido a inúmeros obstáculos 

para sua práxis; esse alcance, segundo os autores dos textos analisados, está 

relacionado ao fato de os docentes não possuírem formação inicial interdisciplinar e 

chegam a essas considerações a partir das propostas  interdisciplinares lançadas, 
compreendendo, assim, que é necessário uma formação continuada interdisciplinar. 

Tal análise nos possibilitou uma melhor compreensão de como a formação continuada 

de professores tem sido concebida e pensada na área, fornecendo-nos interessantes 

indícios para investigar tais ações no presente. A partir desses pressupostos, 

consideramos que a referida pesquisa nos proporciona visualizar que uma formação 

continuada interdisciplinar pode dialogar dentro dos mecanismos que se organizam e 

se desfazem na prática de docentes no ensino de Ciências, promovendo, assim, 

reflexões consideráveis que poderão apontar caminhos, em meio aos desafios, que 

orientarão uma configuração para esta formação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada, Interdisciplinaridade, Ensino de 

ciências 
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INTRODUÇÃO 

 

Tratar sobre a formação do educador das disciplinas de ciências exatas na educação 

básica é um dos pontos amplamente abordados em diversos grupos de pesquisa em 

educação/ensino. Tal relevância se justifica uma vez que, historicamente, mudanças 

significativas estão sendo delineadas, tanto nos conteúdos metodológicos, quanto na prática em 

sala de aula, o que confere a essa linha o status de um campo complexo de estudos e 

investigações. Logo, a busca pelo aperfeiçoamento, de um modo contundente, torna-se um 

imperativo, uma condição necessária para dar início a uma investigação sob o viés teórico em 

que seja evidenciada a forma, o modelo, a estrutura pela qual professores e professoras do 

ensino dessas ciências se encontrem qualificados. Nesse sentido, procura-se responder a uma 

demanda que está presente na sociedade como um todo, a capacidade de formar cidadãos com 

habilidades de realizar leituras para além dos muros da escola. 

O desenvolvimento profissional docente está fortemente associado com a concepção de 

formação permanente ou aprendizagem ao longo da vida (formação continuada) e pode incluir 

possibilidades de melhoria da prática pedagógica. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 

2018) e Currículos declaram que a educação está comprometida com a formação e o 

desenvolvimento global, em suas dimensões física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. 

Promovem aprendizagens para cada etapa da educação básica mediante algumas decisões das 

quais citamos duas que são de fundamental importância e uma dessas fundamenta nosso 

trabalho de pesquisa. São elas: 

 
∙ contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando 

estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e 
torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais 

as aprendizagens estão situadas; 

∙ decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes 
curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para 

adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à 

gestão do ensino e da aprendizagem. (BNCC, 2018, p.16). 

 

 Essas decisões devem ser levadas em consideração na organização de currículos e 

propostas adequadas às diferentes modalidades de ensino (Educação Especial, Educação de 

Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar 

Quilombola, Educação a Distância), atendendo-se às orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BNCC, 2018, p.16). 

 Assim, observa-se que a interdisciplinaridade tem ocupado um lugar nos debates 

acadêmicos com grande abrangência e de um modo especial no ensino. Ela pode integrar-se em 

outras áreas específicas com propósito de promover uma interação entre aluno, professor e 

cotidiano. Nesse sentido a interdisciplinaridade constitui-se como uma ferramenta 

indispensável na construção-reconstrução de saberes, de modo a atender mudanças 

paradigmáticas e ao exercício da cidadania. 

 Com origem em reflexões para um ensino de qualidade e buscando promover discussões 

nesses dois contextos, interdisciplinaridade e a formação continuada de professores de ciências 

exatas, em um contexto de ensino médio da escola pública, o presente artigo discute a 

importância da temática supracitada no exercício dos docentes da área no período de 2010 a 

2020 a partir das publicações de propostas acadêmicas com enfoque na interdisciplinaridade e 

formação continuada. 

 No contexto atual de mudanças, com a globalização, sempre será necessário buscar mais 

conhecimentos, portanto é imprescindível que o educando seja capacitado de forma que 

aprenda a fazer ligações de fatos a conteúdos e vice-versa, constituindo o máximo do 
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aprendizado. Partindo do princípio que o professor é um instrumento de grande relevância neste 

processo de mudança se faz necessário um olhar mais comprometido com seu fazer docente, 

buscar o diálogo professor-escola em relação a práxis, favorecendo um dispositivo em busca 

da melhoria do ensino como aponta os documentos oficiais da educação. Portanto, entendemos 

que o desenvolvimento profissional pode ser considerado objeto da formação e, esta formação 

constitui o passo mais importante para a realização da prática interdisciplinar, sendo entendida 

como uma condição fundamental do ensino e da pesquisa na sociedade contemporânea. 

 Acreditamos que a qualificação de docentes do ensino de ciências exatas, seja na 

graduação ou na formação continuada, remete-nos para a importância de repensar a atuação 

pedagógica e para redefinir caminhos nos requer o entendimento que os processos formativos 

apresentam limites e perspectivas. A formação continuada, atualmente, se não tiver um viés 

condutor, perde-se no acaso e cai na complexidade dos mecanismos institucionais e 

disciplinares. A escola se põe, muitas vezes, de forma minimizada a uma existência passiva 

entre representações e ações antigas. Logo, vislumbramos uma concepção global da formação 

docente que se torna viés de uma transformação coerente. 

 Para fundamentar nosso pensamento crítico-reflexivo sobre a interdisciplinaridade e 

formação continuada, decidimos construir o corpus do nosso trabalho a partir de uma refinada 

busca dos artigos publicados de acordo com a temática em questão de maneira a analisar quais 

discursos, orientações, inquietações, configurações, contribuições estão presentes nos referidos 

artigos encontrados, de maneira a consolidar um estado de conhecimento. Sendo assim, a 

pesquisa se desenvolve dentro de uma abordagem qualitativa descritiva em que registramos a 

partir da análise das propostas acadêmico-científica, presentes nas revistas nacionais, 

divulgadas no Google Acadêmico, como se comportam os atores, educadores, teorias e práticas 

educativas, o próprio cenário do Ensino dentro dessa perspectiva de interdisciplinaridade e 

formação continuada.  

 O mergulho na busca do corpus nos trouxe um número de 51 artigos em que apenas 4 

corresponderam efetivamente ao assunto em pauta. Desses, um é referência de uma publicação 

da Revista Ciência e Natura (RCN) do ano de 2014, cuja proposta discute sobre a 

interdisciplinaridade em curso de formação de professores de Ciências da Natureza com tema: 

“Diálogos Interdisciplinares em rodas de formação”; outros dois artigos do ano de 2016, sendo 

um da Revista Pesquisa Interdisciplinar (RPI) que discute a interdisciplinaridade na e para 

formação docente e outro da Revista SBEnBio que está voltado para uma discussão da 

interdisciplinaridade no ensino de ciências: possibilidades e desafios para a formação 

continuada de professores; e por último um artigo de 2020 publicado na Revista Internacional 

de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática (RIPDCM) que coloca em evidência 

concepções de interdisciplinaridade como proposta de formação continuada. 

 Evidenciar um trabalho com essa propositura é entender de modo específico que 

ocorrem trocas de conhecimentos que são essenciais e, diante do desenvolvimento da pesquisa, 

poderão surgir os problemas e as utopias, mas principalmente possibilidades e sugestões 

eficazes e significativas. Portanto, buscamos contribuir com o processo ensino e aprendizagem, 

com propósito de dar relevância ao próprio ensino, motivação, compreensão e consciência para 

com os professores e professoras que a prática interdisciplinar fortalece o seu fazer docente e 

forma seres humanos críticos, participativos, capazes de modificar seu redor e entender de 

forma mais ampla e menos fragmentada sua própria realidade. 

 

FORMAÇÃO DOCENTE E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 A modernidade exige mudanças, adaptações, atualização e aperfeiçoamento. Quem não 

se atualiza fica para trás. A parceria, a globalização, a informática, boa parte da tecnologia 

digital é um desafio a quem se formou há muitos anos. Essa concepção moderna de educador 
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exige uma sólida formação científica, técnica e política, viabilizadora de uma prática 

pedagógica crítica e consciente da necessidade de mudanças na sociedade brasileira. O 

profissional consciente sabe que sua formação não termina nas Instituições de Educação 

Superior (IES). Tal formação lhe aponta caminhos, fornece conceitos e ideias, a matéria-prima 

de sua especificidade. Muitos professores, mesmo tendo sido assíduos, estudiosos e brilhantes 

em sua formação inicial, tiveram de aprender na prática, estudando, pesquisando, observando, 

errando muitas vezes, até chegarem aos profissionais competentes que hoje são. 

 O ato de ensinar é de imensa responsabilidade, e ensinar ciências exatas não é 

simplesmente apresentar conhecimentos para os alunos e esperar que eles, num toque de 

mágica, tenham domínio da disciplina. Precisamos de muita arte, estratégia, instrumentos 

pedagógicos para conquistar os alunos, para que possam ser líderes, mostrar confiança e 

assinalar conteúdo. Acreditamos que uma das tarefas do professor seja de transformar a aula 

em um veículo que leve o indivíduo a procurar respostas para todas as perguntas, exercitando 

sua capacidade de raciocínio. Situar a formação do professor nos dias de hoje é contextualizar 

seu papel na escola e na sociedade. 

 Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art.13), o professor é percebido 

como um profissional a quem se confiam tarefas no plano da instituição escolar, da sala de aula 

e das relações da escola com seu entorno e de quem se espera iniciativas relativas ao 

desenvolvimento profissional. Para Gatti (2011), o (a) professor é o (a) ator (atriz) que está no 

centro do trabalho educacional institucionalizado, envolvido indissolutamente nas relações 

educativas. Os processos abrangentes de reconhecimento social fazem-se presentes nas 

relações, quer nas perspectivas e nas expectativas dos docentes, quer na dos alunos, assim como 

os aspectos estruturantes das sociedades em certo tempo. O ambiente em que os professores 

executam suas funções e os propósitos e formas de atuar tem demandado complexidade 

crescente. 

 Para uma melhor formação e atuação docente, constata Aragão (2000) que a prática 

pedagógica de cada professor manifesta suas concepções de ensino, aprendizagem e 

conhecimento, como também suas crenças, seus sentimentos, seus compromissos políticos e 

sociais. No entanto, tais concepções nem sempre estão explicitas e conscientes para os 

profissionais, embora determinem o seu fazer decente. Em outras palavras, o que o professor 

ensina aos seus alunos decorre de sua visão epistemológica dessa ciência, do propósito 

educacional que atribui a seu ensino, de como se vê como educador. 

 No que toca à formação de professores de Ciências e Matemática, há um consenso da 

importância de um conhecimento sólido, fundamentado nas disciplinas específicas, entretanto 

resta estabelecer um aspecto indubitável quanto à formação desses mesmos professores na 

epistemologia. Como consequência de uma formação deficiente dos professores e dos 

direcionamentos que eles tomam para as aulas, grande parte dos alunos tem a impressão de que 

o universo cientificista se impõe a eles de maneira muito rígida, ou seja, os obriga a enxergar o 

universo com os olhos de um cientista, quando o que se busca está mais associado a uma 

tentativa de torná-los aptos a, por meio da ciência, explicarem o “seu universo”.  

 Nesse sentido, observa-se na Educação Básica, de um modo especial a rede pública de 

ensino, um palco de contradições sociais e políticas que nos inquietam como comunidade local 

e, porque não dizer, nacional. Logo, com vistas a garantir a qualidade do Ensino Médio 

oferecido pelo País sob a orientação dos Documentos Oficiais da Educação surge o Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento desse mesmo Ensino que, por sua vez, tem como propositura 

central contribuir para o aperfeiçoamento da formação continuada de professores a partir da 

discussão de suas próprias práticas. Tal olhar para a formação continuada docente se orienta 

como ação fundamental para o alcance dessa qualidade da Educação Básica a qual tratamos 

nesse texto. 
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 Saviani (2001) afirma que a formação continuada não deve se restringir à resolução de 

problemas específicos de sala de aula, mas contribuir para que o professor ultrapasse a visão 

compartimentada da atividade escolar e passe a analisar os acontecimentos sociais, 

contribuindo para sua transformação.  Assim, a formação dos professores deve ser orientada 

por uma teoria. Sem desconsiderar a importância da prática, é preciso destacar a teoria de 

maneira não só para uma reflexão sobre novas possibilidades ao acesso do conhecimento, como 

para uma análise da própria prática. A partir de então, colocamos em discussão a práxis 

didático-pedagógica de professores que perfazem o tripé Matemática, Física e Química que, 

pensado à luz da interdisciplinaridade, eixo integrador, zona de convergência e de articulação 

dos processos de Ensino e de Aprendizagem, conduz o professor a ser um agente atuante, 

entusiasta por excelência, crítico reflexivo e pesquisador de sua própria prática. Ele sai de uma 

relação pedagógica linear para uma relação pedagógica dialógica, na qual a posição de um é a 

posição de todos. 

 Logo, para muitos autores, a Interdisciplinaridade é considerada como alternativa para 

superação dessa visão fragmentada e restrita do mundo. A partir de então, a pesquisa que aqui 

desenvolvemos vai ao encontro da temática escolhida, em virtude de que a 

interdisciplinaridade, de acordo com Thiesen (2008, p.545) tem um enfoque epistemológico 

que está relacionado “... ao estudo do conhecimento em seus aspectos de produção, 

reconstrução e socialização, a ciência e seus paradigmas, e o método como mediação entre o 

sujeito”. Entretanto, entendemos a necessidade de propostas que discutam como promover a 

interdisciplinaridade no processo de formação continuada de professores de ciências exatas 

para o ensino médio da escola pública, visto que a dificuldade para a compreensão deste 

conceito, aliadas à ausência de condições de trabalho nas escolas que propiciem essa temática, 

podem ser limitadoras para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares pelos próprios 

professores. 

          Um ensino embasado na prática interdisciplinar pretende formar alunos com uma visão 

global de mundo, aptos para “articular, religar, contextualizar, situar-se num contexto e, se 

possível, globalizar, reunir os conhecimentos adquiridos” (MORIN, 2002B, p. 29). Essa ideia 

é a base deste trabalho de pesquisa e o principal referencial teórico. A visão de mundo, pautada 

na relação entre o todo e as partes, dão o respaldo necessário ao conceito de 

interdisciplinaridade que concebemos. Esse conceito está apoiado na complexidade, no objetivo 

de alcançar uma visão global de mundo, na abordagem de um tema ou tópico que esteja acima 

das barreiras disciplinares, isto é, na tentativa de abordar o tema como um todo (em sua relação 

com as partes) e com as disciplinas que o compõem. 

 A abordagem interdisciplinar atende a esta demanda, sem anular a importância da 

disciplinaridade do conhecimento. De toda forma, convém não esquecer que, para que haja 

interdisciplinaridade é preciso que haja disciplinas. As propostas interdisciplinares surgem e 

desenvolvem-se apoiando-se nas disciplinas; a própria riqueza da interdisciplinaridade depende 

do grau de desenvolvimento atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas 

positivamente pelos seus contatos e colaborações interdisciplinares (SANTOMÉ, 1998, p.61).

 Portanto, a prática interdisciplinar não é oposta à prática disciplinar, mas sim 

complementar a esta, na medida em que “não pode existir sem ela e, mais ainda, alimenta-se 

dela” (Lenoir, 2001, p. 46).  Santomé (1998, p.55) define disciplina como “uma maneira de 

organizar e delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro 

de um determinado ângulo de visão”. 

 Assim, em um olhar mais amplo, e na busca de tentar definir o termo, tem-se que a 

interdisciplinaridade tem muitos significados. Para Klein (2001, p. 115), “não existe um 

currículo interdisciplinar único, um paradigma para a prática único e uma teoria única.” A 

interdisciplinaridade pode ser entendida, segundo Morin (2002), como uma grande mesa de 

negociações na Organização das Nações Unidas (ONU), onde muitos países se reúnem, mas 
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cada qual para defender seus próprios interesses. Ela pode significar, assim, uma simples 

“negociação” entre as disciplinas; um tema, no qual cada disciplina defende seu próprio 

território, o que acabaria por confirmar a barreira disciplinar e aumentar a fragmentação do 

conhecimento. Piaget (1979, p.166) define essas práticas como multidisciplinares, já que 

compreendem um nível inferior de integração entre as disciplinas:  

 
Multidisciplinaridade. O nível inferior de integração. Ocorre quando, para 

solucionar um problema, busca-se informação e ajuda em várias disciplinas, 
sem que tal interação contribua para modificá-las ou enriquecê-las. 

Interdisciplinaridade. Segundo nível de associação entre disciplinas, em que a 

cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios e, 

consequentemente, enriquecimentos mútuos. (PIAGET, 1979, p.166) 

  

 Para Machado (2000), a escolha de um tema pelo qual “borboletearão” as diferentes 

disciplinas ou a tentativa de trabalho em grupo por docentes apegados aos seus pontos de vista 

e seus objetos de estudo são os tipos de projetos que geralmente os professores denominam 

interdisciplinares. Outra prática comum na tentativa da implantação da interdisciplinaridade é 

esta acabar por gerar uma nova disciplina que emerge do encontro de outras. Isto acaba por 

minar a tentativa de implantação da interdisciplinaridade.  

 Assim, pode-se apontar que o interdisciplinar de que tanto se fala não está em confrontar 

disciplinas já constituídas das quais, na realidade, nenhuma consente em abandonar-se. Para se 

fazer interdisciplinaridade, não basta tomar um “assunto” (um tema) e convocar em torno duas 

ou três ciências. A interdisciplinaridade consiste em um objeto novo que não pertença a 

ninguém (BARTHES, 1988, apud MACHADO, 2000, p.117). 

 A interdisciplinaridade de que tratamos no presente artigo compreende troca e 

cooperação, uma verdadeira integração entre as disciplinas de modo que as fronteiras entre elas 

se tornem invisíveis para que a complexidade do objeto de estudo se destaque. Nesta visão 

interdisciplinar, o tema a ser estudado está acima dos domínios disciplinares. Além da 

necessidade de um pensamento sistêmico, outro ponto importante na obra de Morin trata da 

contextualização, da inserção das partes no todo, já que informações dispersas que não se 

inserem na visão geral de mundo e não têm ligações com as redes cognitivas pré-existentes em 

cada pessoa deixam de ser significantes e gerar significados. A necessidade de conectar 

conhecimentos, relacionar, de contextualizar é intrínseca ao aprendizado humano. 

 A importância de um ensino de ciências interdisciplinar é muito discutida e, no nosso 

entender, desde os estudos na pesquisa das especializações e logo depois com a pesquisa que 

insere-se no mestrado, essa perspectiva surge como uma alternativa inovadora para atender uma 

demanda em resposta a um momento de crítica e oposição aos desdobramentos de uma cultura 

de formação, consolidação e expansão da ciência moderna. O nosso ensino ainda se encontra 

fragmentado, desarticulado e, a partir desse contexto, as instituições educacionais acabam por 

refletir esta realidade na formação dos indivíduos, na qual as disciplinas escolares são tratadas 

isoladamente, dificultando uma visão global de mundo.  

 A realização deste levantamento bibliográfico nos auxiliou sobremodo à reflexão 

ampliada do entendimento da interdisciplinaridade e sua importância na prática docente. Mais 

do que pensar a interdisciplinaridade enquanto opção pedagógica para superar o conhecimento 

fragmentado, esta pesquisa focou na formação de professores para trabalhar novas concepções 

de mundo em meio a uma rede de estratégias dos sistemas de ensino. As proposituras teóricas 

aqui evidenciadas nos proporcionam interpretar os artigos encontrados e a partir de suas 

informações teremos os dados, que serão analisados na seção posterior. 

 

 



 

  84 

DISCURSO TEÓRICO DOS ARTIGOS PESQUISADOS DENTRO DA TEMÁTICA 

PROPOSTA, UMA ANÁLISE EM EVIDÊNCIA  

 

 Nesta seção apresentaremos as análises dos dados que tiveram origem nas informações 

dos artigos inseridos na temática em questão. 

 Para o trabalho de Araújo; Alves (2014), a interdisciplinaridade, por ser inserida no 

contexto da educação e do ensino, à medida que envolve a produção do conhecimento, 

intensificou o retorno da formação continuada interdisciplinar. A Resolução nº 2 de 30 de 

janeiro de 2012, do Conselho Nacional de Educação (CNE), expõe que o ensino parte de uma 

base nacional comum que não mais pode ser constituída em blocos, mas deve ser um todo 

integrado. Esse ensino deve favorecer conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os 

educandos. Uma formação que faça consideração a diversidade, em suas localidades e 

especificidades de sua região. O referido artigo também faz menção de que, por se tratar de 

mudanças que qualificam o ensino e que contribuem para melhor formação dos estudantes, faz-

se necessário também pensar na contextualização que, de acordo com os documentos oficiais 

(BRASIL, 2000), o que consiste em construir uma leitura melhor de mundo para poder 

compreendê-lo. Os autores declaram perceber que a proposta implementada pelos documentos 

oficiais é a busca pelo ensino desfragmentado, que as áreas do conhecimento se reorganizam 

em unidades maiores, vislumbrando uma abordagem interdisciplinar.  

 Logo, a partir dessas mudanças nas avaliações e no sistema de ensino, surge um novo 

olhar por parte dos documentos, em que não seria mais viável formação disciplinar e sim 

formação interdisciplinar. A problemática apresentada por esses pesquisadores está relacionada 

a falta de embasamento teórico e metodológico sobre o ensino interdisciplinar, pois, na época 

em que apresentaram esse estudo, eles estavam em um curso de formação de professores em 

Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa – Campus Dom Pedrito, que teve seu 

funcionamento no ano de 2012. Participavam de um projeto de pesquisa: “Ensino de Ciências 

da Natureza: Diálogos Interdisciplinares em rodas de formação”, cujo objetivo era estudar a 

interdisciplinaridade no curso de formação. A questão base era saber as percepções docentes e 

discentes do curso sobre a prática interdisciplinar. 

 Vários questionamentos são evidenciados nesse trabalho com intuito de esclarecer e 

responder o problema de pesquisa. Perguntas tais: “Como será a atuação dessa nova geração de 

professores que está sendo formada na perspectiva do trabalho interdisciplinar?”; “Como os 

professores formadores devem atuar em um curso interdisciplinar, uma vez que suas formações 

foram em áreas específicas?”; “Como podemos saber se, a partir de um curso denominado 

interdisciplinar, a formação do egresso se constitui interdisciplinarmente?”. 

 A pesquisa analisou a fala dos sujeitos (docentes e discentes) no curso de Licenciatura 

em Ciências da Natureza da UNIPAMPA do Campus Dom Pedrito. O aporte teórico para 

fundamentação da pesquisa tem seu olhar a partir dos documentos oficiais da educação (CNE, 

2012), (BRASIL, 2002; 2000),  e autores tais como: (MIRANDA et al., 2010), (FAZENDA, 

2003, p. 38-39), (JANTSCH e BIANCHETTI, 2011, p. 20-25), (LUCK, 2001), (FERREIRA, 

1999), (YARED, 2008 apud SUERO, 1986, p. 18), (MORAES & GALIAZZI, 2007; 2006), 

(PIETROCOLA et al., 2003). A metodologia numa abordagem qualitativa, utilizando a Análise 

Textual Discursiva e tendo como instrumento de coleta um questionário para 30 licenciandos e 

6 professores.  

 Os autores do artigo evidenciam suas análises a partir de uma unitarização que deu 

origem a unidades de sentido, a relação entre essas unidades a partir dos indicadores formaram 

as categorias. Essas unidades mostram que os conceitos relacionados a interdisciplinaridade 

são carentes de interação e diálogo entre as disciplinas, gerando um conhecimento amplo, de 

maneira em que para muitos aparece “uma nova forma de compreender e fazer o ensino e 

aprendizagem” (p.353). Dentro dessa afirmação estão aqueles sujeitos que apresentam 
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dificuldade em compreender a visão interdisciplinar do curso. Apresenta, ainda, que o ensino 

por áreas especificas gera um grau maior de complexidade para os discentes e, para os docentes, 

isso gera insegurança, pois declaram a dificuldade de ensinar quando foram formados de forma 

específica em suas áreas isoladas.  

 Por fim, os autores apresentam em sua conclusão de que docentes mostram 

entendimento que podem se tornar interdisciplinares no ensino, porém para a prática em sala 

de aula ainda se distanciam da abordagem. É perceptível que o conceito e a aplicação da 

interdisciplinaridade “é ainda inovador” (p. 356). É necessário ter um olhar mais amplo, 

buscando o ensino contextualizado e instigador. 

 Jorge; Pereira Júnior (2016), no seu artigo que tem como temática de abordagem: “A 

interdisciplinaridade na e para a formação docente: uma perspectiva de ensino aprendizagem 

para as ciências naturais e matemática”, da Universidade Federal do Cariri, Campus Bejo dos 

Santos – CE apresenta-se algumas definições de interdisciplinaridade destacando sua 

importância para o ensino e para a aprendizagem. O foco está na atuação de professores para 

com a formação de alunos interdisciplinares. A partir dos conceitos relacionados ao ensino de 

Ciências e Matemática, aponta como que professores atuam interdisciplinarmente nessas áreas, 

ressaltando a importância dessa relação entre as disciplinas para o ensino aprendizagem. A 

problemática tem origem na necessidade de um corpo docente com formação nos princípios 

interdisciplinares. É notório por parte dos pesquisadores que, mesmo nos cursos com formações 

interdisciplinares, os formados não põem em prática essa interdisciplinaridade, não ocorre 

disponibilização de mudança dessa prática e que há um distanciamento por parte das 

Instituições de Ensino Superior para com a formação desses docentes ainda que se intitulem 

cursos interdisciplinares.   

 Na realidade o artigo trata de uma análise dos conceitos e práticas de 

interdisciplinaridade, a partir de uma proposta de um curso de Licenciatura Interdisciplinar em 

Ciências Naturais e Matemática, uma vez que a aplicação da interdisciplinaridade como viés 

dessa relação entre as áreas promove facilitar o ensino aprendizagem e contribuir para um 

conhecimento mais solidificado. Assim, apresentam alguns déficits na formação de educadores 

com habilidade interdisciplinar, além de buscarem discutir como os alunos reagem à 

interdisciplinaridade. O aporte teórico tem origem no conceito de interdisciplinaridade, tendo 

como autores que fundamentam: Fazenda (2011, 1993), Japiassu (1976), PCN (1998, 1997), 

Bonatto (2012), Cachapuz, Praia e Jorge (2004), Paviane (2008). 

 Em suas considerações finais os autores apontam que mesmo docentes em cursos 

interdisciplinares, a formação não está adequada para atender a demanda de ensino, sem contar 

que os alunos não estão aptos a receberem a proposta se não são trabalhados na 

interdisciplinaridade desde os anos iniciais. Declaram, ainda, que se a interdisciplinaridade 

fosse aplicada desde os anos iniciais, a compreensão, o conhecimento adquirido pelos alunos 

daria a eles a possibilidade de absorver conceitos diversos por distintos olhares. Por fim, 

apontam que não é possível ensinar e aprender de forma interdisciplinar se as próprias 

instituições de ensino superior não praticam a interdisciplinaridade e afunilam seus 

conhecimentos em suas especialidades. 

 O artigo dos autores Venturi; Clebsch; Luca (2016) apresenta as dificuldades e 

possibilidades à formação docente para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares na 

escola. A temática está pautada na “Interdisciplinaridade no ensino de ciências: possibilidades 

e desafios para a formação de professores” e discute a relação da interdisciplinaridade e o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) com origem numa experiência dos autores, num 

período de construção de um material didático. Os autores declaram que os discursos oficiais 

afirmam a necessidade e importância da interdisciplinaridade, mas raramente ela é alcançada 

nas escolas brasileiras, em virtude dos grandes obstáculos enfrentados para sua prática. A partir 

desses obstáculos e da falta de consenso sobre como desenvolver a interdisciplinaridade, a 
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conjuntura também se encontra associada a uma gama de fatores de caráter epistemológicos, 

tais como a compreensão sobre interdisciplinaridade, com as dificuldades institucionais, 

metodológicas e formativas. 

 Em seu corpus apresentam também que as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação de professores visam integrar a formação inicial e continuada e apontam na direção 

da superação de alguns problemas já elencados. Esse documento compreende a reflexão dos 

professores sobre sua própria prática em uma concepção de desenvolvimento profissional. A 

partir desse pressuposto, apresentam a seguinte problemática: A construção de um material 

didático capacita o professor para o ensino de um tema de forma interdisciplinar? Expressa-se, 

assim, ser necessário que para compreender uma situação problema, é de fundamental 

importância a integração de diversos conhecimentos. 

 Em sua estrutura teórica fundamentam suas posições usando autores e documentos, tais 

como: Clebsch (2015), Delizecoiv (2011), Park (2008), Shulman (1986), Gallon (2015), 

Mozena (2014), Pires (1998), Kawamura (1997), Forez (2008), Zanon (2008), Novak (2010), 

Brasil (2010, 2012, 2015). 

 A partir da análise de uma experiência (Câncer de pele) os autores construíram um 

material didático que contribuiu no desenvolvimento do PCK dos três profissionais, uma vez 

que identificaram a presença de quatro componentes do PCK no conhecimento profissional de 

ambos os autores, o que lhes trouxe uma compreensão mais aprofundada dos conteúdos da área 

de formação e atuação profissional de cada um. O trabalho conjunto, interdisciplinar, permitiu 

aos autores um novo entendimento do câncer de pele, integrando conteúdos científicos, 

didáticos e pedagógicos. A partir dessa experiência, apresentam uma proposta de curso com 

foco na interdisciplinaridade para formação continuada de professores. A proposta está pautada 

na construção de materiais didáticos interdisciplinares com vistas à utilização no ensino. A 

partir da integração das várias áreas do conhecimento é possível desenvolver processos de 

ensino interdisciplinares. Na verdade, o trabalho pontua, em sua experiência, que é possível a 

partir da construção de materiais didáticos interdisciplinares realizar formação continuada. A 

partir da execução de projetos interdisciplinares pode ocorrer uma forma de inovar o ensino e 

responder a uma demanda contemporânea. 

 Como último texto, tem-se o trabalho de Noronha; Rotta (2020), que trabalho o tema: 

“Concepções de interdisciplinaridade no ensino de ciências: uma proposta para formação 

continuada de professores”. Os autores consideram o conceito de interdisciplinaridade 

polissêmico, ainda em elaboração que surge como resposta para superação do olhar 

fragmentado nos processos de produção e de socialização do conhecimento. A pesquisa é 

construída a partir de uma dissertação de mestrado e discute uma proposta didática 

interdisciplinar para formação continuada de professores de ciências dos anos finais do ensino 

fundamental. A proposta criou contextos que propiciaram a reflexão, análise e proposição de 

atividades interdisciplinares pelos docentes participantes do curso. 

 A partir da pesquisa realizada pelos autores, mostra-se que os professores do Ensino 

Fundamental apresentam visão simplista sobre a interdisciplinaridade, reduzida apenas à 

associação entre as disciplinas dos currículos das escolas. Constatou-se que a formação inicial 

dos professores tem grande influência, tanto na concepção da temática quanto na prática 

docente interdisciplinar. Logo, a partir dessas constatações o objetivo da ação de pesquisa foi 

elaborar e discutir uma proposta didática interdisciplinar para a formação continuada de 

professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental. 

 Fundamentam suas posições a partir dos teóricos Almeida (2018), Alves (2007), Berti 

(2015), Biar (2014), Blauth (2015), Bonatto (2012), Cardoso (1995), Desgagné (2007), Fazenda 

(2011, 2002), Feistel (2011), Fortuna (2016), Garrutti (2004), Gozzi (2017), Jantsch (1995), 

Lelis (2005), Ludke (2011), Magalhães (2005), Milaré (2010), Mocellim (2014), Thiesen 

(2008), Pombo (2005), Toneti (2013), Savaris (2014), Morin (2003), Trindade (2005). 
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 O trabalho se desenvolveu tendo como início uma reflexão quanto as concepções e 

experiências dos participantes com a temática em questão. Conversas que fluíram de forma 

descontraída, propiciando um ambiente reflexivo que possibilitou a troca de experiências e 

percepções. Relata-se através do diálogo a importância de uma prática interdisciplinar que 

contemplasse a conexão de várias áreas do saber, ou seja, trabalhar conteúdos com várias 

visões. os autores detectaram que alguns docentes apresentam concepção semelhante à de 

Bonatto que concebe um caráter metodológico, o qual propõe que um tema seja trabalhado com 

a abordagem de diferentes disciplinas. A partir do diálogo (rodas de conversa) foi possível 

captar ainda que os docentes ampliaram suas concepções sobre os autores que discutem a 

interdisciplinaridade no ensino de ciências, chegando ao entendimento que, a partir daqueles 

diálogos, das interações e das construções, as professoras acreditam que teriam facilidade para 

atuar interdisciplinarmente, pois possuem uma formação interdisciplinar. 

 Discutir a interdisciplinaridade a partir de textos clássicos referente ao fenômeno foi o 

dispositivo que alavancou os professores para um maior interesse pela temática, conhecimento 

que gerou formação docente para a execução e compreensão da interdisciplinaridade. Quando 

esta é vivenciada, sente-se mais segurança para desenvolver ações nessa perspectiva. É preciso 

o entrosamento dos professores das diferentes disciplinas, além da disponibilidade de cada um 

para debaterem sobre o assunto e realizar projetos interdisciplinares. Os autores apontam 

também, como obstáculos para realização dessa prática a falta de recursos, a limitação por parte 

da gestão escolar, limitações de se trabalhar coletivamente, além de alguns problemas internos 

que se referem às limitações pessoais dos próprios docentes. 

 De uma forma geral, a partir da pesquisa foi possível refletir sobre as perspectivas da 

realização de propostas interdisciplinares para o ensino de ciências, bem como observar que o 

diálogo sobre a interdisciplinaridade auxiliou na compreensão desta em sua complexidade, 

sendo possível sim um projeto interdisciplinar dentro das diferentes disciplinas. Observou-se 

também que o livro didático que usam apresenta poucas interações entre as áreas científicas, 

ocorrendo pouco ou nenhum aspecto interdisciplinar do conteúdo. O momento de formação 

aconteceu e foi possível refletir sobre a prática docente e reconciliar as dimensões da pesquisa 

sobre a prática e a formação continuada. 

         Diante de tudo que foi exposto, diante do diálogo dos autores com seus referenciais 

teóricos em relação à complexidade de cada trabalho e as várias concepções engendradas, uma 

nova configuração pode ser contemplada à medida que é compreensível o conceito de 

interdisciplinaridade.  

 

CONSIDERAÇÕES A PARTIR DAS CONCEPÇÕES DO ESTADO DO 

CONHECIMENTO 

 

 Na contemporaneidade, o tema interdisciplinaridade ganha destaque no campo 

científico e educacional. Isso implica inserir-se nas discussões que envolvem a organização do 

trabalho educacional em todos os níveis, tornando-se cada vez mais necessário refletir sobre 

essa temática em sua diversidade. No percurso deste trabalho, verificamos que alguns 

professores desenvolvem práticas educativas com características interdisciplinares, sinalizando 

para a interdisciplinaridade. Entretanto, observa-se, ainda, estar presente uma sequência 

ininterrupta de obstáculos que dificultam a construção do trabalho interdisciplinar dos 

professores e professoras do ensino de ciências e matemática, sujeitos das pesquisas utilizadas 

em nossa pesquisa. 

 Os entraves apresentados pelos autores para o exercício das práticas interdisciplinares 

estão associados às condições vivenciadas no cotidiano escolar, tais como: ausência de 

interação entre professores e professoras nos planejamentos, projetos inacabados e cancelados, 

tempo escasso, recursos didáticos e financeiros precários, trabalho solitário, ambiente físico 
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necessitando de manutenção e restauração, falta de laboratórios, um déficit quase que 

generalizado, além da problemática da compreensão do conceito de interdisciplinaridade.  

 Os autores acreditam na importância da implementação de tais práticas por defenderem 

que se trata de uma abordagem natural diante do conhecimento que não é fragmentado e nem, 

tampouco, isolado. A interdisciplinaridade busca a ampliação e o enriquecimento do saber, não 

no sentido de sobrecarregar, mas no sentido de vislumbrar possibilidades, enfoques que 

superem o reducionismo e minimalismo do ponto de vista tradicional. 

 Compreendemos a partir das abordagens publicadas que a exigência interdisciplinar 

impõe a cada especialista transcender sua própria especialidade e tome consciência de seus 

próprios limites para acolher a contribuição das outras disciplinas. As leituras nos conceitos 

com origem na literatura fundamentada pelos autores configuram uma trajetória norteadora de 

uma sistemática para ampliar a visão de conjunto, a convergência de ideias, aspectos 

epistemológicos, as competências interdisciplinares consistentes com as atividades de ensinar, 

pesquisar e produzir conhecimento.  

 Por fim, é possível destacar que os autores declaram, a partir de suas considerações, que 

se faz necessário, com urgência, que se entenda a interdisciplinaridade como estratégia que 

pressupõe esforço conjugado de várias áreas do saber para alcançar significados e dar respostas 

a uma demanda social. Entendemos que os professores precisam ter envolvimento e dedicação 

com as práticas interdisciplinares, dede o estudo de novas abordagens metodológicas até a 

execução dos projetos de ensino na escola. Compartilhamos do pensamento que a teoria orienta 

a prática e promove reflexões sobre a temática na esfera pedagógica.  

Assim, nosso trabalho revelou a importância dos estudos sobre a interdisciplinaridade 

principalmente na questão referente à formação docente, pois se trata de uma necessidade 

educacional na contemporaneidade e ainda com pouca discussão quando se trata de formação 

continuada para as ciências exatas. É fundamental que no universo acadêmico haja mais 

pesquisas científicas para a construção de práticas interdisciplinares e que possam contribuir 

como base para as atividades escolares. 
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA 

ESCOLA ESTADUAL DOUTOR DAGMAR SABINO 

 

Naibe Cristina de Figueiredo1 

 

 
RESUMO 

As políticas públicas educacionais é uma temática presente, quando se fala na 

qualidade do ensino brasileiro, por se tratar de um assunto relevante, é fundamental 

conhecer de onde vem os recursos que financiam a educação. A escolha do tema partiu 

da inquietação, onde era notório o descompromisso no planejamento e na formação 

continuada, para melhorar o ensino e aprendizagem dos discentes, garantindo 

aumento dos índices educacionais, uma das maiores preocupações das escolas. Esta 

pesquisa objetiva refletir como as políticas educacionais podem melhorar a qualidade 

do ensino. Para isso, é preciso refletir como os professores estão ensinando e como os 
docentes estão aprendendo. A comprovação ocorreu por intermédio de leitura 

bibliográfica e pesquisa de campo, observando e aplicando questionário utilizando o 

google forms, coletando e analisando os dados qualitativos e quantitativos, a 

fundamentação para a pesquisa foi através de autores renomados em políticas 

educacionais. A pesquisa foi realizada na escola estadual doutor Dagmar Sabino, na 

cidade de Areia Branca/RN, com o público-alvo de docentes, coordenação 

pedagógica e gestão. Com a finalidade de buscar boas referências o trabalho foi 

embasado por Freire, Antunes, Oliveira, Borges e documentos oficiais que norteia a 

educação brasileira nas políticas públicas educacionais, como: os programas que 

financiam a educação; formação de docentes e as dimensões pedagógicas. Os 

resultados da pesquisa evidenciam a importância das políticas públicas para a 

formação de professores e consequentemente para melhor o ensino e aprendizagem 
dos discentes, melhorando assim os índices de aprendizagem, reduzindo a evasão e 

reprovação escolar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação continuada.  IDEB. Plano Nacional de Educação. 

PPP. Qualidade do ensino 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, se ouve falar muito na qualidade do ensino público brasileiro, e 

consequentemente é preciso pensar quais são os fatores que influenciam a qualidade do ensino. 

Para isso, é necessário refletir três questionamentos essenciais: de que jeito está sendo realizado 

o ensino nas escolas públicas; como ocorre a avaliação da aprendizagem em âmbito nacional e 

quais são os recursos destinados as escolas públicas, para melhorar o ensino e a aprendizagem 

dos discentes. 

A escolha da temática políticas educacionais para a formação de professores partiu de 

uma inquietação em ouvir com frequência docentes falando que não havia necessidade em fazer 

cursos de formação continuada, uma vez que, para ensinar os conteúdos que estão nos livros 

didáticos, foram preparados na universidade durante a graduação e, o outro motivo é a 

desvalorização profissional.  

Diante disso, a presente pesquisa buscou na literatura fundamentação baseada em 

pesquisadores renomados em políticas públicas educacionais, que pudessem comprovar que a 

formação de professores, é o caminho certo para melhorar o ensino e aprendizagem dos 

discentes, e consequentemente melhorar os índices nas avaliações externas e internas, 
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conhecendo quais são os recursos destinados à educação e as leis brasileiras que garante 

educação de qualidade e formação docente. 

É preciso que o professor seja visto pela sociedade em especial pelos governantes, 

através de leis e projetos que valorizem a profissão. Vendo os docentes como principais 

responsáveis pela formação de todas as outras profissões, e que através da educação é possível 

melhorar a qualidade de vida do povo, a partir da reflexão da importância do ensino como meio 

de melhorar a saúde, o serviço social, o saneamento básico e a cultura local. 

Para que isso ocorra, é necessário que as políticas públicas educacionais voltadas para 

a formação de professores sejam implantadas, no plano de cargo e carreira, e que os estados e 

municípios comecem exigir dos docentes propostas e trabalhos que melhore a qualidade do 

ensino nas escolas, baseados em cursos de formação que foram realizados anualmente, 

passando a receber gratificações salariais respaldadas na lei. 

Assim, considerando tudo que foi exposto ao longo das observações e vivência no 

ambiente campo de pesquisa, a questão que norteia este estudo é refletir como as políticas 

educacionais podem melhorar a qualidade do ensino, buscando fundamentação teórica para 

compreender a relevância das políticas públicas.  

As estratégias metodológicas utilizadas neste trabalho terão dois vieses. O primeiro 

fundamentado na pesquisa bibliográfica, com base na leitura de vários autores renomados na 

área de políticas educacionais para a formação de professores, artigos científicos do google 

acadêmicos tendo como referência os últimos 5 anos e as apostilas do curso e, segundo através 

do estudo in loco, aprofundar o conhecimento da realidade específica. Esta será realizada 

basicamente por meio de observação direta dos registros e documentos do campo pesquisa, 

dados do Inep, entrevistas com docentes para captar informações e interpretação da realidade 

investigada. 

Inicialmente convida-se a realizar a leitura e pensar sobre o importante papel que 

assumimos quando decidimos ser docentes, após essa reflexão aborda-se em princípio e que é 

objeto da temática a gestão da escola e o desafio de aproximar a teoria da prática, onde teremos 

a oportunidade de conhecer o processo democrático da escola e os programas que ajudam a 

gestão escolar a executar as ações de cada programa, através da autonomia do gestor. 

Na temática seguinte, apresentamos as dimensões da gestão escolar e suas 

competências, informações importantes para quem pretender ser gestor escolar, mencionando 

as leis e artigos que destacam a importância da democracia na escola na escolha dos seus 

gestores e quais as atribuições de um gestor escolar.  Finalizamos refletindo sobre a pedagogia 

do “aprender a aprender” e algumas reflexões sobre a formação continuada na realidade da E. 

E. Dr. Dagmar Sabino, mostrando a importância da aprendizagem constante como pilar de 

sustentação da educação e que o docente está sempre aprendendo e ensinando na visão de 

alguns autores. 

Em todos os momentos da elaboração e escrita desta pesquisa, procuramos 

contextualizar o máximo de informações que pudesse ajudar acadêmicos como eu, que ao sair 

da universidade, se depararam com profissionais desmotivados, muitos em final de carreira, 

que ensinam apenas por obrigação, não demostram prazer com sua profissão, outros acreditam 

que não é gratificante se capacitar sendo que não irão receber aumento salarial pelo número de 

formações que tem. 

A expectativa do estudo é que as políticas educacionais garantam um ensino de 

qualidade, valorizando os profissionais de educação, como está assegurado na Constituição 

Federal de 1988, na Lei do Piso Salarial nº 11.738/2008 da Lei de Diretrizes e Base da Educação 

e na Lei do Plano Nacional de Educação nº 13.005/2010. 
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Gestão da escola e o desafio de aproximar a teoria da prática 

 

Com a expansão da democracia, foi preciso garantir direitos básicos à população, para 

que esses direitos sejam garantidos, são criadas leis e programas que assegurem os direitos 

básicos a população. A constituição Federal como lei suprema do Brasil, define os princípios e 

diretrizes que regem a sociedade, através das Políticas Públicas. Para Castro e Oliveira (2014) 

as políticas públicas são, 

  
[...] um conjunto de políticas, programas e ações do Estado, diretamente ou 
por intermédio de delegação, com finalidade de enfrentar desafios e aproveitar 

oportunidades de interesse comum. Tais políticas, programas e ações 

concretizam-se na oferta de bens e serviços que atendam às demandas 
resultantes das disputas políticas acerca do que é ou deveria ser de interesse 

público. (CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p. 22). 

 

A finalidade das políticas públicas é garantir a igualdade, dando as pessoas as mesmas 

condições de vida, através de programas sociais que atenda às necessidades de todos. Cada 

política pública procura agir sobre um setor da sociedade, com o propósito de transformar ou 

adaptar uma situação. Na educação não pode ser diferente, quando se fala de ensino é preciso 

conhecer sobre as políticas educacionais, seu surgimento e quais as leis ou programas que 

garante a educação para todos.  

Ao fazer uma retrospectiva histórica, percebe que após a segunda guerra mundial a 

política educacional estava inserida em uma política socioeconômica, pois a educação era vista 

apenas como um espaço de desenvolvimento econômico e social, formando técnicos para o 

mercado de trabalho. A década de 90 foi marcada pela reformulação, havendo uma busca por 

igualdade entre os povos e a promoção da equidade social, procurando construir uma educação 

com qualidade.  

Segundo o art. 205 da Constituição Federal “a educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]” 

(BRASIL, 2016, p. 123). Este artigo constitucional mostra obrigatoriedade do fornecimento da 

educação por intermédio das três esferas. É importante que os trabalhadores da educação 

compreendam, de onde vem os recursos que mantém o funcionamento da educação pública. 

Uma vez que, é comum no cotidiano escolar ouvir questionamento sobre a origem e 

distribuição dos recursos que entram anualmente nas escolas, para esclarecer esses 

questionamentos vale salientar que os recursos destinados à educação, vem dos impostos 

arrecadados pela União, Estados e Municípios, ou seja, no Art. 212 da Constituição Federal diz 

que, 

 
A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 2016, p. 125).  

 

E a distribuição destes recursos para a educação é destinada por intermédio do Plano 

Nacional de Educação (PNE), este documento foi sancionado em 25 de junho de 2014, através 

da Lei nº 13.005, o segundo Plano Nacional de Educação (2014-2024) é decenal, entrou em 

vigor com a finalidade de articular um sistema nacional de Educação (BRASIL, 2014). 

Este plano traz “definições de diretrizes, objetivos, metas e estratégias voltadas para a 

expansão e qualidade da educação brasileira em diversos níveis, etapas e modalidades de ensino 

através de ações integradas nas diferentes esferas governamentais” (ECHALAR; LIMA; 
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OLIVEIRA, 2020, p. 864). Quando se fala em políticas públicas educacionais é fundamental 

destacar o PNE, pois serve como referência para as políticas e ações voltados para a educação 

no período de dez anos, onde é necessário que os estados e municípios cumpram as vinte metas 

estabelecidas no plano, dentre elas estão a erradicação do analfabetismo, melhoria da qualidade 

da educação, além da valorização dos profissionais de educação. 

Todo recurso público investido na educação é fiscalizado, com o “PNE não é diferente, 

este plano é monitorado contínuo e avaliado periodicamente pelo Ministério da Educação 

(MEC); Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura 

e Esporte do Senado Federal; Conselho Nacional de Educação (CNE) e Fórum Nacional de 

Educação” (BRASIL, 2014, p. 11). 

Fazendo uma análise na história da educação relacionada às políticas públicas 

educacionais, podemos constatar que o PNE não é originário de 2014, Segundo BRASIL (2014) 

a Constituição Federal de 1934 atribui a União a competência de “fixar o plano nacional de 

educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e 

coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do país” (art. 150, alínea a).  

No estudo das políticas públicas educacionais é necessário conhecer os programas e 

ações das três esferas para o financiamento da educação, outro programa importante é o Fundo 

de Fortalecimento da Escola (Fundescola) é um programa oriundo de um financiamento do 

Banco Mundial com o Ministério da Educação, com a finalidade de desenvolver a gestão 

escolar, “melhorando assim a qualidade das escolas e do ensino fundamental” (OLIVEIRA et 

al., 2005, p. 128), pensando na permanência das crianças na escola pública das regiões Norte. 

Nordeste e Centro-Oeste. 

Ainda sobre a importância do Fundescola para as políticas educacionais, este programa 

tinha como finalidade, 

  
Privilegiar o desenvolvimento de ações da educação juntamente com outros 

programas como o Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE; O Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB; O Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 
FUNDEF. (OLIVEIRA et al, 2005, p. 128). 

 

A proposta de descentralizar e dá autonomia a gestão escolar, através dos 

planejamentos estratégicos de como manter a escola com os recursos do PDDE, nas tomadas 

de decisões com gestores, funcionários e o conselho escolar e fiscal para fiscalizar o recurso, 

diante disso percebemos a importância do Fundescola como meio de garantir a autonomia da 

gestão escolar em comprar bens necessários para utilizar no estabelecimento escolar. 

O Fudenscola, foi criado com respaldo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LBD Lei nº 93.94/96, que propõe a organização do espaço físico da escola e do trabalho 

pedagógico, mencionando também a importância da participação da comunidade neste 

processo de autonomia da escola. Definindo metas que ajudam na melhoria dos indicadores de 

desempenho educacionais do SAEB (OLIVEIRA et al., 2005). 

Ao ler o texto foi possível perceber que ao longo da história das políticas públicas 

educacionais houve muitas mudanças no sistema educacional, porém, são investimentos 

necessários para que a educação tenha condições mínimas de funcionamento, afinal, para 

administrar uma escola é preciso de recursos; e estes recursos são oriundos dos impostos pagos 

pelas sociedades e parte deste investimento volta em forma de benefícios. 

A finalidade principal de qualquer política pública é erradicar a pobreza, no âmbito 

educacional não é diferente, porém, não é preciso apenas erradicar a pobreza, mas também 

pensar na redução da marginalização e da desigualdade social que está presente em nosso 

cotidiano. Falar em educação é algo que encanta, é a oportunidade que muitos tem de poder 

mudar de vida, de poder transformar o mundo, diminuindo essa desigualdade entre as classes, 



 

  94 

e como é dever do Estado garantir educação através do ensino, dando a oportunidade de estudar 

nas escolas públicas. 

É importante lembrarmos do marco de avanços das políticas educacionais através  do 

Governo Lula, e de todos os investimentos realizadas na educação, como Programa 

Universidade para Todos - PROUNI; Universidade Aberta – UAB; Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB; Piso Salarial Nacional do Magistério; Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB; Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais -REUNI; Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia - IFET; 

tudo foi possibilitados através da criação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

(BRASIL, 2007, p. 3). 

O PDE foi criado a partir de uma série de documentos contendo um conjunto de 

programas educacionais, como alguns pontos principais, como o foco do trabalho de pesquisa 

é formação de professores, iremos aproveitar a oportunidade em falar do PDE, elencando alguns 

pontos fundamentais que consideramos importantes para a educação e embasamento teórico da 

pesquisa, sendo “[...] o primeiro a ser destacado a formação de professores e a valorização dos 

profissionais da educação como ponto primordial” (BRASIL, 2007, p. 16). Destacar a formação 

de professores como fundamental na política educacional foi uma conquista que os docentes 

tiveram através do PDE, mostrando que os profissionais da educação são, 

 
A única categoria profissional com piso salarial nacional constitucionalmente 

assegurado, e o comprometimento definitivo e determinante da União com a 

formação de professores para os sistemas públicos de educação básica (a 

Universidade Aberta do Brasil – UAB – e o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência – PIBID).  (BRASIL, 2007, p. 16). 

 

 Através da Universidade Aberta do Brasil, é possível formação inicial através dos 

cursos de licenciaturas a distância para os profissionais da educação, garantindo assim melhores 

salários, e outro programa importante para a educação é o PIBID com bolsas de auxílio à 

iniciação à docência que ajuda o universitário de licenciatura a estudar e ao mesmo tempo 

iniciar sua prática docentes no magistério na rede pública de ensino, tendo a oportunidade de 

utilizar teoria e prática em sua formação acadêmica. 

 

DIMENSÕES DA GESTÃO ESCOLAR E SUAS COMPETÊNCIAS 

 

 A escola como uma instituição que tem a função social de construir conhecimento, 

através da troca de experiência e formação de valores, onde todos os segmentos buscam 

desenvolver trabalho em equipe, com a finalidade de oferecer um ensino de qualidade. No 

entanto, para que a escola atualmente obtenha resultados satisfatório nas avaliações externas é 

preciso ter profissionais comprometidos com o desenvolvimento da instituição. 

Todavia, nem sempre a escola foi vista como um ambiente de aprendizagem e troca de 

saberes, essas mudanças foram ocorrendo ao longo do tempo com o surgimento das políticas 

públicas educacionais, com o objetivo de amenizar as desigualdades sociais, ocorrendo a 

redemocratização do estado brasileiro.  

O início desse processo de mudança na educação brasileira ocorreu,  

 
Em meados dos anos 80, através de debate entre a perspectiva conservadora 

na área da administração educacional e a perspectiva crítica progressista, foi 

se ampliando, a ponto de se eleger a temática da democratização da educação 

e a sua gestão democrática, como eixo fundamental das ações políticas das 
diversas entidades que constituíram o Fórum Nacional em Defesa da Escola 
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Pública, lançado oficialmente em Brasília, em 9 de abril de 1987, por meio da 

Campanha Nacional pela Escola Pública e Gratuita. (BORGES, 2012, p. 145). 

 

A partir deste marco histórico, podemos constatar o princípio do processo das políticas 

educacionais. Dando direito a educação na escola pública gratuita e para todos, como dispõe o 

artigo 208 da Constituição Federal de 1988, sobre o dever do estado em relação à educação. A 

busca por uma escola democrática, onde pudesse haver a participação da sociedade, através de 

uma gestão democrática, é uma ação que vem ocorrendo há muito tempo. 

Para ter uma melhor compreensão das dimensões da gestão democrática escolar e suas 

competências, foi imprescindível examinar os principais documentos que regem a educação 

brasileira. Através desta pesquisa, observou-se no artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - 9.394/96 as orientações das normas de gestão democrática do ensino 

público na educação básica de acordo com o sistema de ensino, ou seja, que os sistemas de 

ensino darão autonomia a gestão de acordo com as suas peculiaridades, isto conforme os 

seguintes princípios: “I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes” (BRASIL, 2017, p. 15). 

É possível constatar neste documento e em outros que a gestão escolar democrática 

está assegurada, não apenas no art. 14 da LDB, que menciona a gestão democrática em forma 

de lei, assim como o art. 3, o VIII princípio enfoca a “gestão democrática do ensino público, na 

forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (LDB, 2017, p. 9) e por sua vez, a 

Constituição Federal de 1988, dispõe no artigo 206, o VI princípio a “gestão democrática do 

ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 2016, p. 123). 

O Plano Nacional de Educação, Lei n.º 13.005/2014, com vigência até ano de 2024, 

prevê a articulação e a materialização de uma política nacional de educação que se baseie nos 

princípios de participação, rompendo com as práticas autoritárias ainda vigentes na gestão das 

escolas públicas. Dessa forma, a participação e o controle social constituem-se elementos 

importantes da Gestão Democrática, através da meta 19 (PNE, 2014),  

 
Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. (BRASIL, 

2014, p. 83). 

 

Isso comprova que a gestão democrática é uma lei constitucional, ou seja, é o caminho 

que pode garantir a qualidade social da educação, na medida em que aproxima e concilia a 

dimensão ética com a dimensão dos conhecimentos racionais. Diante disso, podemos perceber 

a importância da comunidade escolar, escolher seus gestores através de eleição, em que todos 

tem o direito de votar e ser votado.  

O processo de gestão escolar democrática requer alguns requisitos legais, de acordo 

com o art. 23 da Lei Complementar 290, de 16 de fevereiro de 2005 do Estado do RN,  os 

candidatos a gestores nas escolas estaduais precisam ser servidor efetivo da própria escola; 

possuir formação superior em educação; trabalhar na escola no mínimo dois anos; fazer um 

curso de formação de gestores oferecido pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e 

dos Desportos - SECD e obter uma nota mínima de sete pontos (Rio Grande do Norte, 2005).  

Após o preenchimento destes requisitos, acontece a eleição e posse.  

Após todas as etapas do processo eleitoral, é necessário que o gestor juntamente com 

todos os segmentos (Pais, professores, servidores, membros do conselho escolar e discentes), 

irão juntos construir coletivamente o projeto pedagógico da escola, projeto esse que é citado 
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nos artigos 12 e 14 da LDB (BRASIL, 2017), porém não é apenas está a função do gestor 

escolar, como representante legal da unidade executora. 

Afinal, qual a função de um gestor escolar? Segundo Lück (2009) o gestor escolar é o 

profissional que lidera e organiza o trabalho de toda a equipe, orientando o desenvolvimento 

do ambiente educacional (LÜCK, 2009, p.17), ou seja, possibilitando a aprendizagem e 

formação dos discentes, buscando juntamente com a coordenação pedagógica e o corpo docente 

desafios que melhore o ambiente escolar criando assim possibilidades de aprendizagem, em um 

ambiente acolhedor e organizado. 

Percebemos a importância do gestor na organização da escola, e de sua 

responsabilidade na execução e fiscalização dos recursos provenientes do caixa escolar, 

juntamente com os conselhos fiscal e escolar, cumprindo as demandas financeiras e 

administrativas. Dentro de suas atribuições está a competência técnica em lidar com os 

programas e situações do cotidiano escolar, compromisso com o público, sendo o representante 

da escola e liderança, para com os funcionários.   

Com isso vai desenvolvendo autonomia para executar as políticas educacionais 

juntamente com o colegiado, ou seja, passando a decidir a melhor maneira de conduzir a 

instituição escolar, com planejamento; zelo; respeito; compromisso e transparência. Este direito 

de autonomia da gestão escolar está garantido no art. 15 da LDB. 

 
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação 

básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. (BRASIL, 2017, p.15). 

 

 Esta autonomia é dada ao gestor juntamente com a comunidade escolar que devem 

gerenciar os recursos do caixa escolar que mensalmente ou anualmente são repassados a escola 

através dos programas do governo federal e estadual: Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Autonomia da 

Gestão das Unidades Escolares (PAGUE). 

 No entanto, estes recursos provenientes das políticas públicas educacionais para o 

funcionamento e desenvolvimento da escola, não pode ser gasto sem  um planejamento 

estratégico das principais necessidades da escola, dentro do custeio e capital com os programas 

PDDE e PAGUE, que entra duas vezes no ano, e o recurso do programa PNAE que entra 

mensalmente para aquisição da merenda escolar dos discentes, nada pode ser comprado sem 

uma pesquisa de preço ou licitações de empresas regulamentadas  através das certidões 

municipal, estadual e federal em dias. 

 Ser gestor escolar vai além dos interesses de gerenciar uma escola, através das 

compras; das pesquisas de preços e de liderar a equipe. É preciso ter foco no principal objetivo 

da escola, o ensino e aprendizagem dos discentes, para isso é necessário que o gestor tenha um 

olhar encantador pela dimensão pedagógico. Está dimensão, diz respeito desde a elaboração do 

projeto pedagógico documento este que traz descrita em suas laudas as particularidades da 

escola,  

Nesse contexto,  

 
A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação 
destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, 

a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos 

necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção 

da aprendizagem e formação dos alunos. (LUCK, 2009, p. 23). 
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O bom gestor se preocupa com todos os setores da instituição escolar, 

independentemente de ser docente ou não, pois são através das metas educacionais que 

consegue o reconhecimento da escola junto na comunidade em que está inserida. É fundamental 

a participação nos planejamentos ou, devido as muitas atribuições da gestão escolar, esteja em 

conversa frequente com a coordenação pedagógica, para verificar os rendimentos dos discentes 

e possíveis melhorias no ensino e aprendizagem. 

Vale salientar que o gestor não é chefe que manda na equipe, mas que juntos com 

todos lidera o grupo de funcionários com a finalidade de melhorar a qualidade educacional da 

escola, é importante sempre lembrar que nenhuma escola funciona sem discentes, ou seja, os 

discentes são o foco principal da escola, todos trabalham que estes aprendam, sintam acolhidos 

e que seja orientandos no convívio em sociedade. 

Através da liderança o gestor deverá conduzir sua equipe no planejamento e na 

efetivação de um dos documentos mais importantes da escola, o Projeto Político Pedagógico e, 

como articulador, deve se envolver não só com as ações administrativas, mas também com 

pedagógico escolar. Promovendo um clima de confiança e reciprocidade, em que todos possam 

compartilhar ideias, opiniões, chegando a um consenso da missão; visão; princípios; objetivos; 

metas e avaliação das ações da escola. 

 

A PEDAGOGIA DO “APRENDER A APRENDER” E ALGUMAS REFLEXÕES 

SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA NA REALIDADE DA E. E. DR. DAGMAR 

SABINO 

 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 

1996, p. 23), essa citação nos leva a refletir sobre a importância do docente está constantemente 

aprendendo e ensinando, já que “não há docência sem discência” (FREIRE, 1996, p. 21), ao 

ensinar o professor está aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, quando o discente aprende, 

ocorre uma troca de saberes, assim sendo na educação há uma reciprocidade entre ensinar e 

aprender.  

O conhecimento é algo inacabado, pois, a cada dia surge novas aprendizagens e com 

o avanço das tecnologias no século XXI, a educação precisa se adequar a essas transformações, 

uma vez que, muitos docentes não estavam preparados para inserir as tecnologias nas 

metodologias de sala de aula. A constatação disso é quando os discentes utilizam o celular na 

sala de aula, alguns docentes falavam que estava atrapalhando a aula, não havendo nenhum 

esforço do docente em utilizar o celular com ferramenta de aprendizagem.  

Para constatar essa informação, vamos refletir sobre um momento histórico bem 

próximo, março de 2020, com a pandemia do Corona Vírus no mundo, os estados brasileiros 

através de decretos afastaram os discentes, das salas de aula para evitar aglomeração e 

propagação do Covid-19,  surgindo então as aulas remotas, muitas escolas não estavam 

preparadas para este momento de aula através da internet, pois a realidade de muitas escolas só 

haviam trabalhado presencialmente, os grupos de WhatsApp eram apenas para troca de 

informações. 

Na escola estadual Dr. Dagmar Sabino, não foi diferente, o Covid-19 surpreendeu a 

todos os docentes e a comunidade escolar, pois acreditavam que a pandemia seria coisa de 

semanas ou poucos meses. No entanto, o tempo foi passando e cada vez mais o ano letivo sendo 

fragilizado. Diante disso, os profissionais da escola decidiram ser os pioneiros da rede pública 

de ensino da cidade com o ensino remoto, foram buscar informações na internet, fazendo 

pesquisas, assistindo live no Youtube, tiveram a curiosidade de buscar informações, como 

afirma Freire (1996) “ensinar exige curiosidade”.  

Nessa perspectiva,  
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Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Exercer a minha 
curiosidade de forma correta é um direito que tenho como gente e a que 

corresponde o dever de lutar por ele, direito à curiosidade. (FREIRE, 1996, p. 

85). 

 

Em qualquer área profissional as vezes é necessário sair da zona de conforto, para 

poder fazer algo produtivo que resulte em alguma transformação. A ação ágil dos docentes da 

E. E. Dr. Dagmar Sabino, foi a constatação que ensinar exige curiosidade em buscar 

ferramentas para transformar este momento tão difícil em trocas de saberes entre docentes e 

discentes, uma vez que ocorreu aprendizagem de ambas as partes.  

Os docentes estudavam para ensinar através de uma nova modalidade de ensino e os 

discentes aprendiam no formato remoto. Ao parar para refletir sobre as transformações na vida 

das cento e quarenta crianças e adolescentes, que hoje sabem que é possível aprender através 

das redes sociais, e que mesmo distante com o isolamento social, podiam contar sempre com a 

escola. Os docentes buscaram contextualizar a nova realidade educacional com a Base Nacional 

Comum Curricular que havia acabado de sair do forno no ensino fundamental II. A BNCC 

menciona que diante deste novo cenário mundial, é preciso que o ensino seja mais do que um 

acúmulo de informações. 

 Ou seja, 

 
Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber 
lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e 

responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos 

para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para 
identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender 

com as diferenças e as diversidades. (BRASIL, 2018, p. 14). 

 

Isso mostra a transformação constante da educação, e a necessidade do docente está 

sempre aprendendo para ensinar, diante das informações contidas na BNCC, os discentes em 

cada ano ou série precisam ter determinadas competências e habilidades, contextualizando as 

informações dos livros didáticos com a realidade do lugar em que reside, aprendendo a tomar 

decisões e resolver os problemas do cotidiano. 

Assim sendo, percebemos a importância da escola na vida das pessoas, logo que o 

“papel da escola é auxiliar os estudantes a aprender a se reconhecer como sujeitos, considerando 

suas potencialidades e a relevância dos modos de participação e intervenção social” (BRASIL, 

2018, p. 473), mesmo com toda a desvalorização da profissão docente, a escola tem um 

importante papel na sociedade. 

Diante da nova realidade da educação, durante e pós pandemia percebemos que é 

fundamental a leitura e aprendizagem dos documentos oficiais que regem a educação como a 

Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; o Plano 

Nacional de Educação; o Plano de Desenvolvimento da Escola e a Base Nacional Comum 

Curricular, dentre outros. Todavia, não basta apenas estudar os documentos que rege a 

educação, mas é necessário atualizar os documentos da escola. 

Ao mencionar os documentos da escola, não podemos deixar de citar o Projeto Político 

Pedagógico – PPP, a construção deste projeto deve levar em consideração as particularidades 

da escola, tendo em vista os documentos oficiais, sem deixar de ouvir os docentes, discentes, e 

a comunidade escolar, a elaboração deste documento deve levar em consideração a “identidade 

da instituição e qualidade educacional, assim como organizador e articulador do trabalho 

pedagógico da Escola” (RBOTP, 2017, p. 16). 
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O Projeto Político Pedagógico é o documento que norteia a organização da escola 

como um todo, apontando o compromisso da escola com todos os segmentos que estão 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, diante do atual cenário é preciso que os 

docentes tenham conhecimento da importância de atualizar as informações do PPP incluindo 

as aulas remotas e possivelmente o ensino híbrido com suas metas e objetivos a serem 

alcançados em um determinado período. 

De acordo com as Referências Básicas do RBOTP do RN, as escolas da rede estadual 

de ensino na construção ou atualização do PPP, são imprescindíveis algumas alterações e 

observações em alguns pontos do documento, caracterizado por: 

 

✔ Ter como foco principal o estudante, sua formação integral, seu 

desenvolvimento e aprendizagem; 

✔ organizar o trabalho pedagógico, o tempo e o espaço da Escola visando 

promover a formação, o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes; 

✔ considerar os índices das avaliações externas e fluxo de acesso, 

inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na Escola e seu 
sucesso como princípios norteadores do trabalho na Escola; 

✔ justificar a organização da Escola; 

✔ justificar e dar sentido aos documentos escolares; 

✔ articular e orientar o cotidiano da Escola e ser referência na busca de 

soluções para os desafios que diariamente se impõem à equipe e à Escola; 

✔ guiar a construção de uma educação de qualidade em cada unidade 

educacional; 

✔ ser elaborado de forma participativa e colaborativa, originado no seio 

da coletividade escolar: docente, funcionários, estudantes e pais o que dá 

identidade à Escola; 

✔ ser responsável por articular ações que visem a Formação Continuada 

de toda a equipe da Escola. (RBOTP, 2017, p. 17) 

 

Portanto, em se tratando do PPP, observamos que o principal foco no processo de 

aprendizagem, ou seja, aprender a aprender é o discente, sua formação integral como sujeito 

com seus direitos e deveres, considerando os seus aspectos social, cultural, emocional e 

político. Essa aprendizagem deve ir além do que está descrito nos livros didáticos, mas 

preparando os discentes para as avaliações externas, aquelas que são cobradas no SAEB e no 

ENEM, que comprovam os índices de aprendizagem dos discentes das escolas públicas do 

Brasil.  

Para que isso seja realmente inclusiva, ou seja, que contemple a todos os segmentos 

da escola é importante a participação de todos no processo de construção do documento, 

levando em consideração “socialização e individualização da pessoa, que tem como objetivo a 

construção da autonomia, isto é, a formação de indivíduos capazes de assumir uma postura 

crítica e criativa frente ao mundo” (HADDAD, 2008, p. 5). 

Ao buscar informações no Plano De Desenvolvimento da Educação, sobre a 

aprendizagem e fazer uma reflexão sobre a escola campo de estágio, fica nítido a desigualdade 

regional, no mesmo sistema de ensino de uma escola localizada na área central da cidade, para 

uma escola situada na periferia, onde a escola periférica já carrega em sua identidade as 

fragilidades sociais, como número de matrículas reduzidas, falta de docentes no quadro de 

funcionários e uma diferença de idade entre os discentes do mesmo ano escolar.  

Estes problemas com o passar dos anos, começa a prejudicar a aprendizagem dos 

discentes, desestimulando os docentes, e a escola começa a perder dentro da comunidade o 

papel social de ensinar, a partir do momento que o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB é divulgado. As escolas com baixos índices não tem uma boa aceitabilidade nas 
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matrículas. O surgimento do PDE, veio para superar algumas dificuldades do PNE em torno da 

aprendizagem, 

 
A partir da criação do IDEB, calculado por escola, por rede e para o próprio 
País, foi possível fixar metas de desenvolvimento educacional de médio prazo 

para cada uma dessas instâncias, com metas intermediárias de curto prazo que 

possibilitam visualização e acompanhamento da reforma qualitativa dos 
sistemas educacionais. (HADDAD, 2008, p. 12-13). 

 

O PDE surgiu com a finalidade de melhorar a fragilidade da educação, tentando 

garantir o direito de aprendizagem de todos os discentes, independentemente do lugar em que 

a escola está inserida, uma vez que, cada escola tem uma meta fixa de acordo com  o programa 

Educacenso, que é a ferramenta de raio x da educação brasileira, levando em consideração 

quem são os discentes e suas particularidades, buscando assim amenizar as diferenças sociais, 

garantindo a todos os direito de aprender, “promovendo autonomia” (HADDAD, 2008, p. 22).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao desenvolver a pesquisa na área de políticas educacionais para a formação de 

professores na escola estadual Dr. Dagmar Sabino, foi possível perceber a importância das 

políticas educacionais para o crescimento e fortalecimento da escola, desde o repasse dos 

recursos oriundos dos governos federal e estadual a formação docente, como medida eficaz 

para melhorar a qualidade do ensino público. 

Quando se fala em revisão de literatura sobre um determinado tema, nem sempre é 

fácil a realização. No entanto, nesta pesquisa foi necessário conhecer os principais programas 

que surgiram através das políticas públicas, para compreender a problemática proposta na 

pesquisa em saber como as políticas educacionais podem melhorar a qualidade do ensino na 

Escola Estadual Dr. Dagmar Sabino. 

Diante desta problemática iniciou a busca por informações que ajudasse a 

compreender a relação das políticas públicas com o resultado do IDEB, e observamos que a 

relação de como os docentes estão sendo formados na universidade, está distante da realidade 

de como estão ensinando nas escolas públicas, destacando a necessidade na formação 

continuada, os planejamentos e a contextualização da teoria com a prática, levando em 

consideração a realidade do discente. 

A partir da coleta de dados, no questionário “Retrato da Educação no contexto da 

pandemia”, foi notório que a pandemia fez com que os docentes despertassem para buscar 

conhecimento em novos métodos de ensinar, buscando informações através das lives do 

Youtube, pesquisas no google e troca de conhecimento com outros docentes. 

A gestão escolar é escolhida através de eleição, um fator que favores a aplicação das 

políticas educacionais, a gestão se preocupa com o andamento da escola, trabalha em parceria 

com a comunidade escolar e fez parceria com o projeto UERN vai à escola, para revitalizar o 

Projeto Político Pedagógico, atualizando o documento juntamente com a comunidade escolar 

para inserir o ensino remoto como novo método de ensinar e aprender. 

Quando falamos que a educação é um direito de todos, é dever do Estado e da escola 

garantir este direito a todos os estudantes, ao realizar as leituras de Antunes, Borges, Freire, 

Lück, Oliveira, dentre outros. Compreendemos a importância das políticas educacionais para 

amenizar as desigualdades sociais, e através da luta por garantia da educação como um direito 

para todos, foi possível amenizar essa lacuna educacional.  

Durante este período constatou-se que o Projeto Político Pedagógico é um documento 

que deve ser atualizado, presente e atuante dentre de uma escola, uma vez que, este documento 

não deve ser construído e arquivado dentro de uma gaveta, mas que deve ser de conhecimento 
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de todos. E possibilitou a compreensão da função do conselho escolar como colegiado que deve 

assegurar a qualidade do ensino e a gestão democrática, zelando pela manutenção da gestão 

escolar.  

A problemática partiu de uma inquietação como docente, e a partir daí surgiu a 

curiosidade em compreender por que os discentes tiravam boas notas nas avaliações internas e 

notas baixas nas avaliações externas, então foi necessário analisar o IDEB da escola e buscar 

na literatura informações que ajudasse a compreender o problema inicial. 

Diante disso, foram realizadas várias leituras que indicavam as políticas educacionais, 

como ferramenta que ajudaria a compreender a problemática, mencionando a formação 

continuada dos docentes e o planejamento, visando objetivos e metas a serem alcançadas 

anualmente para preparar os discentes na realização das avaliações externas. 

As hipóteses foram uma maneira de buscar respostas para o problema, a partir delas 

iniciou leituras e reflexões para elaborar a proposta de intervenção, e construção das possíveis 

soluções encontradas, durante este período de pesquisa houve muitas inquietações, hipóteses 

refeitas, releituras de textos, busca por autores e documentos oficiais do Ministério da 

Educação, leis e portarias do Rio Grande do Norte. 

Destacamos esta pesquisa como oportunidade única para trilhar os primeiros passos 

de pesquisadora na educação, através da busca incansável por respostas, não apenas para 

apresentar como trabalho de conclusão de curso, mas para testar as hipóteses “melhorar os 

índices nas avaliações externas, reduzir assim o número de reprovações e evasões escolar; 

planejar aulas dinâmicas e revitalizar o PPP assegurando aos docentes, formação continuada 

dentro das horas de planejamento”.   

O curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, contribuiu para o 

amadurecimento profissional, desde criança era encantada pela educação, no entanto não 

desejava ser docente na educação infantil e ensino fundamental I. No entanto, admirava minha 

tia, primeira educadora que me ensinou as primeiras letras e a forma como ensinava em uma 

escolinha multisseriada na zona rural de Areia Branca e desempenhava também o papel de 

gestora, pois naquela época as escolas rurais não tinham direção. 

Os documentos e planejamento que organizava me encantavam, e na universidade tive 

a oportunidade de aprender na prática, que ser pedagoga vai além de uma sala de aula, a 

pedagogia é a base da educação, o pilar de sustentação de todas as outras graduações, e aprendi 

isso na UVA, com os especialista e mestre que tivemos ao longo destes 4 anos.  

Acredito que “Ser pedagoga é como plantar uma flor”, que precisa plantar, adubar e 

cuidar, do mesmo modo que deve ser a nossa formação. Me deparo novamente com aquela 

inquietação, ser graduada em pedagogia, não é o fim, mas o começo em buscar de qualificação, 

de aprendizado, como diz Sócrates “Só sei que nada sei...”, vamos continuar na busca de 

formação continuada de professores, através de especializações, mestrado e em um futuro bem 

próximo ser doutora em educação na área de políticas educacionais. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 

2018. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, 

princípios e programas. Brasília, DF: MEC, 2007. 

 

BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE). Plano Nacional de Educação 2014-2024 

[recurso eletrônico]: Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 



 

  102 

Educação (PNE) e dá outras providências. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 

Câmara, 2014. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 

promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas 

Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e 

pelo Decreto Legislativo no 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições 

Técnicas, 2016. 

 

BRASIL: Ministério da Educação. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

– Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 

 

ECHALAR, Jhonny David; LIMA, Daniela da Costa Britto Pereira; OLIVEIRA, João 

Ferreira de. Plano Nacional de Educação (2014–2024) – O uso da inovação como subsídio 

estratégico para a Educação Superior. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.28, 

n.109, p. 863-884, out./dez. 2020. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa/Paulo 

Freire. – São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

HADDAD, Fernando. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas / Fernando Haddad. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, 2008. 

 

LÜCK, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora 

Positivo, 2009. 

 

OLIVEIRA, João Ferreira de; FONSECA, Marília; TOSCHI, Mirza Seabra. O programa 

FUNDESCOLA: concepções, objetivos, componentes e abrangência – a perspectiva de 

melhoria da gestão do sistema e das escolas públicas. Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 90, p. 

127-147, Jan./Abr. 2005. 

 

RIO GRANDE DO NORTE. Lei Complementar nº 290, de 16 de fevereiro de 2005. DOE 

Nº 10.924, disponível em: http://www. al.rn. leg. br/portal/ _ups/ legislacao/2019/07/12/ 

314b9407297fb12e65bd0545ae7c3313.pdf. Acesso em 09 de mar. 2021. 

  



 

  103 

FERRAMENTAS EDUCACIONAIS DIGITAIS PARA O ENSINO REMOTO: 

experiências pedagógicas no contexto pandêmico 

 

Murilo Augusto Nepomuceno Rebouças1 

Rayuska Dayelly de Andrade2 

Sueldes de Araújo3 

 
RESUMO 

 

A pandemia de COVID-19 elevou o grau de importância dos complexos desafios que 
há muito tempo já estavam presentes na realidade educacional brasileira, aumentando 

a nitidez de suas disparidades socioeconômicas, ainda mais evidentes nas regiões 

interioranas do norte e nordeste do país. De natureza qualitativa, este estudo, portanto, 

tem como objetivo expor e analisar os resultados de uma ação de formação continuada 

de professores da Educação Básica da rede municipal de ensino da cidade de Angicos, 

no semiárido do estado do Rio Grande do Norte. Os docentes que se inscreveram 

nesse processo formativo participaram de um conjunto de oficinas em que 

conheceram diversas ferramentas educacionais digitais com as quais podem mediar e 

qualificar suas práticas pedagógicas, implementando metodologias ativas durante as 

atividades não presenciais decorrentes do distanciamento social imposto pelo cenário 

pandêmico. Os resultados indicam que a integração das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDIC) às atividades pedagógicas escolares no referido 
contexto ainda está em uma fase bastante incipiente. Dessa forma, a presente pesquisa 

visa evidenciar tais informações, apresentando desafios atuais relacionados ao 

trabalho docente e oferecendo-lhe possibilidades inovadoras de uso de ferramentas 

educacionais digitais, além de contribuir, por fim, para a compreensão da importância 

da participação do profissional licenciado em Computação e Informática em 

processos de formação continuada de professores. 

 

Palavras-chave: COVID-19. Educação. Formação continuada de professores. 

TDIC.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a 

COVID-19, doença causada por um novo coronavírus, tornou-se uma pandemia. Com isso, 

obtivemos uma infortuna demonstração da interdependência ecológica, científica e tecnológica 

entre os países em um mundo cada vez mais globalizado, sobre cujas consequências havíamos 

apenas começado a ponderar. Desde então, nossas vidas têm se transformado sensivelmente. 

Berço da atividade científica, a educação recebeu o imperativo incontestável do 

distanciamento físico e da aproximação virtual. Assim, o cenário pandêmico multiplicou o fator 

de urgência de uma problemática que já fazia parte de muitas escolas interioranas no Brasil: a 

necessidade de integração das TDIC aos diversos componentes curriculares. Dessa forma, a 

implementação de atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias 

digitais de informação e comunicação), regulamentada pelo Ministério da Educação (MEC), 

reverteu-se no principal desafio para muitas instituições educacionais, ainda fortemente 

arraigadas a uma cultura exclusivamente presencial e material. 
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O documento vigente que regulamenta as atividades pedagógicas não presenciais nesse 

contexto, o Parecer CNE/CP nº 9/2020, discorre sobre a impossibilidade de se definir o formato 

como sendo Educação a Distância (EaD), tendo em vista: a) as condições de credenciamento e 

autorização para que as instituições possam ofertá-la; b) a necessidade de as instituições que 

ofertam cursos EaD disponibilizarem espaços e tempos para encontros presenciais em seus 

polos; c) as limitações de acesso dos estabelecimentos de ensino e dos estudantes às diversas 

tecnologias disponíveis, sendo necessário considerar propostas inclusivas frente às 

desigualdades estruturais da sociedade brasileira (BRASIL, 2020). Com efeito, o formato não 

presencial: 

 
[...] não se caracteriza pela mera substituição das aulas presenciais e sim pelo uso de práticas 

pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação que 
possibilitem o desenvolvimento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas na BNCC, 

currículos e propostas pedagógicas passíveis de serem alcançados através destas práticas. Assim 

sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios digitais 

(videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes 
sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas de televisão ou rádio; 

pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas distribuído aos alunos 

e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e 
exercícios indicados nos materiais didáticos. A comunicação é essencial neste processo, assim 

como a elaboração de guias de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais 

para orientar famílias e estudantes, sob a supervisão de professores e dirigentes escolares (ibid., 
p. 11). 

 

Em um artigo intitulado Coronavirus: The realities of schooling in rural Brazil4, a 

gigante britânica BBC apresentou alguns dos desafios enfrentados por professores e alunos em 

Jucurutu, área rural do Estado do Rio Grande do Norte, mostrando porque é tão difícil dar aulas 

em meio à pandemia em uma região caracterizada por desigualdades sociais tão alarmantes. A 

reportagem retrata o cotidiano do professor Ivonaldo Lopes de Araújo que, mesmo após 22 

anos em sala de aula, precisou adaptar-se e assumir também o papel de “carteiro”, entregando 

as atividades escolares na casa dos alunos com sua motocicleta. Os obstáculos se concretizam, 

essencialmente, na necessidade de trabalhar diuturnamente, na ausência de conexão com a 

internet para muitos alunos, na perda do engajamento da turma e na dificuldade de acompanhar 

e avaliar o progresso dos estudantes (WATSON, 2020). 

É precisamente nesse contexto que o presente trabalho foi desenvolvido, resultado de 

um processo de formação continuada de professores da Educação Básica, tendo em vista, 

especialmente, incentivar e qualificar práticas pedagógicas mediadas por TDIC. A formação 

foi oferecida por meio da Licenciatura em Computação e Informática, através do Grupo de 

Pesquisa e Extensão: Educação, Tecnologias e Aprendizagens, vinculado ao Departamento de 

Ciências Humanas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), a partir do 

Centro Multidisciplinar de Angicos. Dessa maneira, o público-alvo foram professores da rede 

pública de educação da cidade de Angicos (a cerca de cem quilômetros de Jucurutu!). 

O processo consistiu em um conjunto de oficinas formativas sobre a utilização de dez 

ferramentas educacionais digitais para o ensino remoto (não presencial), promovidas entre 

outubro do ano de 2020 e fevereiro de 2021. Assim, esperamos que os professores que 

participaram dessa formação continuada pudessem desenvolver as competências técnica e 

pedagógica necessárias a um trabalho educativo inovador, estimulante, interativo e eficaz. 

Conforme Bacich e Moran (2018), a inserção de metodologias ativas, sobretudo por 

meio do uso das tecnologias digitais na educação, constitui uma alternativa ao modelo de ensino 

tradicional, definido pela transmissão de informações por parte do professor e pela passividade 

 
4 Coronavírus: As realidades da escolarização no Brasil rural. 
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dos alunos, de modo que hoje os conceitos de aprendizagem ativa e aprendizagem híbrida são 

fundamentais. 

 
As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, 
participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando 

com orientação do professor; a aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e 

compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que 
compõem esse processo ativo (ibid., p. 4). 

 

O conjunto das oficinas foi concebido de modo a abranger professores de todos os anos 

do Ensino Fundamental bem como aqueles da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na 

modalidade remota de ensino, a atuação dos professores do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º 

ano) é profundamente desafiadora, uma vez que os alunos dos anos mais iniciais ainda não têm 

autonomia suficiente para participar sozinhos de algumas atividades virtuais, demandando o 

acompanhamento e o apoio dos pais. Para os professores desses alunos, foram oferecidas 

ferramentas de fomento ao processo de alfabetização, envolvendo o aprendizado de sílabas e 

fonemas e o estímulo à leitura e à escrita no suporte digital. 

Ao final do processo de formação, os professores produziram relatos, descrevendo 

aspectos pedagógicos relacionados às suas experiências quanto à aplicação, em uma de suas 

aulas remotas, de alguma ferramenta trabalhada durante as oficinas. Em suma, a formação 

concentrou-se em suscitar o uso autônomo e criativo das ferramentas em situações reais de 

ensino-aprendizagem pelos docentes com seus alunos. 

Neste artigo, busca-se identificar os resultados finais de todo esse processo formativo, 

por meio de uma análise de relatos de experiência dos professores que participaram. O presente 

estudo apresenta relevância na área da Educação, pois expõe, com base em dados empíricos, 

discussões e reflexões acerca da prática pedagógica neste inédito cenário pandêmico. 

A seção 2 (“Metodologia”) descreve os métodos empregados ao longo das etapas do 

processo de formação continuada, ou seja, os procedimentos logicamente organizados para 

alcançar os objetivos pretendidos. 

A seção 3 (“Ferramentas educacionais digitais para o ensino remoto”) traz uma 

apresentação técnica das dez ferramentas tematizadas, para cada qual foi destinada uma oficina 

propriamente dita, além de fundamentos teóricos que alicerçam a utilização de algumas delas. 

A seção 4 (“Experiências pedagógicas no contexto pandêmico”) expõe uma análise de 

relatos de experiência produzidos por professores que participaram do processo de formação 

continuada, indicando objetivos alcançados, bem como desafios e oportunidades para o ensino 

e a aprendizagem nessa conjuntura. 

A seção 5 (“Considerações finais”) apresenta uma breve discussão acerca dos resultados 

obtidos e esperados com o trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

 O processo de formação continuada de professores da rede municipal de ensino de 

Angicos teve uma duração de cinco meses e, em cada mês, foram promovidas duas oficinas 

sobre ferramentas educacionais digitais distintas. Cada oficina consistiu basicamente em três 

atividades, respectivamente: apresentação da ferramenta, tarefa e orientações para o envio da 

tarefa. Apenas a tarefa ocorreu de modo assíncrono. As outras duas atividades aconteceram de 

modo síncrono, nesse caso, sempre por meio da plataforma Google Meet. 

A apresentação da ferramenta tinha duração de 60 minutos e começava com uma breve 

introdução sobre a ferramenta, seguida por uma demonstração prática e dialogada do uso de 
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suas principais funcionalidades. A qualquer momento os formandos5 podiam interagir, fazendo 

perguntas, sugestões e comentários. Para algumas ferramentas, a demonstração ocorria de 

forma mais interativa, envolvendo uma participação mais ativa dos formandos. Por exemplo, 

na apresentação da ferramenta Google Sala de Aula (Google Classroom), os formandos foram 

convidados a participar da demonstração simulando as ações dos alunos em uma turma do 

Google Classroom, enquanto o ministrante da oficina atuava como professor. Assim, os 

formandos puderam conhecer a ferramenta tanto do ponto de vista do professor quanto da 

perspectiva dos alunos, podendo, então, auxiliá-los com propriedade quando utilizassem a 

ferramenta em situações reais. 

A tarefa era remetida aos formandos logo após o término da atividade anterior e ficava 

aberta para envio no período de duração da oficina correspondente, ou seja, durante quinze dias. 

A maioria das tarefas teve uma natureza construcionista, compreendendo um exercício de 

caráter criativo e prático associado ao uso das funcionalidades das ferramentas demonstradas. 

O objetivo era simular a utilização da ferramenta por parte dos formandos em sua práxis. Por 

exemplo, na tarefa da ferramenta Google Classroom, os formandos foram solicitados a utilizar 

suas principais funcionalidades, criando uma turma na plataforma e inserindo atividades, com 

o ministrante desta vez simulando as ações do aluno. Frequentemente, era pedido que os 

formandos produzissem elementos do processo didático (como minicursos, questionários 

avaliativos e outros recursos no suporte digital) sobre o assunto de seu interesse, a fim de tornar 

o processo mais personalizado e, consequentemente, mais estimulante. 

As orientações para o envio da tarefa consistiam em um encontro na semana seguinte 

a apresentação da ferramenta, também com duração de 60 minutos, onde os formandos podiam 

apresentar as dificuldades encontradas e receber feedback, que, por sua vez, “é fundamental 

para corrigir concepções equivocadas ou ainda mal elaboradas” (VALENTE, 2018, p. 32). 

A etapa final do processo formativo envolveu a produção, por cada formando, de um 

relato de experiência baseado no uso de pelo menos uma das dez ferramentas em uma de suas 

aulas remotas, no âmbito da rede pública municipal de ensino da cidade de Angicos, no Rio 

Grande do Norte, experiência esta que poderia ocorrer a qualquer momento após a primeira 

oficina. Além das informações técnicas mais habituais de um plano de aula, cada formando 

deveria descrever os problemas enfrentados na execução da intervenção docente, os desafios 

superados e a superar, possibilidades futuras bem como a relevância da ação para sua formação 

pessoal e profissional. E são exatamente alguns desses relatos de experiência, por meio dos 

quais foram obtidas as informações empíricas, que serão analisados na seção 4 deste artigo, 

conforme mencionado anteriormente. 

Dessa forma, buscamos embasar os dados obtidos com referências teóricas de natureza 

bibliográfica que possam fundamentar, no contexto do trabalho docente remoto, experiências e 

práticas de ensino-aprendizagem inovadoras e ativas com tecnologias educacionais digitais. 

 

FERRAMENTAS EDUCACIONAIS DIGITAIS PARA O ENSINO REMOTO 

 

 A separação espacial e/ou temporal entre quem ensina e quem aprende é resolvida por 

meio do uso das tecnologias da comunicação e da informação (LIMA, 2012). A comunicação 

sem fio, com uma capacidade crescente de conectividade em gerações sucessivas de telefones 

celulares, foi a tecnologia de difusão mais rápida da história da comunicação, de modo que 

“mais de 60% das pessoas neste planeta têm acesso à comunicação sem fio em 2009 [...]”. A 

convergência tecnológica entre internet e comunicação sem fio, a partir do início do século 

XXI, instaurou um novo modelo de comunicação, que se tornou a forma predominante de 

comunicação, especialmente nos países em desenvolvimento (CASTELLS, 2019, p. 19). 

 
5 Com o termo “formandos”, nos referimos aos professores participantes do processo de formação continuada 

abordado neste artigo. 
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Portanto, torna-se cada vez mais imprescindível que o processo de ensino-

aprendizagem, para ser mais acessível, tire proveito do uso dos dispositivos móveis conectados 

em rede, especialmente smartphones, tão estimados e onipresentes entre os jovens. 

Seguindo as orientações de Bacich e Moran (2018, p. 12), buscou-se priorizar, nas 

oficinas formativas, a utilização de ferramentas representativas de “aplicativos e recursos 

gratuitos, on-line, colaborativos e sociais”. A seguir, são apresentadas cada uma das dez 

ferramentas, cuja sequência não expressa uma ordem de importância ou critério específico, mas 

simplesmente a ordem em que foram trabalhadas no processo de formação continuada. 

De acordo com Libâneo (2013, p. 216): 

 
A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve 

acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Por meio dela, os resultados 
que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são 

comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar 

o trabalho para as correções necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade 

do trabalho escolar tanto do professor como dos alunos. 
 

Para essa tarefa didática básica, foram oferecidas especialmente duas ferramentas: 

Socrative e Formulários Google. O Socrative é um aplicativo on-line que oferece recursos para 

medir a compreensão dos alunos em tempo real, permitindo ao professor transmitir feedback 

imediato a fim de conduzir o processo. Com essa ferramenta intuitiva e de fácil uso, é possível 

criar testes virtuais bastante acessíveis, uma vez que o aluno pode acessá-los em seu dispositivo 

móvel conectado à internet e, para isso, só precisa informar seu nome e o código da sala criada 

pelo professor. Ao final da realização de um teste, o professor pode exportar as respostas e a 

pontuação de todos os alunos em um relatório sob a forma de uma planilha do Excel, que 

também pode ser transferida para o Google Drive a qualquer momento. O Socrative oferece 

ainda um modo colaborativo (corrida espacial), incentivando o engajamento e a competição 

amigável entre grupos de alunos. 

A ferramenta Formulários Google foi outra alternativa oferecida para o processo de 

avaliação no ensino remoto. Nesses formulários, é possível criar um tipo de questão em que o 

aluno deve responder anexando arquivos, de diversos formatos possíveis. É possível ainda 

atrelar imagens ou vídeos do YouTube às questões. Estas funcionalidades representam duas 

vantagens em relação ao Socrative. Por outro lado, os formulários do Google também são 

bastante acessíveis, podendo ser acessados através de um link da Web e igualmente respondidos 

a partir de dispositivos móveis. As respostas para as questões de um formulário geram gráficos 

estatísticos automaticamente, os quais podem ser utilizados pelo professor para aperfeiçoar sua 

análise dos resultados educacionais. 

Com vistas à utilização da tecnologia enquanto meio de sociabilidade, de colaboração, 

de acesso a informações educacionais sistematizadas e de construção autônoma de 

conhecimento, apresentou-se o GoConqr na oficina seguinte – plataforma de aprendizagem 

social (uma espécie de rede social educativa) com ferramentas para criação de recursos de 

ensino-aprendizagem, que podem ser facilmente compartilhados por professores e estudantes, 

como quizzes, mapas mentais, slides multimídia, flashcards, fluxogramas e cursos (estes 

últimos, por sua vez, permitem integrar todos os recursos anteriores). A acessibilidade e a 

capacidade de engajamento da plataforma provêm do fato de que o estudante pode acessá-la 

através do seu próprio Facebook. O GoConqr possibilita ainda a criação de grupos de usuários 

em que é possível a realização de fóruns de discussão. 

Em Filatro (2008, p. 111) encontramos uma explicação a respeito da importância da 

construção de mapas mentais, que, conforme a autora, são um tipo de ferramenta cognitiva (do 

inglês mindtool): 
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As tecnologias podem ser usadas como ferramentas para a construção do conhecimento, 

ampliando a capacidade do aluno de aprender por si mesmo, em vez de ser conduzido por lições 
pré-programadas. E aprender com tecnologias implica o uso de computadores como tecnologias 

cognitivas ― ou mindtools. É importante observar que as mindtools não têm por objetivo tornar 

a aprendizagem mais fácil ou eficiente. Pelo contrário, elas requerem que o aluno se empenhe 

em relação ao domínio do conhecimento que está sendo estudado, ao mesmo tempo que gera 
pensamentos que seriam impossíveis sem a ferramenta. Mindtools são ferramentas para reflexão 

e ampliação que ajudam os alunos a construir suas realidades desenhando suas bases de 

conhecimento. Elas incluem, entre outras ferramentas, bancos de dados e planilhas eletrônicas, 
mapas conceituais e micromundos. 

 

Para enriquecer a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, os docentes participantes da formação continuada conheceram a 

ferramenta Luz do Saber, um software de alfabetização on-line inspirado em princípios da teoria 

freireana, com atividades e jogos voltados ao domínio dos processos de leitura, de oralidade e 

de escrita. Por exemplo, o primeiro passo para iniciar um dos conjuntos de tarefas é a digitação, 

pela criança, de seu próprio nome (cuja solicitação também é feita por uma voz digital, que diz 

“digite o seu nome”). A partir de então, as atividades irão usar as letras e o nome da criança. 

De acordo com o portal, as atividades propostas estão “organizadas em uma sequência didática 

que considera o processo de alfabetização na perspectiva do letramento e promove a interação 

a partir de situações reais de aprendizagem e do uso social da língua em congruência com a 

BNCC”. 

Na quinta oficina, abordou-se a ferramenta Google Meet, um produto gratuito para a 

realização de reuniões virtuais por videochamadas. Nesse sentido, os formandos conheceram 

suas principais funcionalidades, inclusive como programar as reuniões no Google Agenda, o 

que pode auxiliar o planejamento com antecedência de suas aulas. Trata-se de um recurso 

fundamental no contexto do ensino remoto, uma vez que, de acordo com Lima (2012, p. 55): 

 
Na videoconferência, o professor interage com seus estudantes como se estivesse numa sala de 

aula presencial, pois tanto ele como seus alunos se veem no momento em que estão falando. Por 

esse aspecto é que a videoconferência, em alguns casos, é considerada como um sistema 
semipresencial. 

 

A ferramenta seguinte, o Documentos Google, foi apresentada a fim de favorecer um 

aspecto metodológico básico da aprendizagem entre as metodologias ativas, e que representa 

um dos princípios educacionais contemporâneos: a colaboração. O Google Docs, como é 

popularmente conhecido, possibilita que várias pessoas editem um texto colaborativamente 

mesmo separadas fisicamente, inclusive usando dispositivos móveis. 

O Google Docs foi trabalhado com os formandos principalmente com vistas a atender 

uma habilidade prevista na Base Nacional Comum Curricular. Já para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º ano), a BNCC, no campo da Língua Portuguesa, define a “produção de 

textos (escrita compartilhada e autônoma)” como uma de suas práticas de linguagem. Um dos 

objetos de conhecimento dessa prática específica é a “utilização de tecnologia digital”, para a 

qual há a seguinte habilidade requerida: “(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas 

de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis” (BRASIL, 2018, p. 95).  

Em seu livro Teoria das Mídias Digitais, Martino (2015) alude à notável análise feita 

pelo autor, filósofo e educador estadunidense Michael Heim em A metafísica da realidade 

virtual. Uma proposição central do trabalho de Heim é que os computadores estruturam nosso 

ambiente mental. Martino (2015) passa, então, a descrever mudanças positivas no processo de 

pensamento geradas pelo suporte eletrônico. Com base em Heim, o autor explica que uma vez 

escrito no papel, o texto não permitia correções. Corrigir significava escrever tudo outra vez. 
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Nesse processo, o pensamento tinha de amadurecer as ideias e conexões, e colocar os caracteres 

no papel era a etapa final de uma trilha entre a ideia, sua elaboração e sua escrita. Por outro 

lado: 

 
Diante de uma tela em branco, experimentamos uma velocidade do pensamento diferente da 

que seria possível diante de uma folha de papel. A rapidez do toque, a sensibilidade das teclas 
e a velocidade do processador que coloca nossos pensamentos diretamente diante dos olhos 

eliminam a necessidade de um planejamento anterior, quase frase a frase, do que seria escrito. 

De seres gráficos, passamos a seres digitais. A possibilidade de escrever diretamente usando um 

programa de computador alterou esse circuito. Na tela o texto pode ser alterado o tempo todo. 
O planejamento anterior muda por conta da possibilidade de ver os pensamentos aparecerem na 

tela quase no momento de sua formulação. O único impedimento é a velocidade dos dedos no 

teclado. Não houvesse essa barreira física, a tela poderia ser inundada de caracteres e 
pensamentos diretamente vindos do cérebro (MARTINO, 2015, p. 41). 

 

Tal qual sabiamente expressou o célebre historiador do livro, Roger Chartier, podemos 

considerar, a respeito do trecho acima, que “este tipo de estudo oferece uma espécie de 

etnologia das práticas” (p. 94) ao mostrar como a escrita, a leitura e o próprio pensamento se 

transformam em função de diferentes suportes materiais (CHARTIER, 1999). 

O Duolingo foi a ferramenta abordada na oficina subsequente. Trata-se de uma 

plataforma de aprendizagem de idiomas que incorpora princípios de aprendizagem 

personalizada e de gamificação. Seu lema é: “Cada lição é um jogo”. O Duolingo baseia-se em 

uma sofisticada metodologia cientificamente comprovada denominada “aprendizado 

implícito”, em que os estudantes, ao invés de se concentrarem em regras, descobrem sozinhos 

os padrões de um idioma, da mesma forma que se aprende o primeiro idioma quando criança. 

Os participantes do processo de formação continuada conheceram ainda sua versão para a sala 

de aula, que os professores podem usar para deixar suas aulas mais interessantes. De acordo 

com Bacich e Moran (2018, p. 21): 

 
Plataformas adaptativas, como a Duolingo, são atraentes porque utilizam todos os recursos de 
atratividade para quem quer aprender: cada aluno pode escolher o ritmo, ver o avanço dos 

colegas e ganhar recompensas. Na versão educacional, os docentes podem acompanhar o 

desempenho dos alunos e propor atividades para as diversas fases da aprendizagem, incluindo 

a avaliação. 
 

Posteriormente, os formandos conheceram a ferramenta Khan Academy, uma 

sofisticada plataforma de aprendizagem personalizada que intercala conteúdos teóricos com 

tarefas práticas e que apresenta muitas características similares àquelas encontradas no 

Duolingo. A Khan Academy também é uma plataforma adaptativa e seu conteúdo para a 

Educação Básica, bastante completo para Matemática, é meticulosamente fundamentado na 

BNCC. Bacich e Moran (2018, p. 6) explicam que: 

 
As plataformas adaptativas monitoram os avanços dos alunos em tempo real, sugerem 

alternativas e permitem que cada um estude sem professor no seu próprio ritmo, até determinado 

ponto. Cada aluno conta com um dashboard, um quadro em que visualiza o percentual de cada 
tema ou atividade e mais estatísticas do seu desenvolvimento. Ele consegue perceber em quais 

temas tem maior domínio e em quais tem dificuldades e precisa de mais auxílio. Em paralelo, o 

professor visualiza esses mesmos avanços e dificuldades dos seus alunos em um quadro em 
tempo real. 

 

Portanto, colocar os alunos numa plataforma adaptativa como a Khan Academy e 

acompanhar as suas atividades on-line, percebendo o grau de domínio em alguns temas em 
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relação a outros, e organizando atividades de apoio de acordo com as necessidades observadas 

é uma forma de aprendizagem personalizada e, portanto, uma forma de metodologia ativa 

(BACICH; MORAN, 2018). 

Na penúltima oficina, com vistas à gestão e à comunicação das atividades em que 

fossem usadas todas as demais ferramentas, apresentou-se aos professores o Google Classroom, 

um ambiente de gerenciamento da aprendizagem, que permite ao professor se comunicar com 

os alunos, submeter tarefas de vários tipos, disponibilizar e receber arquivos digitais 

multimodais e atribuir notas. 

Finalmente, a fim de estimular a leitura e a escrita de seus alunos, os formandos foram 

apresentados à ferramenta Livros Digitais6, um aplicativo para criação e publicação de textos 

eletrônicos, por meio de edição e compartilhamento de conteúdo on-line, além de permitir sua 

impressão em formato de livretos. O usuário tem a sua disposição uma biblioteca formada por 

todos os livros digitais publicados na plataforma. 

Destarte, o conjunto das dez ferramentas educacionais digitais foi concebido para dar 

suporte à implementação de metodologias ativas, permeando todas as etapas do trabalho 

didático remoto, incluindo exposições compartilhadas via conferência mediada por 

computador, a disponibilização de materiais didáticos multimídia, a execução de atividades 

colaborativas e interativas on-line como fóruns de discussão, a realização de avaliações 

acompanhadas pelo professor em tempo real e o gerenciamento da aprendizagem em ambiente 

virtual. O objetivo das oficinas formativas consistiu em contribuir para o processo de integração 

das TDIC à prática docente, propiciando experiências pedagógicas no contexto pandêmico.  

 

EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO PANDÊMICO 

 

Identificação dos participantes 

 

Os participantes do processo de formação continuada, cujos relatos de experiência serão 

apresentados nesta seção, estão identificados da seguinte forma: as professoras são designadas 

como P1 e P3 e os professores, por sua vez, são referidos como P2 e P4. 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

Para seus alunos e alunas do 2º ano do Ensino Fundamental, P1 propôs uma aula com o 

tema “Contação de histórias”, cujo objetivo foi aproximar as famílias dos estudantes do novo 

modelo educacional e, em suas próprias palavras, “possibilitar condições para que as meninas 

e os meninos entendam essa nova realidade e não percam seu protagonismo”, dando voz às 

crianças e estabelecendo um diálogo com familiares. 

Utilizando a ferramenta Google Meet, P1, então, se reuniu virtualmente com pais e 

alunos e, inicialmente, deu espaço para eles falarem sobre a conjuntura enfrentada e o 

afastamento físico da escola. “As mães reclamaram que é muito ruim, pois não sabem ensinar 

aos filhos e não têm tempo, e os meninos disseram sentir falta da escola”, relatou. Em seguida, 

P1 realizou a leitura de poemas e incentivou as crianças a contarem histórias e, ao final, uma 

professora especialmente convidada por P1 para contar histórias adentrou à reunião para 

completar a aula. 

Ao relatar os problemas enfrentados na realização da aula, P1 afirma que: 

 
Um dos maiores problemas foi a pouca participação, porque os pais trabalhavam fora e o celular 

não estava disponível no horário da aula marcada e, às vezes, não tinham condições de colocar 
crédito no celular. No início da pandemia, muitos alunos viajaram [...] perdendo o contato com 

 
6 Para saber mais, acessar: https://www.livrosdigitais.org.br/.  

https://www.livrosdigitais.org.br/
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o grupo e a escola. 

 

Dessa forma, P1 vê, como um dos principais desafios a superar, a promoção de “um 

trabalho de conscientização das famílias” a respeito da importância do direito à educação, seja 

em que modalidade for. 

Em entrevista a uma conhecida revista eletrônica, Sal Khan (fundador da Khan 

Academy e um dos mais influentes educadores do mundo digital) falou sobre as perspectivas 

da educação on-line nesses tempos de pandemia. Em conformidade com Julio (2020), Sal Khan 

faz observações sobre a dificuldade que os pais têm sentido na hora de ensinar seus filhos em 

casa e afirma que o aprendizado é uma maratona: 

 
Uma ultramaratona. E a realidade é que os pais não vão conseguir replicar em casa tudo que 
uma escola oferece. O segredo é balancear entre materiais mais profundos e brincadeiras, 

promovendo a criatividade daquela criança. Uma questão que acho muito importante é não 

deixar as crianças desligarem a questão do aprendizado durante as férias. Durante esse período, 

é importante manter exercícios relacionados à escola pelo menos por um tempo no dia. 

 

O cenário pandêmico compromete uma dimensão essencial do processo educativo e, 

especialmente, da aprendizagem escolar: a interação humana. Por isso, o uso das ferramentas 

digitais é tão importante. Elas permitem que, embora fisicamente distantes, os alunos possam 

se aproximar virtualmente, colaborar, dialogar e socializarem-se. Assim, a participação e o 

empenho de pais e familiares se tornaram ainda mais decisivos nesse momento, em que é 

preciso estimular e apoiar sistematicamente as crianças, que, afastadas fisicamente da escola, e 

perdendo seu potencial de aprendizado a partir da interação humana, tendem a perder também 

o foco. 

Para os anos iniciais do Ensino Fundamental, o processo de formação continuada teve 

como um dos seus intuitos oferecer ferramentas fáceis de usar, por meio das quais os docentes 

pudessem aproximar-se também dos pais de seus alunos, apresentando-lhes recursos digitais 

educativos, especialmente aqueles voltados à alfabetização, e demonstrando-lhes inclusive 

como usá-los com seus filhos. 

Essa necessidade mostrou-se efetivamente relevante a partir da experiência relatada por 

P2, que dirigiu uma aula aos seus alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, acompanhados 

pelos pais, com o objetivo de estimulá-los a participar do ensino e aprendizagem virtuais. De 

acordo com P2, muitos pais tiveram dificuldade de lidar com a ferramenta Google Meet, usada 

na aula. 

O relato de P2 evidencia a importância da formação continuada para contribuir com a 

inovação e a garantia da qualidade de sua prática pedagógica na Educação Básica, já que, 

segundo P2, a formação: 

 
[...] contribuiu bastante na minha formação pessoal e profissional; na formação pessoal, me fez 
ver o quanto posso aprender educando, o quanto posso me empenhar, o que posso aprender e 

como posso inovar com a tecnologia educacional que está ao meu alcance; na formação 

profissional, me fez ver o quanto a tecnologia tem a agregar nas minhas aulas e no aprendizado 
dos meus alunos e como eu posso trazê-los para esse mundo tecnológico cheio de ensinamentos 

a oferecer. 

 

A professora P3 também usou a ferramenta Google Meet em uma ação pedagógica para 

sua turma do 5º ano, com o intuito de desenvolver a prática da leitura e da escrita. A aula 

consistiu na leitura compartilhada de um texto de caráter juvenil e, segundo P3, em uma 

“revisão de conteúdo” sobre o emprego adequado de substantivos. 

P3 enfrentou problemas potenciais das aulas remotas, como a baixa intensidade de 
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conexão com a internet, o fato de pais ou alunos não saberem manusear devidamente os 

recursos tecnológicos, a falta de concentração dos alunos e sua ambientação inadequada para 

participar das aulas. A professora considera que um dos desafios essenciais é preparar a 

comunidade escolar para o modelo de ensino-aprendizagem que agora se impõe, bem como 

adaptar suas próprias aulas para ele. 

A experiência pedagógica de P3 mostra certa ambivalência, típica de uma situação de 

transição. Por um lado, ao realizar a leitura compartilhada de um texto, a professora faz da 

tecnologia um meio para o protagonismo e para a participação direta e ativa dos estudantes. Por 

outro lado, o momento de “revisão” destoa do anterior, denotando um procedimento 

transmissivo de caráter instrucionista que meramente reproduz conhecimento, não promovendo 

sua reconstrução pelos aprendizes, e que, portanto, poderia ser feito de maneira muito mais 

eficaz pelos recursos de interatividade e simulação das mídias eletrônicas (DEMO, 2009). 

O ciberespaço condiciona a instauração de um novo papel para o professor. A mera 

reprodução do velho modelo de aula da sala física no mundo virtual é sobremaneira 

problemática, especialmente para os alunos mais jovens. A própria natureza do ciberespaço, 

com janelas de navegação que podem ser abertas simultaneamente e que se ligam umas às 

outras, dificultam que o aluno mantenha sua atenção em exposições que já não são mais 

realizadas no mesmo espaço ocupado pela interação dos corpos. 

O docente P4 aplicou a ferramenta Formulários Google em suas turmas do 6º e do 7º 

ano do Ensino Fundamental para verificar “o grau de aprendizagem nas questões referentes à 

leitura e interpretação de situações problemas matemáticos, levando em consideração as quatro 

operações fundamentais”. 

Em sua metodologia, P4 utilizou inicialmente o Google Meet para explicar como 

decorreriam as atividades e para resolver, junto aos seus alunos, alguns exemplos das questões 

trabalhadas, além de “tirar dúvidas”. Este último aspecto caracteriza novamente o relativo não 

aproveitamento das possibilidades oferecidas pelas ferramentas digitais, implicado na 

necessidade de ressignificação do papel docente tradicional. É nesse sentido que Demo (2009) 

explica que “não cabe ao professor ‘tirar dúvidas’ (é função do professor ‘fazer dúvidas’), 

oferecer facilidades e fórmulas prontas, encurtar raciocínios e procedimentos desconstrutivos e 

reconstrutivos, substituir o esforço do aluno” (p. 20). Ao final, P4 enviou um formulário do 

Google sobre o assunto estudado para cada um dos seus alunos, a fim de avaliá-los. 

Pôde-se perceber que, em sua experiência, P4 evidenciou o potencial das TDIC para 

despertar interesse de aprendizagem nos alunos e engajá-los a partir de suas próprias práticas 

sociais, uma vez que, segundo o docente observou, “os alunos se envolvem mais nas questões 

quando se usa as ferramentas digitais”. 

Nada obstante, as experiências docentes com as tecnologias digitais desempenhadas 

pelos participantes da formação continuada abordada neste artigo, algumas das quais foram 

anteriormente relatadas, apresentaram-se relativamente “tímidas” ou mesmo resistentes 

(postura comum diante daquilo que é novo), na medida em que, das dez ferramentas 

apresentadas, basicamente duas foram utilizadas pelos professores em situações reais de ensino, 

e cujos métodos didáticos em que essas ferramentas foram inseridas permanecem ainda bastante 

próximos da prática educativa tradicional. Contudo, é preciso considerar as dificuldades do 

contexto histórico-cultural e socioeconômico em que as práticas estão envolvidas, de modo que 

os professores são importantes agentes perante os obstáculos colocados, mas não os únicos. 

Assim, a criação de uma cultura de virtualização das atividades de ensino e aprendizagem 

apresenta-se como um desafio urgente no cenário pandêmico. Dessa forma, valem muito as 

palavras de Moran: 

 
Precisamos repensar todo o processo, reaprender a ensinar, a estar com os alunos, a orientar 

atividades, a definir o que vale a pena fazer para aprender, juntos ou separados. Abrem-se novos 
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campos na educação on-line, pela Internet, principalmente na educação a distância. Mas também 

na educação presencial a chegada da Internet está trazendo novos desafios para a sala de aula, 
tanto tecnológicos como pedagógicos. As tecnologias sozinhas não mudam a escola, mas trazem 

mil possibilidades de apoio ao professor e de interação com e entre os alunos (MORAN; 

MASETTO; BEHRENS, 2003 apud MORAN, 2004, p. 2). 

 

Segundo P4, o processo formativo foi “muito valioso e de extrema necessidade para que 

não viesse a ficar na mesmice, durante as aulas remotas”. Ante o exposto, podemos 

compreender, considerando igualmente o acompanhamento aos participantes ao longo de todas 

as etapas da formação continuada, que esta apresentou-se como uma condição indispensável 

para a grande maioria dos formandos, na medida em que foi fundamental para qualificar sua 

atuação pedagógica no contexto pandêmico. A formação inicial de muitos dos participantes 

aconteceu em um momento em que as TDIC não faziam parte das suas práticas formativas tal 

qual fazem, ou deveriam fazer, na realidade atual. Esses insights são corroborados por dados 

fornecidos pelos próprios participantes ao se inscreverem para a formação continuada. Dos 

sessenta docentes que se inscreveram, 45% tinham mais de 40 anos e 18,3% tinham mais de 50 

anos. Ademais, apenas um único inscrito já havia utilizado a ferramenta Khan Academy em 

sua prática pedagógica. 

Conforme explica Thadei (2018), a ausência de relação entre a teoria e a prática durante 

a formação e a influência de modelos tradicionais de ensino, experimentados antes ou durante 

a graduação de docência, são alguns dos principais fatores que implicam em uma ação docente 

distanciada das metodologias inovadoras. Por isso é que a formação continuada é tão 

importante. 

As experiências didáticas vivenciadas e relatadas pelos participantes do processo de 

formação continuada demonstram que a integração das TDIC às práticas pedagógicas escolares 

no referido contexto ainda está em uma fase bastante incipiente. Bacich e Moran (2018, p. 130) 

expõem bem essa dinâmica, ponderando que: 

 

[...] na época em que os computadores foram inseridos na escola, muitos professores que 

aderiram à novidade continuaram a ministrar o mesmo tipo de aula, mudando apenas o recurso 

(computador no lugar do quadro de giz). Tornar o professor proficiente no uso das tecnologias 

digitais de forma integrada ao currículo é importante para uma modificação de abordagem que 

se traduza em melhores resultados na aprendizagem dos alunos. [...] Nesse contexto, 
compreende-se que a utilização de tecnologias digitais em situações de ensino e aprendizagem 

não é uma ação que ocorre de um dia para o outro. Estudos demonstram que se trata de um 

movimento gradativo que ocorre em etapas até que seja possível alcançar uma ação crítica e 
criativa por parte do professor na integração das tecnologias digitais em sua prática. 

 

Nessa perspectiva, a presença do licenciado em Computação e Informática constitui-se, 

cada vez mais, como um elemento relevante tanto na formação continuada de professores 

quanto no modelo não presencial de ensino. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de graduação da área da Computação atribuem ao profissional licenciado a competência para 

“atuar junto ao corpo docente das Escolas nos níveis da Educação Básica e Técnico e suas 

modalidades e demais organizações no uso efetivo e adequado das tecnologias da educação” 

(BRASIL, 2016, p. 7). De acordo com Menolli e Coelho Neto (2021, p. 2), “conceitualmente, 

todos os sistemas computacionais com funcionalidade pedagógica ou que necessita de 

assistência para seu uso requer a participação dos licenciados em computação”. Portanto, é 

crucial que o licenciado em Computação e Informática seja devidamente reconhecido e 

valorizado enquanto agente interdisciplinar fundamental para alinhar a formação das crianças 

e jovens às exigências do século XXI. Assim: 
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A integração das TIC na escola, em todos os seus níveis, é fundamental porque estas técnicas já 

estão presentes na vida de todas as crianças e adolescentes e funcionam – de modo desigual, 
real ou virtual – como agências de socialização, concorrendo com a escola e a família. Uma de 

suas funções é contribuir para compensar as desigualdades que tendem a afastar a escola dos 

jovens e, por consequência, a dificultar que a instituição escolar cumpra efetivamente sua 

missão de formar o cidadão e o indivíduo competente. Por isso, é importante considerar esta 
integração, na perspectiva da mídia-educação, em suas duas dimensões inseparáveis: objeto de 

estudo e ferramenta pedagógica, ou seja, como educação para as mídias, com as mídias, sobre 

as mídias e pelas mídias. Somente assim a escola poderá cumprir sua missão de formar as novas 
gerações para a apropriação crítica e criativa das mídias, o que significa ensinar a aprender a ser 

um cidadão capaz de usar as TIC como meios de participação e expressão de suas próprias 

opiniões, saberes e criatividade (BELLONI; BÉVORT, 2009, p. 1084) 
 

Finalmente, tendo como referência as cinco etapas de integração das TDIC à educação 

escolar identificadas pela pesquisa Apple Classrooms of Tomorrow – ACOT, mencionadas e 

descritas por Bacich e Moran (2018), as experiências dos professores participantes da formação 

continuada podem ser majoritariamente classificadas na segunda fase, denominada de adoção 

e caracterizada por “apenas uma substituição de um recurso já utilizado em sua prática, por 

outro mais ‘tecnológico’” (p. 131). Contudo, há também aqueles que ainda se encontram na 

primeira etapa (exposição) e alguns em condições de seguir para a terceira (adaptação), até que 

alcancem, por fim, as etapas de apropriação e de inovação, esta última marcada por um 

processo de “inovação, em que a criatividade passa a ser a tônica e espera-se que a integração 

das tecnologias digitais às práticas pedagógicas seja ainda mais evidente e eficiente para a 

aprendizagem dos alunos” (p. 132). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, buscamos expor os resultados de um processo de formação continuada 

oferecido para professores da Educação Básica da rede municipal de ensino da cidade de 

Angicos, no semiárido do Rio Grande do Norte.  

Com base no trabalho remoto, realizado pelos docentes participantes no contexto da 

pandemia de COVID-19, pôde-se compreender que suas práticas pedagógicas apresentam um 

nível relativamente baixo de proficiência em relação ao uso das TDIC, estando ainda fortemente 

ligadas a uma cultura tradicional material e presencial que não será superada sem esforços 

coletivos das diversas instituições que compõem a sociedade. Assim, este estudo apresentou 

oportunidades e desafios à atuação docente no contexto pandêmico. 

As ferramentas educacionais digitais apresentadas neste artigo estão inseridas dentro de 

uma concepção didático-metodológica inovadora, ativa, personalizada, colaborativa, inclusiva 

e flexível. Evidenciou-se que seu uso, nesses termos, pressupõe uma ressignificação do papel 

do professor, sob o risco de se tornarem instrumentos de mera reprodução das práticas 

tradicionais transmissivas, passivas, massificadoras, individualizadas, despersonalizadas e 

rígidas. Para Sal Khan, o aprendizado não deve se restringir ao tempo e espaço, de modo que 

as pessoas deveriam ser capazes de aprender de maneira contínua, seja fora da escola ou durante 

as férias, e “as ferramentas do mundo digital podem ajudar estudantes nesse sentido” (JULIO, 

2020). Assim, a participação familiar no processo torna-se decisiva. 

A não adesão da maioria dos docentes que inicialmente haviam se inscrevido para 

participar do processo de formação continuada denota que há uma resistência em trabalhar 

pedagogicamente com as tecnologias digitais, uma vez que apenas 12% dos inscritos 

concluíram a formação. 

Por fim, a integração formal e sistemática das tecnologias digitais de informação e 

comunicação aos processos de ensino e aprendizagem, como objeto de estudo e ferramenta 
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pedagógica, para a qual a presença do licenciado em Computação é imprescindível, torna-se, 

no cenário pandêmico, literalmente vital, diante de um virulento movimento de negação da 

ciência, de desinformação e de notícias falsas (fake news) que pretende fazer das mídias digitais 

seu espaço mais nocivo. 
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GAMIFICAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE: Elementos essenciais no ensino da 

matemática 

 

Marcos Sérgio Carvalho Rebouças1 

 
RESUMO: As drásticas, rápidas e voláteis mudanças tecnológicas que marcam a 

sociedade contemporânea tem transformado a cultura e o modo dos homens 

enxergarem o mundo e isso influencia a escola, vista aqui em estreita relação com as 

práticas sociais e econômicas vigentes, que carece de reinvenção. Sobre isto defende-
se o uso da gamificação, metodologia ativa de grande aderência entre os nativos 

digitais, capaz viabilizar aprendizagens significativas e fomentar a 

interdisciplinaridade no ensino da matemática que em pleno século XXI ainda é vista 

como o “terror” da sala de aula.  D’Ambrósio, Pires e outros estudiosos, ao tratar 

desse campo, ratificam a predominância de práticas educativas estanques, 

fragmentadas, voltadas à memorização, abstrações e apresentando nítido 

descolamento em relação às práticas sociais vigentes, com dificuldade de 

relacionamento com outras ciências. Tais abordagens tem gerado apatia à essa matéria 

tão importante e levado o Brasil a obter péssimos índices no Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes (Pisa) no decorrer da história. Neste cenário, dentro das 

muitas metodologias ativas existentes, está a gamificação que para Zichermann é o 
processo de usar a lógica e a dinâmica dos games para envolver sujeitos na resolução 

dos mais variados problemas. Ainda segundo o autor, as pessoas são motivadas a 

utilizar games por quatro razões específicas: busca pelo domínio de um determinado 

assunto; redução do stress; entreter-se; e como meio de socializar-se. Percebe-se que 

a gamificação proporciona aventura, ludicidade e resolução de problemas e se 

configura um terreno fértil à interdisciplinaridade, processo em que há interatividade 

entre as disciplinas que, inclusive, devem influenciarem-se mutuamente. Para 

Japiassu, Morin, Fazenda, dentre outros, um ensino pautado no diálogo entre 

diferentes áreas pretende formar sujeitos com uma visão holística e crítica de 

sociedade. Diante disso, buscando-se auxiliar na resolução dos problemas da 

educação brasileira, busca-se nessa pesquisa discutir a utilização de games no ensino 
da matemática e para isso utiliza-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

bibliográfica, descritiva e aplicada segundo os procedimentos de uma pesquisa-ação. 

Tal estudo teve por público-alvo docentes do básico que compõe a rede pública 

municipal de Icapuí, cidade do litoral leste cearense. Para estes foi ofertado um 

minicurso, dividido em módulos e voltado a discussão e operacionalização de práticas 

que envolvam o diálogo da matemática com o contexto social e disciplinas outras a 

partir da gamificação. Os dados gerados pelas interações durante a formação e rodas 

de conversas foram tratados seguindo os passos da Análise de Conteúdo, com base 

em Bardin. Dos estudos resultou-se o encanto e a autocritica dos profissionais que 

compuseram o grupo de participantes ao considerar os novos tempos em que se situa 

a escola e a necessidade de reinvenção, esforço de aprendizagem e aplicação de novos 

modelos que possam fomentar saberes e atitudes coerentes com a nova realidade 
global. 

 
Palavras-chave: Ensino; Gamificação; Interdisciplinaridade. 

 
 

NTRODUÇÃO 

 

Diante da realidade imposta pela dinâmica evolutiva que afeta a todos, as instituições 

precisam, mais do que nunca, repensar o seu agir pedagógico. No campo educacional, um dos 
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grandes desafios que a escola do século XXI enfrenta, como afirma Almeida (2008), é fazer 

com que os estudantes permaneçam usufruindo do ensino para que aprendam e se desenvolvam 

satisfatoriamente a fim de inserir-se nas práticas sociais vigentes. Nesse cenário onde as 

tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais abundantes, são capazes de 

sincronizar-se ao modo de vida dos nativos digitais, faz-se necessário repensar as práticas 

educativas no chão da escola e trazer essas tecnologias para melhorar o ensino-aprendizagem. 

É importante acrescentar que o termo “nativos digitais” foi cunhado por Prensky (2001) para 

designar pessoas que, resumidamente, nasceram a partir de 1980, imersos na internet, 

computadores, games e demais elementos que compõe um vasto aparato tecnológico. 

Na área das ciências exatas, mas especificamente da matemática, foco desta de pesquisa, 

o isolamento disciplinar é bastante comum. D’Ambrósio (1999), Pires (2000) e outros 

estudiosos, ao tratar desse campo, ratificam a predominância de práticas educativas estanques, 

fragmentadas, voltadas à memorização, abstrações e apresentando nítido descolamento em 

relação às práticas sociais vigentes, com dificuldade de relacionamento com outras áreas. Tais 

abordagens tem gerado apatia à essa matéria tão importante e levado o Brasil a obter péssimos 

índices no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). A matemática, em pleno 

século XXI, ainda não superou o status de “bicho-papão” das disciplinas e continua sendo 

considerada a principal responsável pelo péssimo desempenho do país perante as avaliações 

internas e externas. Daí a necessidade de se buscar práticas que apelem a interdisciplinaridade 

no ensino da matemática e a gamificação, assim como outras metodologias ativas, conseguem 

facilitar essa travessia, do saber especializado ao conhecimento atrelado à uma visão holística. 

Enfatiza-se que a fragmentação do conhecimento se manifesta na separação entre as 

disciplinas no ambiente de ensino. Essa perspectiva tem sido bastante danosa à proposta de uma 

formação cidadã e para o mundo do trabalho. De acordo com Gerhard e Filho (2012), um dos 

resultados da fragmentação do saber é a perda de sentido, que se manifesta nos discentes como 

aversão à determinadas áreas do saber, demonstrando que eles não conseguem perceber as 

semelhanças e relações entre os diferentes conhecimentos. Dessa forma, os contemplados por 

essa concepção tornam-se, geralmente, mais distantes da realidade social, política e econômica 

dos sujeitos (FAZENDA, 1999). Por esses e outros motivos, debates sobre 

Interdisciplinaridade, sua importância e operacionalização, vem ganhando força desde as 

últimas décadas. E esta busca por diálogo entre as disciplinas atrelado às necessidades de 

transformação do sistema de ensino, com o objetivo de atender às novas exigências atualidade, 

complexa, e cada vez mais dinâmica, requer a apropriação de metodologias, práticas e recursos 

capazes de envolver, despertar o senso crítico, a autonomia e a capacidade de tomar decisões. 

Destarte, tratar sobre essa temática é um passo importante na ignição de uma mudança 

drástica  relacionada ao desenvolvimento da ação docente, principalmente sobre as práticas que 

estão sendo desenvolvidas no chão da escola, pelos professores, e deve ser um processo 

contínuo, dinâmico e curioso em suas atividades laborais, pois “muitas vezes, a rotina e a 

repetição fazem o conhecimento prático tornar-se tão espontâneo que os profissionais não mais 

refletem sobre o que estão fazendo” (GARIGLIO; BURNIER, 2012, p. 218).  Diante dessa 

situação, defende-se para a disciplina de matemática, formações de professores que envolva a 

gamificação alinhada a interdisciplinaridade, criando possibilidades e gerando compreensões 

acerca da importância de uma urgente restruturação no modus operandi de ministrar aulas. 

Dito isto, ressalta-se que são objetivos deste trabalho diagnosticar, compreender e 

propor o uso da gamificação sob uma perspectiva interdisciplinar no ensino da ciência dos 

números e do raciocínio, como comumente é chamada a matemática, através da formação 

docente e da reflexão sobre quais possibilidades inovadoras podem ser encaradas como 

factíveis e necessárias para que tenhamos uma preparação de educadores capaz de fazer com 

que haja  uma efetiva inserção dos discentes no universo científico, consonante com os anseios 

da sociedade contemporânea, estressada e pressionada pela rapidez dos processos que envolve 
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a vida e seu contexto. 

 

GAMIFICAÇÃO 

 

As famosas Metodologias Ativas de Aprendizagem são utilizadas consciente ou 

inconscientemente desde épocas antigas. John Dewey (1859-1952), referência no campo da 

educação moderna, já defendia o aluno como centro e a figura do educador como sendo um 

mediador do processo educativo (DEWEY, 2011). Ainda que não reconhecidas por essa 

expressão, muitas práticas docentes podem ser inseridas dentro dessa metodologia que prioriza 

o processo cuja proeminência está em incentivar o alunado a aprender de forma autônoma e 

participativa, a partir de situações reais. Tal foco é defendido por Freire (2015) ao tratar o 

processo educativo como algo não realizado por outrem, ou pelo próprio sujeito, mas que se 

realiza na interação entre sujeitos históricos por meio de suas palavras, ações e reflexões. 

A fim de reforçar a importância do uso das Metodologias Ativas utiliza-se a Pirâmide 

do psiquiatra norte-americano William Glasser (1986), que idealiza a otimização da 

aprendizagem e defende um ensino mais ativo. O estudioso demostrou sua teoria com o auxílio 

de uma pirâmide de aprendizagem. Nela, destaca-se que há uma aprendizagem de 95% do 

conteúdo quando se ensina a outros; 80% quando se pratica; 70% quando se discute com 

outrem; 50% quando se usa a visão e a audição; 30% quando se observa; 20% quando se ouve 

e somente 10% quando o sujeito se vale apenas da leitura (GLASSER, 2001). Daí, compreende-

se a necessidade de práticas que instiguem a discussão e a práxis. 

Neste cenário, dentro das muitas metodologias ativas existentes, está a gamificação (do 

inglês, gamification) que para Zichermann (2014) é o processo de usar a lógica e a dinâmica 

dos games para envolver sujeitos na resolução dos mais variados problemas. Para Massi (2017), 

a gamificação atua “criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e 

entretenimento, proporcionando graus de imersão e diversão que dificilmente são atingidos 

pelos métodos tradicionais” (p. 20). Essa dinâmica presente na gamificação instiga o interesse, 

visto que foge ao rotineiro e coloca o discente mais próximo da realidade. Zichermann e 

Cunningham (2011) identificam que as pessoas são motivadas a utilizar games por quatro 

razões específicas: busca pelo domínio de um determinado assunto; redução do stress; entreter-

se; e como meio de socializar-se. É importante salientar que essa metodologia é defendida nesta 

pesquisa para o enfretamento de questões relacionadas às dificuldades quanto ao ensino da 

matemática, visto o seu grande potencial. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Ao tratar da interdisciplinaridade, este trabalho ampara-se em Piaget (1973), Morin 

(2000), Fazenda (1999), Japiassu (1976) e Santomé (1998), entre outros referenciais. Salienta-

se que os autores citados comungam do mesmo entendimento conceitual ao defender práticas 

interdisciplinares como sendo o diálogo entre diferentes disciplinas e perceberem a urgente 

necessidade, bem como o grande desafio, dos processos educativos em superar a fragmentação 

do saber. Para Piaget (1973), Fazenda (1999) e Japiassu (1976), os sujeitos contemplados por 

essa concepção fragmentária tornam-se, geralmente, distantes da realidade social, política e 

econômica. Tal visão é corroborada por Morin (2002, p. 29) ao defender que o diálogo entre as 

disciplinas no ensino potencializa a formação de homens aptos para “articular, religar, 

contextualizar, situar-se num contexto e, se possível, globalizar, reunir os conhecimentos 

adquiridos” e os tornar aptos a tomarem decisões mais acertadas perante o dinamismo global. 

Um dos mais famosos matemáticos de todos os tempos, René Descartes, em seu livro 

Discurso do Método (1637) propõe que para buscar solucionar uma questão complexa é preciso 

decompô-la em partes menores a fim de simplificá-la. Devido a tal citação é comum atribuir ao 
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estudioso a responsabilidade pela fragmentação do saber em disciplinas. Gadotti (2004) vê na 

definição de interdisciplinaridade uma resposta à necessidade de superação da fragmentação e 

da especialização do conhecimento, frutos do positivismo, que se desenvolveu sob as bases do 

empirismo, no naturalismo e no mecanicismo científico. Embora que na atualidade muitos 

estudiosos critiquem essa concepção disciplinar de saberes, é importante que se compreenda 

que tal divisão foi necessária em sua gênese para o avanço da ciência. Hoje, é quase consensual 

o fato de ser “preciso conhecer os fenômenos de modo integrado, interrelacionado e dinâmico” 

(FOUCAULT, 2010, p.33). Daí a necessidade de ser pensar em modelos que favoreçam a 

integração dos conhecimentos. 

Fazenda (2011, p.51) afirma, detalhadamente, que “a interdisciplinaridade se caracteriza 

pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas 

no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. O termo para Japiassu (1976) é conceituado 

como um processo em que há interatividade entre as disciplinas que participam do processo e 

devem influenciar-se mutuamente. Ao estudar os percussores e principais expoentes da 

interdisciplinaridade no Brasil, Hilton Japiassu e Ivani Fazenda, percebe-se que há um 

entendimento de que um ensino pautado na prática interdisciplinar pretende formar sujeitos 

com uma visão holística de sociedade. Dito isto, acredita-se que esta perspectiva é uma das 

soluções para tornar o ensino da matemática mais contextualizado, significativo e, portando, 

mais atrativo. 

 

CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O presente estudo está fundamentado sobre uma abordagem qualitativa, bibliográfica, 

descritiva e aplicada segundo os procedimentos de uma pesquisa-ação. Tal trabalho teve por 

público-alvo docentes do Ensino básico que compõe a rede pública municipal de Icapuí, cidade 

do litoral leste cearense. Após vasta pesquisa bibliográfica e observações realizadas nos modos 

de ensino protagonizados dentro da citada rede, na primeira semana de abril de 2021, aos 

professores foi ofertado um minicurso, virtual e gratuito, dividido em três módulos e voltado a 

discussão e operacionalização de práticas capazes de relacionar a matemática com o contexto 

social e disciplinas outras. Isso foi feito a partir da gamificação. É importante frisar que uma 

pesquisa classificada como qualitativa “leva em conta a junção entre o sujeito e o objeto e busca 

fazer uma exposição e elucidação dos significados que as pessoas atribuem a determinados 

eventos” (LUDWIG, 2014, p. 8). Quanto aos procedimentos técnicos, conforme já sinalizado, 

este estudo é tipificado como uma pesquisa-ação cujo foco está centrado na resolução de 

problemas, tomada de consciência ou produção de conhecimento (THIOLLENT, 2011). 

O processo de utilização da Pesquisa-Ação, como que quase de praxe, foi dividido em 

quatro fases, conforme descrito a seguir: fase exploratória, fase principal, fase de ação e fase 

de avaliação (THIOLLENT, 2011) conforme se verifica na figura 1. 
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                                                  Figura 1 - Fases da pesquisa-ação 

 
                                                                   Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Durante a fase exploratória foi feita a organização, leitura e preparação de todos os 

dados obtidos durante diálogos iniciais e aplicação do questionário. Esse trabalho contou com 

o auxílio do software MAXQDA Analytics Pro 2020, programa acadêmico utilizado em 

pesquisas qualitativas. Salienta-se que esse software permitiu que todo o processo fosse feito 

de modo prático, facilitando, inclusive, a organização e análise do corpus da pesquisa. Na fase 

principal aconteceram observações e o planejamento de um minicurso intitulado “Matemática 

para um novo tempo”. Na penúltima fase, ocorreu a ação, logo a formação (minicurso) foi 

aplicada e debatida. Por fim, na etapa de avaliação, considerando toda a prática, que aconteceu 

através do Google Meet, iniciou-se, de fato, o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Fez-se, também, uma análise, a mais profunda possível, das categorias com base 

no referencial teórico da pesquisa. 

A opção pelo minicurso voltado à formação de professores se deu pelo fato da melhor 

adequação e encaixe à rotina dos participantes da pesquisa. Com esta prática não se pretendeu, 

simplesmente, realizar um paliativo, mas sim, levar uma discussão e reflexão para o “chão da 

escola” que precisa mais do que nunca se reinventar para continuar existindo. Os minicursos, 

de acordo com o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação (2016), são eventos de curta 

duração que visam desenvolver uma visão geral de conteúdos interessantes à comunidade, no 

caso docentes do ensino básico, de modo que esta tenha a oportunidade de aprender, refletir e 

extrair elementos para serem incrementados em suas práticas de ensino. A formação 

“Matemática para um novo tempo” aconteceu do dia 19 de abril de 2021 ao dia 23 de abril do 

mesmo ano e contou com atividades síncronas e assíncronas.  

Já durante os convites (recrutamento) encaminhados via redes sociais e grupos de 

WhatsApp, com o objetivo de se ter um diagnóstico sobre a utilização de games pelos 

professores da rede pública municipal, mais precisamente entre docentes do Fundamental II de 

matemática, que compõe a já apresentada rede municipal de ensino, aplicou-se um questionário 

diagnóstico, o qual foi aplicado via Google Forms. De um público composto por 13 docentes, 

9 responderam as quatro perguntas. Estes, posteriormente, foram convidados a participar do 

minicurso virtual e gratuito, dos quais 7 deles permaneceram até o fim, participando de todas 

as atividades propostas e contribuindo significativamente com a presente pesquisa. O envio do 

questionário se deu até o dia 10 de abril de 2021 e as inscrições até o dia 15 de abril do mesmo 

ano. A formação foi estruturada, sinteticamente, de acordo com o quadro 1. 

 
 

Fase 
exploratória

Fase 
principal

Fase de 
ação

Fase de 
avaliação
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Quadro 1 - Módulos do Minicurso 

 
PROGRAMAÇÃO E 

ENCONTRO SÍNCRONO  

 

CONTEÚDO E METODOLOGIA FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

MÓDULO I 

19/04 de 2021 às 19horas 

Tema gerador: A Escola do Século XXI, a 

Interdisciplinaridade e a Educação Matemática 
 Metodologia: Sala de Aula Invertida 

Roda de conversa 

MÓDULO II 

21/04 às 19 horas 

Tema gerador:  Games, Interdisciplinaridade e 

práticas de educativas  

Metodologia: Gamificação 

Roda de conversa e 

game Kahoot 

MÓDULO III 

23/04 às 19 horas 

Tema gerador: Construção de um portifólio de 

games interdisciplinares, reflexões e avaliação do 

minicurso. 

Metodologia: Gamificação 

Roda de conversa  

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 O trabalho iniciou-se (Módulo I) com uma apresentação do minicurso e discussão sobre 

a necessidade de reinvenção da escola e consequentemente das práticas educativas. Aos 

participantes, logo no anuncio do minicurso, cerca de uma semana antes da aplicação, foi 

sugerido como atividade assíncrona que os docentes buscassem na internet softwares e 

ferramentas de gamificação uteis ao ensino da matemática e descrevesse de modo sucinto sobre 

os prós e contras do uso da ferramenta. Utilizou-se da estratégia Sala de Aula Invertida, em que 

as atividades que seriam realizadas em aula são feitas em casa e vice-versa. Durante o módulo 

I foi possível discutir sobre os achados, no questionário, nas buscas e refletir acerca do cenário 

educacional e das novas exigências advindas século XXI. 

 O módulo II trouxe três exemplos de games que podem, quando bem planejados, 

auxiliar os docentes no ensino da matemática. Os participantes sentiram na prática quão 

divertido e interessante foi o momento. Na oportunidade utilizou-se as seguintes plataformas 

de gamificação: Mangahigh, Matific, Kahoot e Math Duel. Algumas ferramentas mais 

complexas como o Scratch, por exemplo, não foram utilizadas na prática devido a necessidade 

de tempo considerável para que ocorra a aprendizagem. Além do uso dos games, no encontro, 

todas as práticas apelaram para situações interdisciplinares, contextualizadas e significativas. 

Após os jogos, na roda de conversa, os participantes puderam expor suas percepções, 

possibilidades e dificuldades que rondaram as experiências. Antes do termino do encontro, aos 

professores foi solicitado que construíssem um portifólio simples com um plano de aula que 

trouxesse a gamificação como metodologia e com opções de games digitais executáveis dentro 

das limitações do espaço escolar. 

Por fim, no terceiro e último módulo, houve o compartilhamento dos games digitais, 

dispostos em portifólios e apresentados através de um painel colaborativo construído com o 

auxílio da plataforma padlet. Salienta-se que durante o encontro houve profícua utilização de 

vários games matemáticos, encontrados e criados no portal Wordwall e em outros sites A partir 

das experiências, pesquisas e elaborações próprias iniciou-se a roda de conversa e uma 

consequente troca de experiências, aprendizagens e ideias. Após, toda essa práxis descrita, os 

próprios docentes avaliaram o evento manifestando satisfação e, inclusive, solicitaram que 

futuramente fossem marcados novos encontros sobre semelhantes temáticas. Vale informar que 

a descrita formação foi fruto de uma pesquisa auxiliar realizada durante minha especialização 

em Educação Profissional e Tecnológica (IFES), mas precisamente durante a disciplina de 

Tecnologias educacionais.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Enfatiza-se que a análise feita busca tratar de aspectos metodológicos e sobre ela 

ressalta-se que, com o objetivo de obter inferências, as mais acuradas possível, todos os dados 

gerados em decorrência das interações com os participantes foram considerados, a saber: 

questionário diagnóstico, interações durante o minicurso e rodas de conversas. Nestas últimas, 

os docentes de matemática foram indagados sobre o que haviam visto e aprendido durante a 

formação e convidados a avaliar de modo reflexivo a prática e a possibilidade de usar elementos 

da gamificação numa perspectiva interdisciplinar em sala de aula. 

Sobre o questionário inicial utilizado, de modo quase que unanime, em termos gerais, 

os participantes informaram que em situações muito raras fazem uso de games ou metodologias 

ativas similares alinhados a interdisciplinaridade em suas práticas docentes. Detalhando, 

quando indagados sobre o conhecimento de alguns games e de contextualizações 

interdisciplinares 5 (56%) docentes afirmaram não conhecer e nunca ter feito uso de (1) um 

game matemático sequer e que dificilmente faz com que a matemática dialogue com outras 

ciências, 3 (33%) disseram conhecer a interdisciplinaridade e, inclusive, já ter utilizado a 

gamificação, porém isso aconteceu mais como uma espécie de passatempo do que como um 

momento de aprendizagem dos conteúdos matemáticos e por fim 1 (11%) disseram fazer uso 

de games, sempre voltados à situações interdisciplinares, ainda que de modo esporádico em 

suas ministrações. Ainda no mesmo questionário, quando indagado sobre a necessidade de 

mudança metodológica para atender ao novo público discente, mais informado e bombardeado 

por novas tecnologias e estímulos, houve respostas unanimes (100%) quanto a urgente e 

necessária alteração nas metodologias e modos de compartilhar saberes na escola. 

Compreendendo isto e constatando-se o que afirma as principais literaturas sobre a temática 

parte-se para a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) que considera, predominantemente, as 

rodas de conversas.  

Com o auxílio do software MAXQDA Analytics Pro 2020, obteve-se as categorias finais, 

aqui chamadas apenas de “categorias”, intituladas “Nativos digitais e formação de professores”, 

“Interdisciplinaridade e matemática” e “gamificação no ensino da matemática” que serão 

discutidas, ainda que brevemente, neste trabalho. Cabe informar que a citada categorização é 

oriunda de progressivas filtragens e aglutinação de categorias iniciais e intermediárias, sempre 

buscando refinar e expor com fidelidade a perspectiva docente diante da temática tratada. 

 Analisando a primeira categoria, chamada “Nativos digitais e formação de professores” 

ficou claro na fala dos participantes a concordância sobre a necessidade de continuas formações 

que abordem as Tecnologias de Comunicação e Informação (TDICs), interdisciplinaridade e 

seu uso específico no ensino de conteúdos matemáticos que requerem transposição especial, 

principalmente. A partir dos relatos percebe-se um grande distanciamento quanto ao uso de 

metodologias alternativas, inovadoras, problematizadoras, consequentemente verifica-se uma 

tendência a perpetuação na utilização dos métodos tradicionais, expositivos e separador de 

ensino e aprendizagem e isso é preocupante. Dentro dos limites dessa categoria, os professores 

participantes, agentes ativos da aprendizagem na presente pesquisa e que realizaram 

diretamente as atividades, podem ser representados pela colocação de um dos colegas (P1) 

quando afirma: 
Realmente, nós precisamos ousar mais e nos apropriar dessas metodologias 

novas. Os alunos tem dificuldades enormes em matemática e eu já havia até 

conversado com um amigo que do jeito que a gente está dando aula, a 
tendencia é que cada vez mais eles não se sintam motivados. Os meninos tem 

ao alcance coisas legais, interessantes e a sala de aula tem o que? Meu filho 

também reclama muito e diz que é muito chato ir para escola. Sou professor 

e pai e sinto na pele todo dia que estamos ficando para traz. Ou nós, 
professores, levamos coisas novas às aulas, e o jogos é uma ideia, ao meu ver, 
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interessantíssima, ou a tendencia é o negócio piorar. Eu vou anotar tudo que 

vou aprender aqui e vou procurar colocar em prática. 

 

Na fala de P1, verifica-se o grau de compreensão sobre a urgente necessidade de se 

reinventar enquanto docente e sobre isso Massi (2017, p.20), ao defender o uso da gamificação 

afirma que ela atua “criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e 

entretenimento, proporcionando graus de imersão e diversão que dificilmente são atingidos 

pelos métodos tradicionais”. Essa dinâmica presente na gamificação instiga o interesse, visto 

que foge ao rotineiro e coloca o discente mais próximo da realidade. Zichermann e Cunningham 

(2011) identificam que as pessoas são motivadas a utilizar games por quatro razões específicas: 

busca pelo domínio de um determinado assunto; redução do stress; entreter-se; e como meio de 

socializar-se. E isso ajuda muito numa sociedade cada vez mais estressada pela dinâmica de 

estímulos rápidos e plurais, pressões e imposição de padrões para aceitação. 

Durante a primeira roda de conversa os docentes alegaram estar ainda muito ligados a 

metodologias tradicionais e isso faz com que haja negligencias sobre aprender as 

potencialidades das metodologias ativas, entre elas a gamificação,  que podem oportunizar 

aprendizagens significativas na matemática e que segundo Rebouças (2021), quando associadas 

à técnicas de ensino pode apresentar uma ampla possibilidade de alternativas a serem 

implantadas para a mediação e construção de conhecimentos teóricos, práticos e com 

significado social. Daí surge o aumento da importância de se formar docentes para essa nova 

realidade, complexa e desafiadora.  

 Ao tratar sobre segunda categoria, intitulada “Interdisciplinaridade e Matemática”, os 

participantes concordaram com o fato da necessidade de fazer com que a os conhecimentos 

matemáticos dialoguem com outras disciplinas e práticas sociais. Na fala de um dos 

participantes que será chamado de P4 está clara a alusão feita a carência de práticas 

interdisciplinares. Ele falou: 

 
Concordo com necessidade da Interdisciplinaridade e com a aplicação em 

situações reais. Meus alunos as vezes perguntam pra que eles estão 
aprendendo certo conteúdo. Eles dizem isso por que não conseguem enxergar 

nenhuma ligação do que estão aprendendo com outras áreas e com a própria 

vida. Até eu que sou professor as vezes me pergunto por que a disciplina de 
matemática é tão seca [...]. 

 

Sobre a oportuna colocação de P4, cita-se Freire (1977) quando afirma que na arte do 

aprender “não há, realmente, pensamento isolado, na medida em que não há homem isolado” 

(FREIRE, 1977, p.66) e verifica-se um grau de compreensão sobre a necessidade de fazer uso 

de perspectivas integradoras numa época em que os problemas se apresentam cada vez mais 

robustos e que não podem ser debatidos sob a ótica de disciplinas isoladas ou de relações 

estantes, especializadas ao extremo. A fim de corroborar com o entendimento dessa importante 

luta, Fazenda (2008) define o uso de estratégias interdisciplinares como sendo uma “[...] atitude 

de ousadia e busca frente ao conhecimento” (FAZENDA, 2008, p. 17), mostrando assim as 

contribuições das metodologias ativas no desenvolvimento da interdisciplinaridade  

Na terceira e última categoria, intitulada “gamificação no ensino da matemática”, 

perante a experiência vivenciada pelos próprios docentes, percebeu-se elevado nível de 

aceitação quanto ao uso de games no ensino da matemática. A metodologia cativou os docentes 

participantes que inclusive enalteceram o uso e compreenderam a importância da reinvenção. 

Todavia também discutiram as dificuldades e desafios de utilizar tais ferramentas digitais. Um 

dos participantes (P3) chegou a afirmar: 

 
Sinceramente, eu, depois que tive contato mais próximo com a gamificação 
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passei a ter a impressão de que esse é uma das principais estratégias para 

resgatar o desejo de aprender da meninada. Eu aprendi muito com esses 
games e já estou determinado a aderir. Agora, o problema é que nem todos 

tem como acessar essas tecnologias [...]. 

 

Dentro dessa perspectiva, os participantes passaram a reconhecer o uso da gamificação 

como uma estratégia adequada pois proporciona aventura, ludicidade e resolução de problemas, 

coletivos ou individuais, e se configura um terreno fértil à interdisciplinaridade capaz de fazer 

com que a matemática se relacione melhor com outras áreas. Logo, constatou-se que os games 

auxiliam bastante práticas educativas dialógicas e integradas, pois 

 
para o trabalho interdisciplinar são essenciais: a curiosidade, a abertura para 

o novo, o sentido de aventura e de busca e o uso da intuição. Adotar uma 

atitude interdisciplinar não significa recusar por completo o especialismo, mas 
sim, o dogmatismo dos saberes por ele estabelecido. O questionamento dos 

conhecimentos passa a ser uma constante sob este ponto de vista 

(FONTOURA, 2011, p.91). 

 

Considerando Fontoura (2011) e refletindo sobre os diálogos e constatações durante o 

minicurso, percebe-se que a gamificação também apresenta grande potencial de fazer com o 

aprendente passe a compreender conceitos por si só e, posteriormente, relacioná-los com seus 

conhecimentos prévios, numa abordagem significativa e isso é facilitador para a construção de 

uma abordagem interdisciplinar. Da última roda de conversa, inferiu-se que sendo a educação 

matemática transposta e permeada pelo binômio formado de games e integração faz com que 

aumentem as chances dela se tornar uma ciência mais atraente e menos descolada da realidade 

concreta, complexa e digital. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante todo o desenvolvimento desta pesquisa, com o objetivo de verificar lacunas 

entre as necessidades presentes e as práticas educativas mais comuns na atualidade, além somar 

na formação docente, a fim de gerar compreensões acerca de uma inevitável e urgente mudança, 

ratificou-se que ainda há muito o que se fazer para que a matemática se torne, na percepção 

popular e dos discentes, uma ciência palatável e, desta maneira, subsidiar um primeiro passo 

para a elaboração de possíveis estratégias futuras voltadas para superação dessa realidade que 

aceita repetidas vezes tornou-se concreta. A proposição da gamificação alinhado a uma 

perspectiva interdisciplinar no ensino da matemática foi bem aceita pelos participantes que 

durante as rodas de conversas se comprometeram a inovar com responsabilidade e 

planejamento. Acredita-se que tal estratégia poderá melhorar bastante o processo de 

aprendizagem matemática.  

Entre os principais desafios em fazer uso da gamificação do modo como aconteceu no 

minicurso, e isso foi inclusive discutido com e entre os participantes, acredita-se ser o fato de 

nem todos terem acesso às tecnologias mínimas necessárias aos games digitais. A priori, 

quando debatido sobre a apropriação da perspectiva disciplinar por docentes que não estiveram 

na formação, os participantes defendem que os maiores entraves são os relacionados ao 

engessamento cultural, o desconforto causado pelo novo, os gargalos curriculares, dentre 

outras. Todavia, tais situações podem ser modificadas gradativamente através de formações, 

diálogos, e orientações, a exemplo do que aconteceu durante esta pesquisa e o minicurso. Sobre 

a dificuldade de acesso ás tecnologias, no pós-pandemia pode-se pensar em games materiais e 

sobre a questão cultural, é preciso ousadia e mudanças que devem permear desde a estrutura 

física até a reciclagem dos profissionais da educação matemática. 
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Resumo 

O presente artigo tem como bojo a importância da extensão universitária na formação 

docente em geografia. Originou-se de um projeto de extensão intitulado “Leitura 

coordenada de autores e conceitos na educação geográfica”, desenvolvido em 2020, 

no Curso Geografia Licenciatura, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

- UERN, Campus Central. O referido projeto teve duração de nove meses, e contou 

com a participação de docentes e discentes de graduação (Geografia), de pós-

graduação (Mestrado em Ensino, associação ampla entre UERN/IFRN/UFERSA). 

Contou ainda com professores e alunos da educação básica de escolas públicas de 
Mossoró. Neste trabalho, propomos um relato de experiência do referido projeto, e a 

análise de sua contribuição para a formação do futuro docente. Sob o ponto de vista 

de abordagem do problema, este é um trabalho de natureza qualitativa, baseado em 

revisão bibliográfica, estudo documental e relato de experiência. Na fundamentação 

teórica, discutimos as temáticas: formação docente e extensão universitária. Na 

pesquisa documental, analisamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação 

de Professores da Educação Básica e o Projeto Pedagógico do Curso de Geografia da 

UERN, Campus Central, no intuito de identificarmos o trato da extensão universitária 

na licenciatura. Para concretização do estudo, apresentamos os aspectos gerais do 

projeto em discussão, relatamos as etapas de seu desenvolvimento, resultados 

alcançados, bem como trazemos os relatos dos licenciandos envolvidos, sobre as 

contribuições da experiência para o seu processo formativo. Desse modo, esperamos 
lançar luz sobre o papel da extensão universitária em cursos de formação inicial de 

professores de Geografia, e assim contribuirmos com a discussão.  

 

Palavras-chave: Extensão universitária. Formação docente. Geografia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

           No Brasil, a extensão integra oficialmente o campo universitário como consta na 

Constituição Federal de 1988.  De acordo com o art. 207 as universidades: “[...] obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, n.p.). No 

que diz respeito a identidade institucional da universidade e a composição de suas diretrizes, o 

ensino, a pesquisa e a extensão são os pilares formativos e que regem o eixo acadêmico.  

Ao Tratar dos cursos de licenciaturas, as Diretrizes Curriculares para Formação de 

Professores da Educação Básica (DCNs), em suas edições anteriores, já defendiam que os 

projetos curriculares desses cursos deveriam pautar-se no ensino, pesquisa e extensão e a mais 

nova versão das DCNs vêm reafirmar essa tese quando em seu Art. 6º, afirma: 
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A política de formação de professores para a Educação Básica, em consonância com 

os marcos regulatórios, em especial com a BNCC, tem como princípios relevantes:  

[...] V - a articulação entre a teoria e a prática para a formação docente, fundada nos 

conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão, visando à garantia do desenvolvimento dos 

estudantes; [...] (BRASIL, 2019, p. 3). 

 

Apesar das normativas ratificarem que a pesquisa, assim com a extensão também deve 

permear a formação do professor, ainda nos dias atuais essas práticas não recebem grande 

atenção no currículo de alguns cursos de licenciatura. São pensadas apenas como função e 

finalidade do bacharelado. Questões históricas que acompanham as licenciaturas, ainda vistas 

como inferiores dentro dos muros da universidade, chegando a ser comparada a uma atividade 

vocacional, que permitiria grandes doses de improviso (BRASIL, 2001).  

E o cursos de formação em Geografia, aqui em discussão há muito tempo padecem com 

a dicotomização entre bacharelado e licenciatura que se estabelece nas universidades 

brasileiras, Segundo Pinheiro (2006), a realidade que perpetua-se na academia é a de 

supervalorização do bacharelado que forma o geógrafo pesquisador, enquanto à licenciatura 

cabe formar o docente cuja função é transmitir os resultados dos estudos realizados pelos 

bacharéis/pesquisadores.  

Uma nítida afirmação do professor como simples repassador de conhecimentos pré-

estabelecidos. Como se esses não fossem construtores dos próprios saberes de seu trabalho, de 

seu fazer profissional. Uma visão que precisa ser combatida no ambiente acadêmico em 

detrimento da construção de uma formação docente plural. 

Daí a importância de refletirmos sobre a postura dos cursos de formação docente na 

inserção da extensão em seus currículos, como forma de cumprimento as normativas e de 

oportunização ao licenciando a está experiência para o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias à docência.  

As Instituições de Ensino Superior (IES), são espaços privilegiados para a produção e 

articulação de novos conhecimentos, que de forma alguma devem ficar aprisionados dentro dos 

muros da universidade, mas sim, devem ser desenvolvidos com a finalidade de trazer respostas 

aos problemas sociais existentes na contemporaneidade, bem como se apresenta o papel da 

extensão universitária na formação integral dos alunos, como o eixo chave do ensino 

universitário, que busca elencar a teoria e prática na produção de novos conhecimentos, assim, 

fortalecendo a formação universitária respaldada no exercício da cidadania. 

           Para Cabral (2002),  

 
A extensão universitária é o eixo chave do ensino universitário comprometido com os 

problemas da sociedade, e um campo especializado de intervenção para a construção 

do saber. Teoria e prática são elos indissolúveis na produção de conhecimento que 

podem ser efetivadas pelos alunos fortalecendo a formação universitária e ao mesmo 

tempo, buscar trazer respostas a problemas sociais existentes na sociedade. 

(CABRAL, 2002, p. 08). 

 

A dinâmica entre a universidade e a comunidade acaba por se tornar a característica 

central do papel da extensão universitária em sua essência, pois nessa troca “[..] a comunidade 

deixa de ser passiva no recebimento das informações/conhecimentos transmitidos pela 

universidade e passa a ser, participativa, crítica e construtora dos possíveis modos de 

organização e cidadania” (JEZINE, 2006, p. 10). 

E o licenciando, ao ter esse contato com as práticas de extensão durante sua graduação, 

se tornará um profissional bem mais qualificado para enfrentar os futuros desafios da docência. 

Neste sentido, as experiências adquiridas na participação das práticas extensionistas resultarão 
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na construção de saberes socialmente relevantes, e um profissional com uma carga de 

experiências significativas. 

Nessa perspectiva buscamos neste trabalho tecer uma discussão sobre o papel da 

extensão universitária na formação do docente em geografia, por meio do relato de experiência 

do projeto “Leitura coordenada de autores e conceitos na educação geográfica”, desenvolvido 

em 2020, no Curso Geografia Licenciatura, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

- UERN, Campus Central. 

Sob o ponto de vista de abordagem do problema, este é um trabalho de natureza 

qualitativa, baseado em revisão bibliográfica, estudo documental e relato de experiência. 

Em um primeiro momento, trazemos a fundamentação teórica, na qual discutimos as 

temáticas formação docente e extensão universitária. Em seguida realizamos uma pesquisa 

documental, que baseou-se em análise do Projeto Pedagógico do Curso de Geografia da UERN, 

Campus Central e dos editais de extensão aprovados junto a Pró-Reitoria de Extensão – 

PROEX, entre os anos de 2014 e 2021, disponíveis no portal da instituição, no intuito de 

identificarmos o trato da extensão universitária na licenciatura. Por fim, apresentamos os 

aspectos gerais do referido projeto, as etapas de seu desenvolvimento, resultados alcançados, 

bem como os relatos dos licenciandos envolvidos sobre as contribuições da experiência para o 

seu processo formativo.  

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: o valor da Formação Docente 

 

Uma das concepções mais modernas a respeito da formação de professores encontra 

reflexão na ideia de que, na realidade, existe uma tríade que envolve o ensino, a pesquisa e a 

extensão universitária quando ela atua no campo da formação acadêmica. Esta concepção 

permite raciocinar, de forma social, que a extensão universitária atua na promoção da 

construção de caminhos, opções que são direcionados à teoria e à prática de profissionais que 

podem, futuramente, atuar, de forma ativa, em diferentes comunidades escolares desde escolas 

de Ensino Fundamental, até às instituições de Ensino Superior renomadas (SANTOS; 

BONIFÁCIO, 2020). 

Nesta linha de raciocínio, considera-se importante promover a aproximação da 

formação inicial de professores ao encontro de ações educativas que transcorrem os desafios e 

aspectos da área de ação profissional e se revela como elemento direcionador de uma formação 

de docentes caracterizada como emancipadora e adequada em requerer uma constituição de 

saberes socialmente relevantes.  

Para tanto, vale salientar, que o investimento social, didático e financeiro em ações que 

vão valorizar, de forma uníssona, a tríade supracitada, são extremamente necessários.  

Uma extensão universitária que tenha amparo nos investimentos elencados vai suplantar 

a ultrapassada visão baseada no assistencialismo e na ideia de prestação de serviço, da década 

de 30, que resultava, portanto, em “[...] uma forma de educação que reproduzia as relações 

sociais vigentes” (KOCHHANN; SILVA, 2018, p. 63). 

Aquela visão, estava associada à ideia de educação continuada e era proposta tanto às 

classes menos beneficiadas, como, também, à população adulta que não fazia parte da 

universidade e se caracterizavam pelo oferecimento de cursos gratuitos (que envolviam temas 

variados), direcionados à população como um todo (SANTOS; BONIFÁCIO, 2020). 

Compreender o valor de uma formação docente dentro de um contexto que abrange a 

dimensão pessoal e profissional do futuro professor, é apostar naquelas ações de extensão 

universitária, que, à medida que são viabilizadas pelos investimentos citados anteriormente, 

levam em consideração experiências que tenham como foco essencial a progressão da 

concepção assistencialista associada à prestação de serviços, tornando-se processual e 

consecutiva, oportunizando saberes, atualizações e transformações pessoais e sociais do 
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ambiente acadêmico voltado para a extensão universitária. 

Ressalte-se que para que tudo isso aconteça é preciso levar em consideração a cláusula 

referente à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, já que essa cláusula é que vai 

promover um repensar das ações educativas inerentes da própria função social da universidade, 

que tem como objetivo primordial frutificar saberes e promover a transformação pessoal e 

social do discente (SANTOS; BONIFÁCIO, 2020). 

Nessa perspectiva, Kochhann e Silva (2018, p. 69), afirmam que “[...] a concepção 

acadêmica de forma processual-orgânica das ações de extensão universitária caracterizada 

como crítico-emancipadora, certamente promoverá uma formação inicial que vai favorecer o 

trabalho concreto”. 

A unidade ensino-pesquisa-extensão, aqui defendida, possibilita ao discente avaliar o 

ambiente escolar no qual o aluno da educação básica está inserido, de modo a perceber/entender 

quais são os seus interesses e seus anseios.  

Na realidade o que vai acontecer, durante esta extensão universitária, é uma ocasião 

simultânea de ensino, diante da qual o acadêmico vai adquirindo forma, e, também, vai 

reconhecendo o valor da pesquisa, pois adiante do seu olhar uma perspectiva de educação 

inclusiva se revela em oportunidades de crescimento pessoal, social e didático. 

Compreende-se que neste momento de ir a campo, promove-se a tão desejada prática da 

extensão universitária, pois nela constata-se a integração entre a universidade e a escola, por 

meio de ações instigantes que desenvolvem, ao mesmo tempo, o acadêmico em formação e o 

aluno da educação básica, através do ato de compartilhar conhecimentos. 

Para que esta integração ocorra de forma preponderante é preciso esquecer o 

imediatismo, já que este não valoriza práticas educativas emancipadoras, portanto o 

planejamento destas práticas deve ser bem criterioso para garantir o crescimento 

social/profissional dos atores envolvidos na extensão universitária (KOCHHANN; SILVA, 

2018). 

No que se refere às perspectivas da atuação da extensão universitária, Kochhann e Silva 

(2018) apud Santos e Bonifácio (2020, p. 13) especificam:   

 
[...] possibilita  a  formação acadêmica  pelas  ações;  favorece  a  qualificação  da  

formação  docente;  potencializa  a  relação dialógica; promove a 
interdisciplinaridade; contribuiu para a relação teoria e prática; possibilita uma práxis 

articuladora; imprime consistência teórica e operacional; incrementa a efetivação do  

tripé;  fomenta  a  produção  do  conhecimento  científico;  potencializa  a  formação  

política; instiga o acadêmico a se posicionar e interferir na realidade; favorece a sólida 

contextualização; estreita laços universidade e sociedade; promove uma revolução 

epistemológica; estimula uma episteme   emancipatória;   viabiliza   o   conhecimento   

emancipador;   impulsiona   práticas emancipatórias; encaminha para a sensibilidade 

e humanização. 

 

Além disso as autoras sistematizaram sete divisões que concebem a viabilidade para que 

uma formação de professores possa acontecer por meio da extensão universitária atuando como 

processo educacional: 

 
[...] 1.  a extensão faz parte do currículo, 2.  ela intensifica a união entre a teoria e a 

prática, 3.  promove a produção do conhecimento científico, 4.  favorece o 

desenvolvimento político e emancipador, 5.  Pode atuar de maneira constante, 6. a 

assumência das instâncias competentes e 7. a concretização do tripé universitário. 

(KOCHHANN; SILVA, 2018, p. 57). 

 

Não se pode esquecer que a extensão universitária está envolta em uma característica 

associada ao desenvolvimento humano, já que ela promove, também, incremento de habilidades 

e conhecimentos profissionais, mediante formação inicial que se enriquece, especialmente, com 
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as atividades extensionistas. Estas atividades possibilitam, como já foi dito, uma significativa 

aproximação entre a teoria e a prática, que, por vezes, não são abordadas adequadamente 

durante a graduação (SILVA; PENHA; GONÇALVES, 2017). 

Na mesma linha de raciocínio, Pereira (2011, p. 41), observa que:  

 
[...] o conhecimento profissional do professor é decisivo para o desempenho da 

atividade profissional e, assim sendo, temos que levar em consideração que os 

professores em formação valorizam as experiências, pois acreditam que elas irão 

formá-los, porém ao chegar ao curso, assustam se com a separação existente entre a 
formação teórica e a prática no currículo da formação inicial. 

 

Estas observações lembram que há, entre os alunos da graduação, um certo 

desapontamento com relação às suas expectativas relacionadas ao seu respectivo curso, já que 

aguardam ter experiências práticas e o que acontecesse, na maioria das vezes, é a prevalência 

das teorias.  

O que se defende aqui é a necessidade premente de que as atividades de extensão, 

venham a acontecer em parceria com o processo de ensino, tendo como características 

predominantes as práticas diversificadas, posto que tais práticas, efetivamente, favorecem a 

formação, estimulando os discentes a identificar-se com a profissão docente e, ao mesmo 

tempo, agregam valor aos conhecimentos prévios sobre o futuro docente. 

Desta maneira, as atividades de extensão contribuem para que os discentes, através da 

interação com a realidade educacional, possam suplantar os obstáculos deparados na formação 

inicial (COSTA, 2015).  

Portanto, é fácil perceber que, as ações de extensão contribuem, de forma positiva, para 

a formação dos graduandos, estabelecendo um aprimoramento profissional e pessoal, na 

medida em que amplia os conceitos aprendidos na graduação e, também, valoriza o trabalho 

em grupo. 

Ressalte-se que no momento em que as universidades considerarem a extensão 

universitária como uma estratégia de valor para a formação docente e se afastarem da 

concepção assistencialista associada à prestação de serviços, o Brasil terá percorrido um 

importante caminho no qual as universidades contribuirão mais na preparação do desempenho 

profissional de futuros educadores.   

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO DOCENTE EM GEOGRAFIA NA 

UERN, CAMPUS CENTRAL 

 

Nesta parte do trabalho voltamos nossa atenção para os projetos de extensão na 

licenciatura em Geografia da UERN, Campus Central, por meio da análise do seu PPC e dos 

editais de extensão aprovados junto a Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, entre os anos de 

2014 e 2021, disponíveis no portal da instituição. O intuito é investigar os projetos 

desenvolvidos no curso e suas principais temáticas. 

Visando atender as determinações das DCNs para formação de professores da educação 

básica, o curso de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 

Campus Central, vem buscando desenvolver projetos que proporcionem essa aproximação do 

graduando com as práticas de extensão. Até como uma forma de cumprir as recomendações do 

Conselho Estadual de Educação (CEE) e do Conselho de Ensino Superior (CES) do Estado para 

renovação de reconhecimento do curso. O Parecer: Nº 022/2014 - CEE/CES/RN5, que pode ser 

encontrado como parte dos anexos do PPC, recomendava a necessidade de se  “[...] ampliar as 

 
5Anexo 14 do PPC: Renovação de Reconhecimento do Curso Licenciatura em Geografia, Campus Mossoró/RN. 

Conselho Estadual de Educação. Assunto: Renovação de Reconhecimento do Curso Licenciatura em Geografia 

Campus Mossoró/RN. Artigo LXXI. Parecer: NO 022/2014 - CEE/CES/RN Aprovado em: 02 de julho de 2014. 
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atividades de extensão como forma de tornar o curso e a UERN presentes junto às comunidades 

da grande Região Mossoroense” ( UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2019, [p. 249]).  

Ao analisarmos o PPC, pudemos observar o desenvolvimento de três projetos de 

extensão na licenciatura, dois já concluídos na época da elaboração do documento, no ano de 

2018, e um, cujo não foi mencionado período de execução. Esses dados revelam que essas 

atividades aconteciam de forma tímida no referido curso. Os projetos concluídos são: 

“Discutindo a importância do pensamento de Josué de Castro em escolas públicas das redes 

estadual e municipal de ensino do município de Mossoró-RN”, executado entre os anos de 2009 

e 2014 e “Monitoramento da Temperatura do Perímetro Urbano de Mossoró”, entre 2012 e 

2016.  

O primeiro, contou com o financiamento da própria instituição universitária (UERN), 

foi desenvolvido em escolas públicas municipais e estaduais do município de Mossoró/RN, e 

buscava fomentar a cidadania com ênfase nas discussões sobre a importância do pensamento 

de Josué de Castro, levando em conta as prerrogativas de suas defesas, como a segurança social 

traduzida através do entendimento das questões que se intercalam aos dramas da fome e a luta 

em prol da paz (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).  

Em sua composição contava com dois docentes do curso, um coordenador e outro como 

membro colaborador do projeto, o PPC não faz menção a quantidade de alunos da graduação 

integrantes da atividade, nem a quantidade de escolas e alunos da educação básica alcançados 

com a atividade de extensão.  

O segundo, “Monitoramento da Temperatura do Perímetro Urbano de Mossoró”, foi 

desenvolvido em parceria com a Gerência Executiva de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Mossoró. Objetivava o monitoramento da temperatura do perímetro urbano de 

Mossoró, através da instalação de 5 termômetros nas áreas centrais e periféricas da cidade afim 

de se identificar as áreas que apresentavam as temperaturas mais elevadas e as mais baixas 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018).  

Ainda buscava ouvir a população sobre sensação e conforto térmico por ela sentida. Ao 

final os dados seriam analisados e divulgados em busca da proposição de medidas capazes de 

proporcionar uma maior qualidade de vida a população naqueles lugares de maior desconforto 

térmico. Um projeto relevante quanto a sua proposta de intervenção socioambiental 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). No PPC não 

constam mais dados referentes ao projeto, como a quantidade de discentes licenciatura 

envolvidos no projeto, quantos aos docentes, só consta a menção a um único professor do curso 

que era o coordenador do projeto. 

Já terceiro projeto “Alfabetização cartográfica: o ensino da cartografia no ensino 

fundamental II em Escolas Municipais de Mossoró/RN”, tinha como objetivo desenvolver 

metodologias para o ensino de cartografia, junto aos alunos do 9º ano, do ensino básico 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018). O PPC não 

menciona o ano de sua execução, nem a quantidade de escolas, turmas, alunos e professores da 

educação básica e discentes do curso envolvidos na atividade. Em consulta ao portal da Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX), UERN, constatamos a aprovação do referido projeto no ano de 

2017. Porém não dispõe de maiores dados sobre o mesmo. 

Ainda no portal da PROEX empreendemos uma investigação a respeito dos projetos 

aprovados no curso de Geografia do Campus Central, nos editais da PROEX entre os anos de 

2014 e 2021, disponíveis no portal da instituição. Com essa pesquisa observamos que a 

licenciatura em Geografia vem buscando ampliar as ações de extensão. Além dos três já 

mencionados pelo PPC, no portal identificamos mais quatro projetos aprovados pelo curso entre 

os anos de 2019 e 2021 (Tabela 1). Sendo dois aprovados no ano de 2021 e um em 2019 e 2020, 

respectivamente. 
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Tabela 1 – Projetos de Extensão desenvolvidos na Licenciatura em Geografia, UERN, 

Campus Central  
Projeto de Extensão 

 

Período de execução 

Discutindo a Importância do Pensamento de Josué de Castro em 

Escolas Públicas das Redes Estadual e Municipal de Ensino do 

Município de Mossoró-RN 

Entre os anos de 2009 e 2014 

Monitoramento da Temperatura do Perímetro Urbano de Mossoró Entre os anos de 2012 e 2016 
Alfabetização cartográfica: o ensino da cartografia no ensino 

fundamental II em Escolas Municipais de Mossoró/RN 
2017 

Produção e tessituras do conhecimento entre a 

universidade e a escola Geografia 

2019 

Leitura coordenada de autores e conceitos 

na educação geográfica 

2020 

Da leitura à escrita, a construção do conhecimento geográfico 2021 

PLAYLIST GEOGRÁFICA: a música como prática 

educativa em Geografia no Ensino Médio 

2021 

Fonte: Elaborado com base no PPC de Geografia UERN, Campus Central, (2018) e editais disponíveis no portal 

da PROEX, UERN, (2021). 

 

Baseados nos dados encontrados tanto no PPC quanto nos editais da PROEX, podemos 

observar que as atividades extensionistas, em sua maioria preocupam-se em estabelecer a 

relação entre as temáticas específicas da ciência geográfica e sua relação com o ensino e seu 

trato na educação básica. Um ponto crucial para os cursos de formação de professores que 

 
“[...] exige um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão 

inerentemente alicerçados na prática, a qual precisa ir muito além do momento de 

estágio obrigatório, devendo estar presente, desde o início do curso, tanto nos 

conteúdos educacionais e pedagógicos quanto nos específicos da área do 

conhecimento a ser ministrado (BRASIL, 2019, p. 4). 

 

Além dessa articulação entre a teoria e prática a atividade de extensão possibilita a 

relação de troca, as interações do discente com o ambiente e os agentes externo à academia, 

possibilita ao aluno vislumbrar possibilidades de intervenções assertivas na resolução de 

problemas que se apresentam a realidade de atuação.  

E como afirmam Garcia, Bohn e Araújo (2013), 

 
As atividades de Extensão Universitária são promotoras da aproximação da 

universidade com a comunidade; articuladoras de saberes acadêmicos; estímulos para 

a reflexão e para a crítica, indo além do espaço tradicional da sala de aula; e 

promotoras do deslocamento do espaço de formação para outros locais, favorecendo, 

assim, o desenvolvimento humano e a transformação social (2013, p. 171). 

 

E a Geografia enquanto uma ciência social deve vislumbrar nessa ação um espaço 

privilegiado no seu processo de intervir na realidade, na proposição de soluções de 

problemáticas que atingem a comunidade, em meio a sua interface como ciência que estuda o 

homem e sua interação com o meio.  

Nesta investigação as fontes disponíveis não possibilitaram uma análise mais 

aprofundada dessas ações, como a quantidade de discentes da licenciatura e de atores externos 

envolvidos no processo, os resultados dos projetos, informações que nos permitiriam 

compreender a dimensão de impacto desses projetos no âmbito da academia e da comunidade. 

 Em seguida, abordaremos o projeto “Leitura coordenada de autores e conceitos na 

educação geográfica”, o qual nos motivou a empreender este trabalho, elucidando suas etapas, 

resultados e papel na formação do licenciando. 
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A EXPERIÊNCIA COM O PROJETO “LEITURA COORDENADA DE AUTORES E 

CONCEITOS NA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA” 

 

O projeto de extensão “Leitura coordenada de autores e conceitos na educação 

geográfica”, aprovado pelo Edital 12/2019 da PROEX, teve vigência nos semestres 2020.1 / 

2020.2, do referido ano. Teve como objetivo desenvolver a leitura de autores e conceitos na 

educação geográfica, promovendo assim o encontro de saberes – o saber disciplinar e o saber 

cotidiano do aluno –, tendo o professor e demais integrantes do projeto como mediadores nesse 

processo. 

Propunha-se a superar o desencontro entre a leitura proposta pelo professor e a leitura 

que interessa aos alunos através de uma prática de educação geográfica que partisse do 

cotidiano do aluno, que valorizasse os seus interesses mais atuais, promovendo assim o 

encontro de saberes, o saber construído pela humanidade e o saber cotidiano do aluno. 

Envolveu uma equipe multidisciplinar composta por três docentes da instituição de 

Ensino Superior, UERN, sendo dois da Licenciatura em Geografia, um desses coordenava o 

projeto, e um do curso de Comunicação Social.  Três professores de Geografia da Educação 

Básica da rede pública de ensino de Mossoró, cinco alunos da graduação, destes três eram da 

Graduação em Geografia e dois de Comunicação Social e ainda um aluno do mestrado 

acadêmico em Ensino, da ampla associação entre UERN/UFERSA/IFRN (Tabela 2). E teve 

como público-alvo alunos do sexto ao nono ano da Educação Básica das escolas parceiras. 

 

Tabela 2 – Integrantes do Projetos de Extensão “Leitura coordenada de autores e conceitos na 

educação geográfica” 
Membros Quantidade 

 

Professores da Educação Superior 3 

Professores da Educação Básica 3 

Discentes de Graduação 5 

Discentes de mestrado 1 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

O projeto ainda tinha a parceria do Laboratório de Ensino em Geografia (LEG) da 

UERN, Campus Central e visava desenvolver leituras coordenadas de autores e conceitos em 

educação geográfica junto aos discentes do Curso de Geografia, Campus Central, realizar 

levantamento de formas e práticas de leituras realizadas pelos discentes do curso de geografia 

e dos discentes das escolas parceiras para escolha dos materiais que seriam elaborados para o 

trabalho dos conceitos na Educação Básica. Dentre a metodologia do projeto ainda constava o 

atendimento presencial nas escolas de Educação Básica com vistas ao desenvolvimento de 

mutirões de leitura.  

No entanto, o projeto teve que passar por adequações em vistas a Pandemia da Covid-

19, “[...] doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019, em Wuhan, na China” (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, n.p., 2020). E que atinge o Brasil no primeiro semestre de 2020, culminando com a 

paralização de diversos setores e serviços como forma de combate a propagação do vírus, dentre 

estes, as atividades escolares. As escolas que logo puderam retomar suas atividades tiveram que 

fazê-la de modo remoto.   

Assim, teve que acontecer de forma remota, em meio a pandemia da Covid-19, e 

professores e alunos tiveram que se adequar e se adaptar rapidamente e essa nova realidade e 

encontrar alternativas para motivar e propiciar o desenvolvimento dos estudantes, mesmo que 

a distância, mantendo as atividades do projeto e não deixando os alunos beneficiados da ação 
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desassistidos. 

Desse modo, todas às terças-feiras eram realizados os encontros com a equipe do projeto 

que aconteceram via Google Meet, neles eram planejadas as ações da extensão. Inicialmente, 

foi discutido o aporte teórico do projeto, e visualizou-se a possibilidade de execução das 

atividades com o aluno da Educação Básica por meio da produção de material a ser 

disponibilizado em um meio digital de maior alcance pelos discentes.  A identificação desse 

canal foi feita através de uma triagem realizada pelos professores da Educação Básica com seu 

alunos.  Como resposta obtivemos o Instagram como principal rede social utilizada pelos 

investigados. Ainda levantou-se os temas da educação Geográfica que os alunos vinham tendo 

mais dificuldade e que tipo de leituras eles faziam. 

Diante o resultado da investigação, o tipo de material a ser elaborado escolhido pelos 

membros do projeto, foram vídeos de curta duração que trabalhassem temáticas de ensino de 

Geografia.  Para tanto, foi realizada uma oficina de produção de vídeos, por um dos professores 

parceiros para os demais membros com o objetivo de capacitar a equipe para as futuras ações. 

           Os vídeos foram desenvolvidos com as seguintes temáticas: Meio Ambiente, Território, 

Estado, Nação e Dinâmica Urbana e foram postados na rede social, Instagram @laborarleg, do 

LEG, onde o alcance do projeto pôde se tornar mais abrangente (Figura 1 e 2). 

 

Figura 1 – Vídeo com a temática meio ambiente produzido no projeto de extensão “Leitura 

coordenada de autores e conceitos na educação geográfica” 

 
Fonte: Adaptado do Instagram @laborarleg (Laboratório de Ensino em Geografia, UERN, Campus Central), 

2021. 
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Figura 2 - Vídeo com a temática Dinâmica Urbana produzido no projeto de extensão “Leitura 

coordenada de autores e conceitos na educação geográfica” 

  
Fonte: Adaptado do Instagram @laborarleg (Laboratório de Ensino em Geografia, UERN, Campus Central), 

2021. 

           

As práticas de extensão são linhas complementares do aprendizado, que permitem aos  

licenciandos conhecer melhor a realidade que lhe cerca, é uma oportunidade de utilizar os 

conteúdos acadêmicos, aprendidos durante a graduação, e fazer um direcionamento para a 

realidade da comunidade, para suas demandas sociais, e dos próprios alunos,  desenvolvendo 

uma troca de saberes, e também, aperfeiçoando suas práticas e metodologias de ensino, levando 

a construção de novos conhecimentos, por meio de uma relação dialógica e reflexiva sobre as 

necessidades da comunidade em que a universidade está inserida. Essa relação transformadora 

na docência, através da extensão, parte do princípio da democratização, ou emancipação do 

conhecimento acadêmico para além dos muros da universidade. 

De fato, os projetos de extensão se tornam muito relevantes por oportunizar aos alunos 

uma formação mais completa, uma visão diferente da realidade, e uma maior clareza de como 

associar os conteúdos acadêmicos com a prática do ensino, e principalmente, uma maior clareza 

do compromisso social da profissão professor, que vai muito além da sala de aula. Pois: 

 
A aprendizagem que é construída com a participação nos projetos de extensão, 

identificando aprendizagens conceituais, atitudinais e procedimentais, bem como a 

consequência de seu envolvimento em projetos de extensão para desenvolvimento 

acadêmico, profissional e compromisso social é mais completa”. (COSTA, 

BAIOTTO e GARCES, 2013, p. 61). 

 

           A extensão universitária assume papel fundamental na formação do sujeito docente 

enquanto cidadão, aquele que se dá conta que o ensino vai muito além dos conteúdos do livro 

didático. Para além das paredes da sala de aula, assim, as práticas extensionistas são 

fundamentais por proporcionar esse contato direto aos estudantes de licenciatura com a 
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realidade, e não somente com a pesquisa. 

Percebe-se nesse sentido, que a universidade não pode imaginar-se detentora de um 

saber pronto e concluído que vai ser oferecido aos discentes e sociedade, mas sim, possibilitar 

aos estudantes protagonizar a construção do conhecimento a partir das múltiplas demandas 

sócias que chegam a universidade, tornando o ensino, a pesquisa e a extensão os fios condutores 

da sala de aula, dos laboratórios de pesquisa e de todo o processo de formação acadêmica, 

assim, consolidando o tripé universitário como eixo norteador na construção do ser docente.  

Nesse sentido, buscamos ouvir os três licenciando em Geografia integrantes do 

“Leituras Coordenadas de Autores e Conceitos da Educação Geográfica”. Como nossa intenção 

no trabalho é tratar a extensão na formação do futuro docente, optamos por entrevistar apenas 

os graduandos em Geografia, visto que os discentes da comunicação social que integraram o 

projeto são alunos da modalidade bacharelado.  

Desse modo, pedimos para que os licenciandos relatassem quais as contribuições do 

projeto de extensão para a sua formação docente. As respostas obtidas são transcritas logo a 

seguir (Tabela 3), como forma de manter o anonimato dos entrevistados, designaremos suas 

falas como Licenciando 1, Licenciando 2 e Licenciando 3. 

 

Tabela 3 – Contribuições do projeto de extensão “Leitura coordenada de autores e conceitos 

na educação geográfica” para a formação do licenciando em geografia 
Licenciando 1- Acredito que as diferentes oportunidades de discussões e com isso, o conhecimento de 

diferentes perspectivas. A partir desta ação, pude agregar aos meus conhecimentos novos saberes e visões que 

considero de extrema importância para formação do aluno, futuro professor. 

Licenciando 2- O projeto foi de grande vália, para o meu processo de aprendizagem e ampliou a minha "visão" 

de ensino. Ao fim do projeto, sair com uma abordagem inovadora e graças ao projeto conseguir levar essas 
abordagens geográficas inserido a leitura, para as turmas que leciono. 

Licenciando 3- As contribuições foram diversas, desde as reuniões semanais para discutir as ações do projeto, 

quanto o desenvolvimento dos vídeos. Ao participar do projeto tive a oportunidade de utilizar os conteúdos 

acadêmicos e fazer um direcionamento para a realidade dos alunos, assim, desenvolvendo minhas 

metodologias e práticas de ensino. 

Fonte: Entrevista com os discentes do curso de Licenciatura em Geografia, UERN, Campus Central, integrantes 

do projeto de extensão Leitura coordenada de autores e conceitos na educação geográfica”, Mossoró, 2021. 

           

Ao analisarmos as falas dos discentes, é possível concluir que a participação no projeto 

de extensão possibilitou resultados positivos para os envolvidos, resultou em contribuições 

significativas para as suas respectivas formações docentes, principalmente no campo das 

experiências, tendo em vista que as práticas de extensão são linhas complementares do 

aprendizado, que  proporcionam a integração entre a universidade e sociedade, e que essa 

integração, essa troca, resulta na construção de conhecimentos socialmente relevantes, como 

também, contribuem para uma formação docente com uma carga de experiências significativas.  

Uma vez que o projeto tinha os alunos da Educação Básica como destinatários principais 

da ação, os discentes do curso de Geografia da UERN, foram igualmente beneficiados, pois 

passaram a conhecer o universo da leitura de autores e conceitos caros à educação geográfica, 

como também. Paralelamente, a preocupação, de que a extensão universitária pudesse 

contribuir com a formação profissional e cidadã dos discentes de Geografia que participaram 

ativamente na extensão. 

Um ponto muito interessante abordado pelos alunos é que o projeto possibilitou a 

relação teoria e prática entre os conteúdos acadêmicos e a realidade dos alunos das escolas 

envolvidos no projeto, possibilitando assim, a ampliação do campo de visão em relação as 

práticas de ensino e a construção do perfil profissional dos discentes que atuaram no projeto, 

sendo esse, um dos principais objetivos da extensão universitária, que é promover a formação 

cidadã dos discentes, trazendo a problematização ética para dentro do conhecimento científico, 

que seria o conhecimento produzido para, e com a sociedade. 
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           Neste sentido, segundo Jezine (2004): 

 
A confirmação da extensão como função acadêmica da universidade não passa apenas 

pelo estabelecimento da interação entre ensino e pesquisa, mas implica a sua inserção 

na formação do aluno, do professor e sociedade, na composição de um projeto 

político-pedagógico de universidade e sociedade em que a crítica e autonomia sejam 

os pilares da formação e produção do conhecimento (JEZINE, 2004, p. 3). 

 

A extensão na formação docente permite ao aluno experiências acadêmicas e sociais 

bastante enriquecedoras para sua formação profissional, e o fato dessas experiências ocorrerem 

através de uma troca de saberes, o saber acadêmico e o saber do senso comum, proporciona 

benefícios para ambos os lados, portanto, a extensão universitária deve ser cada vez mais 

estimulada e praticada nos cursos de graduação. De acordo com Alves (2004) é através da 

extensão universitária que o aluno reflete sobre a relação teoria e prática, universidade e 

sociedade. 

É importante que a extensão universitária ganhe cada vez mais espaço no ambiente 

acadêmico, uma vez que ela compõe o tripé institucional, que rege o ensino superior, composto 

por ensino, pesquisa e extensão. 

            

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após essa breve análise da visão  dos alunos que participaram do projeto de extensão 

“Leituras Coordenadas de Autores e Conceitos da Educação Geográfica”, acerca das 

contribuições do projeto  para a formação docente, foi possível constatar que ao trazer a 

incorporação desse fazer acadêmico para a formação do aluno, que é a extensão universitária, 

se abrem várias oportunidades de inovação e renovação dos cursos, uma delas, é a formação 

cada vez mais voltada para as atividades práticas, o que para a formação docente é algo essencial 

e de extrema valia. 

           Essa aproximação entre universidade e sociedade que a extensão universitária promove, 

acaba por proporcionar experiências significativas na formação dos alunos, principalmente no 

campo da prática e das experiências, que são tão importantes para a construção profissional e 

cidadã do professor. 

           Conclui-se, nessa perspectiva, que a extensão universitária na formação docente pode 

ser vista como um facilitador do processo de aprendizagem, pois, os projetos de extensão se 

tornam muito relevantes por oportunizarem aos alunos colocar em prática boa parte daqueles 

conteúdos que são estudados na teoria, o que proporciona uma visão diferente, mais clara e 

prática dos conteúdos acadêmicos. A extensão universitária também amplia o campo de visão 

dos alunos para além dos muros da universidade e da sala de aula, pois, o contato direto com a 

comunidade e suas demandas sociais que a extensão promove, resultam na construção de 

conhecimentos socialmente relevantes, bem como proporcionam uma formação acadêmica 

crítica e cidadã. 
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