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APRESENTAÇÃO 

O II Seminário Regional de Profissionais da Educação começou a ser cuidadosamente planejado
em julho de 2014 e em nossas primeiras reuniões nos colocamos a discutir  os desafios e as
possibilidades que atravessam a escola e como poderíamos, com este espaço, contribuir para
fortalecer o trabalho dos profissionais da educação e por conseguinte a escola pública.

Para atender nossa perspectiva para o seminário,  definimos como tema:  Educação,  Escola e
Transformação Social.  E para tanto partimos de algumas reflexões profundas e caras:  Como
fortalecer  a  escola  pública?  Como  contribuir  com  a  formação  docente?  Como  enfrentar  os
problemas  cotidianos  que  interrogam  nossa  formação,  que  influenciam  a  vida  (nossa  e  dos
estudantes), a prática pedagógica dos profissionais, o sentimento de pertença do estudante e o
seu aprendizado? Como perceber o espaço escolar enquanto espaço de transformação social?
Todos  estes  questionamentos  (e  tantos  outros)  coexistem  no  ambiente  escolar  (muitos  sem
respostas) e se veem refletido no ato educativo, visto que, notadamente, há no espaço escolar um
antagonismo de forças que dificultam a construção deste como verdadeiramente democrático e
transformador.

Assim, inquietados por essa realidade e desejosos de avançar no processo de inclusão real e de
formação emancipatória dos sujeitos é que organizamos o II Seminário Regional de Profissionais
da Educação, por acreditar ser este um espaço singular de debate, com o objetivo central de
discutir e problematizar os desafios que perpassam a educação, afetando os seus profissionais e
a práxis pedagógica, assim como a potencialidade de impulsionar transformação social por meio
da escola.

Acreditamos  em  uma  Educação  Pública  forte,  de  qualidade  e  para  todos,  que  garanta  aos
estudantes  não  apenas  o  acesso  ao  mundo  do  trabalho,  mas  a  consciência  crítica  de  seu
protagonismo nos rumos da história e por tanto, da sociedade. Porquanto, recordando o educador
Paulo  Freire,  “quando o homem compreende sua realidade,  pode levantar  hipóteses sobre  o
desafio dessa realidade e assim, pode transformá-la”. Esta é a nossa crença!

Por fim, acreditamos, usando mais uma vez as palavras de Freire, que a educação sozinha não
transforma a sociedade, contudo,  sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é
progressiva, disse ele, se estamos a favor da vida e não da morte, da justiça e não da injustiça, do
direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro
caminho se não viver a nossa opção. Qual seja, encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre o
que dizemos e o que fazemos.

Graziela Jane Bergamin
Presidente da Comissão Organizadora 
Pedagoga do Ifes campus Nova Venécia
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EIXO EDUCAÇÃO DO CAMPO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CULTURA

O ENSINO DE FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Suézio de Oliveira (1)

(1) UFES – CEUNES; suezio11@bol.com.br

Este  estudo,  que  está  em  desenvolvimento,  pesquisa  sobre  as  possibilidades  de  ensinar  e
aprender Filosofia em uma Escola do Campo em Pedagogia da Alternância na região Noroeste do
Estado do Espírito Santo e tem como objetivo compreender os possíveis desafios e perspectivas
do ensino de filosofia nesta modalidade. Investiga o papel da filosofia na formação dos estudantes
de  Ensino  Médio,  bem  como  contextualiza  e  caracteriza  as  práticas  de  seu  ensino; Para
realização da pesquisa elencamos algumas questões norteadoras: Qual a concepção de filosofia
junto a comunidade escolar da Escola Família Agrícola de Chapadinha? Qual a percepção dos
estudantes da Escola Família Agrícola de Chapadinha acerca do ensino de filosofia? Quais são
concepções dos professores de filosofia das Escolas do campo em pedagogia da alternância de
ensino  médio  do Noroeste  do  Espírito  Santo  sobre  seu ofício?   Os  sujeitos  participantes  e
envolvidos são: Professores, estudantes e famílias que estão participando de grupos de conversa,
respondendo  questionários  e  sendo  observados  no  cotidiano  escolar.  O  estudo  tem  como
referência teórico-metodológica no cotidiano escolar vivido, compreendendo que na pesquisa a
construção  do  conhecimento  tem  origem  na  prática  escolar  concreta  dos  sujeitos.  Como
instrumentos de produção de dados, na perspectiva da cartografia, por isso, estamos utilizando
entrevistas semiestruturadas e grupos de conversa, visando diagnosticar a percepção sobre o
ensino de filosofia na modalidade da Pedagogia da Alternância,  junto a alunos,  professores e
comunidade  escolar.  Como  resultados  provisórios,  notamos  que  existe  uma  ‘filosofia’  da
instituição,  construída  com  a  história  da  pedagogia  da  alternância  que  é  difundida  entre  a
comunidade  escolar;  com  relação  ao  ensino  de  filosofia  registramos  a  falta  de  professores
formados em filosofia e com relação a percepção dos estudantes e professores sobre o ensino de
filosofia a pesquisa na escola aponta através das conversas  para pensarmos sobre o ensino de
filosofia praticado na sala de aula e o acontecido fora da mesma no processo de interação dos
estudantes.  De  fato,  o  ensino  de  filosofia  articula-se  com outros  grupos  sociais,  com outros
espaços tempos institucionais, através das redes de relações formais e informais que ligam seus
sujeitos, conhecimentos, que os levam às vezes oporem às práticas oficiais impostas às escolas.
Essas relações tecidas em redes criam, nas escolas, ambientes novos, muitas vezes instáveis a
organização  vigente  de  ensino.  As  conclusões  que  estamos  chegando  é  que  existe  uma
potencialidade filosófica no ensino de filosofia na educação do campo e ao mesmo tempo uma
dificuldade frente ao sistema escolar tradicional que ainda está presente nessa prática e dificulta a
aprendizagem filosófica dos sujeitos da educação do campo.

Palavras-chave: Educação. Pedagogia da Alternância. Ensino de Filosofia.
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O MST COMO LOCUS DE PRESSÃO E PROPOSIÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESPÍRITO SANTO 

Marcos Marcelo Lirio(1) 

(1) Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica – CEUNES/UFES; mlmtie@yahoo.com.br

Nos últimos anos a temática da educação do campo tem alcançado cada vez mais visibilidade e
espaço nas agendas políticas,  tanto no âmbito municipal  e estadual,  quanto no federal.  Para
construção das agendas, a participação dos movimentos sociais organizados, sobretudo do MST,
tem sido de fundamental importância. Esse movimento, em especial, traz no bojo de sua luta pela
reforma agrária a bandeira da educação como sendo uma de suas principais reinvindicações e ao
mesmo tempo uma das suas principais estratégias por meio da qual empreende a sua luta pela
terra e pela reforma agrária, desde sua formação nos anos 80. Diante dessas considerações, o
presente  trabalho,  que  é  parte  de  uma  pesquisa  ainda  em andamento,  tem  como  propósito
analisar os principais aspectos das políticas públicas implementadas nos últimos anos voltadas
para a educação do campo no Espírito Santo, enfatizando a expressiva ação do MST, enquanto
lócus de pressão e proposição na implementação de políticas públicas voltadas para as escolas
do campo. Salienta-se que essa atuação orgânica ocorre numa lógica de contra-hegemonia, já
que  se  verifica,  nos  últimos  anos,  importantes  ações  por  parte  do  poder  público  contra  o
fechamento de varias dessas instituições de ensino. Nessa perspectiva, essa pesquisa pretende
contribuir para explicar avanços e retrocessos dessas políticas educacionais no âmbito do Estado
do Espírito Santo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em que se analisa a parca literatura
produzida sobre o tema, e também documental, já que a análise também se debruça sobre alguns
documentos confeccionados pelo MST, bem como sobre a legislação referente à educação do
campo no Brasil e no Espírito Santo. 

Palavras chaves: Educação do Campo. Políticas Públicas. Movimentos Sociais. Refluxo. 
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PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS DOS PARTICIPANTES DOS FÓRUNS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

 
Tainara Fonseca Simões (1)

Luan Ericlis Damazio da Silva2) 
Aline Fernandes de Jesus(3)

Marcos da Cunha Teixeira(4)

(1) Universidade Federal do Espírito Santo; tfonnseca@hotmail.com
 (2) Universidade Federal do Espírito Santo; luan.dam@outlook.com

 (3) Faculdade Vale do Cricaré; alineblue@ibest.com.br
(4) Universidade Federal do Espírito Santo; marcosteixeiraufes@gmail.com

A educação ambiental é um direito e uma obrigação de todo cidadão brasileiro garantido pela
Constituição Federal.  Sua instrumentalização se deu com a Lei  9.795 de 1999,  que trata da
Política Nacional de Educação Ambiental (PNMA). Como estratégia para operacionalização da
PNMA no  Espírito  Santo  o  governo  estadual  tem  incentivado  o  desenvolvimento  dos  fóruns
municipais,  visando  à  construção  participativa  do  Programa Estadual  de  Educação  Ambiental
(PEEA). Neste estudo objetivou-se caracterizar o perfil, a percepção ambiental e as expectativas
dos participantes dos fóruns municipais para elaboração das propostas de construção do PEEA. O
trabalho foi desenvolvido nos municípios de Jaguaré, São Mateus e Conceição da Barra durante a
realização  dos  fóruns.  Os  dados  foram coletados  por  meio  de  gravações  dos  discursos  dos
participantes, aplicação de questionário com questões abertas e por meio da aplicação de um
formulário  temático  contendo 20 temas gerais  no qual  o participante  deveria indicar  quais  se
tratavam  de  uma  questão  de  meio  ambiente.  A  análise  dos  dados  das  gravações  e  dos
questionários foi feita por meio de análise de discurso enquanto que do formulário foi feita por da
frequência  com  que  os  temas  foram  marcados.  Os  resultados  mostram  que  em  todos  os
municípios  o  setor  produtivo  não  se fez  presente,  sendo que os  participantes  se declararam
pertencentes  ao  setor  público  e  ao  terceiro  setor  (não-governamentais).  Enquanto  que  em
Jaguaré e Conceição da Barra 80% dos participantes foram de profissionais da educação em São
Mateus houve proporcionalidade entre os gestores públicos e representantes da ONGs. Sobre as
expectativas dos participantes quanto ao PEEA foram registradas os seguintes temas/município:
Jaguaré  -  água  e  saneamento,  uso  e  ocupação  do  solo,  agrotóxicos  e  conservação  da
biodiversidade.  São Mateus -  Água,  Solo,  Lixo,  Animais Silvestres e Formação continuada de
professores.  Conceição  da  Barra  -  uso  e  ocupação  do  solo,  água  e  saneamento,  uso  e
conservação  dos  recursos  naturais,  pesca,  educação  formal.  Quanto  á  percepção  ambiental
evidenciou-se o predomínio do conceito naturalista de meio ambiente e da educação ambiental
como mero processo de conscientização para a preservação da natureza, desconectando dos
temas ecológicos as questões sociais, culturais,  políticas e econômicas. Nota-se, portanto, um
distanciamento quanto à complexidade do conceito de meio ambiente e dos princípios e objetivos
da educação ambiental  propostos nos documentos  oficiais.  Esses resultados permitem refletir
que, se por um lado os fóruns garantem a ampla participação nos processos de decisão, por outro
confirma uma lacuna quanto à intervenção qualificada dos sujeitos, o que configura a ausência do
acesso ao direito do cidadão. Mesmo assim, não se pode negligenciar que nesses espaços,  à
medida  que  se  planeja  e  elabora  os  projetos,  também  se  proporciona  a  formação  coletiva,
oportunizando à comunidade ser protagonista de seu presente e futuro.
  
Palavras-chave: Política Pública. Educação. Meio Ambiente.
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EDUCAÇÃO BÁSICA DA CLASSE TRABALHADORA E SUAS CONTRADIÇÕES

Sebastiao Ferreira (1) 
Márcio Alves Maciel (2)

Huber Roberto Santos Aviles (3)

(1) Faculdade de Ensino Superior de Linhares – FACELI; tiaoef@hotmail.com 
(2) EEEF Paulo Damião Tristão Purinha Instituição; marcimcentral@yahoo.com.br

(3) Universidade do Estado de São Paulo – UNESP; huberaviles@hotmail.com

A classe  trabalhadora  clama por  uma escola  que  a  reconheça,  uma escola  que  a  identifica.
Pesquisar  e  debater  a  educação  com esta  temática  faz  necessário  aproximar  das  ideias  de
Pistrak, Gramisc, Marx, Engel, Shulgin, Freitas, Freire, Althusser e outros. Entendendo que, se a
mudança da sociedade passa pela escola este espaço precisa ser (re)visto enquanto local de
formação  e  de  transformação  social.  Esta  pesquisa  traz  como objetivos:  Posicionar  a  escola
pública enquanto espaços de soberania popular; Refletir a interferência dos Aparelhos de Estado
dentro  das  escolas;  Questionar  se  a  escola  pública  tem condições  de  sobrevivência,  com o
modelo de educação que o Estado apresenta à sociedade; e, Identificar, dentro da crise, “pistas”
de instalação de uma educação para a classe trabalhadora. Percebe-se que a educação básica
escolar pública contemporânea, proposta pelo modelo hegemônico, tem passado por desafios que
caminha mais para seu enfraquecimento do que para sua potencialização, enquanto espaço de
formação e de transformação social e, necessita urgentemente ser repensada enquanto espaço
de políticas públicas e de promoção social. A burguesia tenta confundir o entendimento que a
sociedade  tem da  escola  pública  e  utiliza  dos  recursos  mais  perversos  de  disseminação  de
opinião  que  dispõe,  que  são  os  Aparelhos  Ideológicos  do  Estado.  Desta  forma,  aplica-se  a
pedagogia do sistema e  elimina a contradição, acalenta os que “gritam”, os que emergem e os
que  lutam  por  justiça  social.  A burguesia,  não  tem  interesse  no  desenvolvimento  social  da
população, o que ela almeja é o lucro e, para isto utiliza-se de sua pedagogia. E a formação fica a
serviço do Estado (para a escola com a pedagogia do capital)  e neste cenário ideológico,  os
professores não se veem como classe trabalhadora e acabam conduzindo crianças, adolescentes,
jovens e adultos no perfilhamento da exclusão e da opressão. Mesmo tendo em seus objetivos
elementos de natureza social, na prática a escola se transforma em espaço capitalista. Enquanto
isso, os trabalhadores ficam sem referência, o que compromete a educação e o seu futuro. Fica
claro  que  a  educação  capitalista  burguesa  tem interesses  capitalistas  e  burgueses  e,  nestes
espaços, os sujeitos sociais não passam de objetos e os espaços em local de disputas por grupos
de interesses,  ou seja,  a  permanência  de uma ideologia  única.  E a classe trabalhadora (por
interesse do Estado burguês) está assistindo a tudo isto e permitindo que seus filhos e filhas
sejam cooptados por um sistema perverso que não os veem como ser social e sujeitos de direitos
na história. Como “pistas”, Gramsci defende uma cultura historicista e não enciclopedista. Se a
escola planeja a crítica e a identidade, esta deixa de ser uma cultura  desinteressada para ser
interessada (interesse de/para alguém). Neste sentido, a escola que se projeta deve estar em
consonância com a realidade social vivida – com os anseios da classe que a busca.

Palavras-chave: Escola Pública. Classe Trabalhadora. Soberania Popular.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO DO CAMPO: DIÁLOGOS E REFLEXÕES NO
CONTEXTO ESCOLAR

Vilma Rodrigues da Silva Aguiar(1)

Juliomar de Jesus Cruz(2) 
Marcos da Cunha Teixeira(3)

(1) Universidade Federal do Espírito Santo; vilmarodriguessaguiar@hotmail.com
 (2) Universidade Federal do Espírito Santo; juliomardejesus@gmail.com

(3) Universidade Federal do Espírito Santo; marcosteixeiraufes@gmail.com

Há décadas os movimentos sociais do campo vêm lutando por uma educação diferenciada, mais
adequada à realidade do campo. Nesse aspecto, a educação ambiental dialoga com a educação
do campo, pois ambas apresentam-se como instrumento de luta contra as formas de exploração
da natureza e dos homens e mulheres que, por meio do trabalho, une-se organicamente com a
terra.  Neste  estudo avaliou-se o  desenvolvimento  da educação ambiental  em uma escola  do
município  de  São  Mateus  cujas  atividades  estão referenciadas  na Pedagogia  da  Alternância.
Foram aplicados questionários semiestruturados e entrevistas com os professores e realizadas
duas rodas de conversas com 21 educandos. Além disso, foi aplicada a técnica de evocação livre
para explicitar o vocabulário utilizado pelos educandos para representarem a educação do campo
e a educação ambiental. A maioria dos estudantes reconheceu a presença da educação ambiental
nas  diversas  disciplinas,  identificando os temas geradores  como facilitadores do processo de
transversalização do tema meio  ambiente. Destacaram que as  ações de educação ambiental
aparecem  nas  instruções  dos  trabalhos  desenvolvidos  nas  propriedades,  quando  se  dá  a
alternância com a escola. Quanto à evocação livre, as palavras mais frequentemente utilizadas
pelos  educandos  foram:  “meio  ambiente”,  “respeito”,  “preservação”,  “compromisso”  e
“aprendizado”. Com exceção da palavra “aprendizado”, todas as outras figuraram também entre
aquelas que foram utilizadas para representar a educação ambiental. Desse modo, percebe-se
que há, na estrutura cognitiva dos educandos uma proximidade nos conceitos dessas duas áreas.
Identificou-se  nos  discursos  dos  professores,  aproximações  com  3  abordagens  de  educação
ambiental:  (1)  pedagogia  na natureza não-humana;  (2)  pedagogia  da natureza humana e  (3)
pedagogia  integradora.  No primeiro  caso impera uma percepção  fundada nos conhecimentos
sobre  o  funcionamento  harmônico  do  ecossistema  que  conduziu  os  primeiros  movimentos
ambientalistas que reclamavam o estado natural e paradisíaco da natureza. No segundo caso a
análise das entrevistas dos professores mostra uma tendência de pensamento mais voltado para
os problemas do homem e daquilo que o meio em que está inserido pode lhe proporcionar. No
terceiro caso, da pedagogia ambiental integradora, tem-se um olhar mais complexo da realidade e
o que se busca é uma educação ambiental declaradamente política que objetiva o desvelamento
de todas as formas de opressão ambiental e social. No entanto, poucos foram os discursos que se
aproximaram desta linha de pensamento, mais afinada com o projeto de educação do campo. O
estudo  permitiu  verificar  que,  apesar  da  educação  ambiental  ser  considerada  um  processo
transversal  e  importante  para  a  pedagogia  da  alternância,  sua  prática  na  escola  ainda  sofre
resistência em função do caráter disciplinar que historicamente persiste no domínio do currículo
da educação brasileira.
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A CONSTRUÇÃO E O PROCESSO DOS ELEMENTOS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA
NAS MARGENS DO RIO DOCE

Edimar dos Santos Amelio (1)

Sarah Oliveira Lollato (2)

Charllene Pereira da Silva (3)

(1) Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES; edimasanto@gmail.com
(2) Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES, sarahufes@yahoo.com.br

(3) Escola Paulo Damião Tristão Purinha; charlleneweidisom@gmail.com

Esta  pesquisa  teve  por  base  o  Plano  de  Estudo,  instrumento  da  Pedagogia  da  Alternância,
construído pela turma de Licenciatura em Educação do Campo, do CEUNES/UFES. A pesquisa
tem como objetivos:  Conhecer,  valorizar  e divulgar a Educação do Campo e sua importância
como ferramenta de transformação social e reafirmação da identidade camponesa; Identificar os
problemas enfrentados no campo, buscando parcerias com a comunidade e organizações sociais
para conquistar políticas públicas de acordo com cada realidade; Sensibilizar as famílias quanto a
Pedagogia da Alternância nas suas dimensões teórico-metodológicas, políticas e sociais. Após a
divisão  da  turma em grupos  por  regiões,  para  elaboração  de  questionários  e  entrevistas,  os
educandos voltaram-se às comunidades e as entrevistas foram realizadas com educadores de
escolas do campo e comunidade. A pesquisa foi desenvolvida no Assentamento Sezinio, Linhares-
ES. Destaca-se os dados obtidos: o processo de construção da Escola na Comunidade se deu
junto com a luta pela terra, com a conquista desta área no ano de 2008, onde 100 famílias foram
designadas para  construção  do  Assentamento,  às  margens do Rio  Doce.  A Escola  surge da
necessidade  real,  da  luta  e  do  enfrentamento  do  Movimento  dos  Trabalhadores  Sem  Terra,
juntamente com as famílias por Terra, Trabalho e Educação. A experiência foi iniciada debaixo de
árvores,  barracos de lona e adaptação do antigo curral.  Toda essa construção foi  através de
trabalho voluntário  da  comunidade  e  dos educadores,  no ano de 2008,  atendendo aos anos
iniciais do Ensino Fundamental. No ano de 2011, a escola passa a atender Ensino Fundamental
completo, funcionando em Sistema de Alternância. Os instrumentos pedagógicos utilizados são: o
trabalho prático,  mística,  auto organização,  caderno de reflexão e escrita,  plano de estudo e
visitas  às  famílias.  Os problemas enfrentados  no campo em relação à  educação são:  o  não
reconhecimento legal  desta prática de educação,  a  falta  de estrutura física,  construções sem
equipamentos tecnológicos e mobiliários, sem condições de atendimento digno aos educandos. A
alimentação não condiz com a realidade camponesa. Outro desafio é a mídia, com a imposição do
capitalismo  para  manter  o  consumo.  Diante  dessa  realidade,  justifica-se  a  necessidade  de
implementação  de  Diretrizes  Básicas  para  a  Educação  do  Campo  no  Espírito  Santo.  Diante
desses  impasses,  a  escola  do  campo  vem  propondo  meios  de  construir  métodos  que
compreendam a realidade camponesa e que promova uma sociedade emancipada, liberta e justa.

Palavras-chaves: Pesquisa. Educação do campo. Emancipação.
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MUITO ALÉM DA CAPOEIRA: NOVAS PERCEPÇÕES E SIGNIFICAÇÕES DA TRADIÇÃO

Gleisiele Saraiva Rangel (1) 
Maria Alayde Alcântara Salim (2)

(1) Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES/UFES; gleisyrangel@hotmail.com
(2) Centro Universitário Norte do Espírito Santo – CEUNES/UFES; malcantara@globo.com

Esta comunicação traz para discussão um ensaio desenvolvido em uma das disciplinas do curso
de mestrado em Ensino na Educação Básica do CEUNES/UFES, disciplina esta utilizada como
requisito para a obtenção do grau de mestre junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino na
Educação  Básica,  da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo,  e  tem como  objetivo  principal
abordar os desdobramentos, na escola, da Lei 10639 que torna obrigatório o ensino de história e
cultura  Afrobrasileira  nas  instituições  de  ensino  públicas  e  privadas  do  país.  Dentro  desta
perspectiva, o ensaio aborda especificamente o ensino na disciplina de Educação Física, no que
trata  do  desenvolvimento  de  atividades  que  trabalhem  cultura  regional  e  local  e  também  os
pressupostos  da  Lei  10639.  O ensaio  contou com uma revisão  bibliográfica  que  orientou  as
discussões no que diz respeito à necessidade de maior afirmação da cultura e identidade dentro
do ambiente escolar,  embasados na necessidade de se atender  ao que propõe a Lei,  sendo
cautelosos em relação às especificidades dessa temática, já que em alguns casos, as maneiras
pelas quais algumas instituições de ensino veem trabalhando, acabam por acentuar situações
preconceituosas e/ou racistas entre os alunos. Também analisou currículos vigentes, apontando a
necessidade de desconstruir o currículo hegemônico, baseado na cultura dominante (branca) para
trazer a tona um currículo produzido sob a égide da diversidade.  Além disso, faz uma crítica
direcionada à Educação Física, com base em uma análise dos anais do COMBRACE (Congresso
Brasileiro de Ciência Do Esporte) um dos eventos de maior amplitude nesta área, percebemos
que a maioria das publicações acadêmicas das ultimas três edições deste evento, ao tratarem das
práticas  culturais  afrobrasileiras  abordadas  ou  sugeridas  para  esta  disciplina,  estão  voltadas
quase  que  exclusivamente  à  pratica  da  capoeira.  Sendo  assim,  sabendo  da  diversidade  das
práticas existentes em nossa região,  percebemos a necessidade de trazê-la para o ambiente
escolar e visualizamos a possibilidade de trazê-las para a Educação Física. O primeiro passo,
para  irmos  além  da  capoeira  seria  inserir  novas  práticas  no  currículo  de  Educação  Física,
permitindo diferentes apropriações e identificações, pois acreditamos que essa identificação possa
promover avanços no processo de ensino e aprendizagem e tambem fazer presente a sua cultura
presente no seu dia a dia, algo de suma importância para a formação do cidadão como um todo,
objetivo a ser perseguido pela educação na atualidade.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: AUTO-ORGANIZAÇÃO COMO UM ELEMENTO
PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Ozana Luzia Galvão Baldotto (1)
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(1) Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus-ES, ozananv@yahoo.com.br
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A Educação do Campo é uma modalidade educacional destinada ao atendimento das populações
rurais  em  suas  variadas  formas  de  produção  da  vida  –  agricultores  familiares,  extrativistas,
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas,
caiçaras, indígenas e outros. Essa modalidade educacional compreende a Educação Básica em
suas diversas etapas de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio) e possui
princípios norteadores de uma formação omnilateral, ou seja, a formação do indivíduo completo,
que busca levar em conta todas as dimensões que constituem a especificidade do ser humano.
Destaca-se, dentre estes princípios a valorização da identidade da escola do campo por meio de
projetos  pedagógicos  com  conteúdos  curriculares  e  metodologias  adequadas  às  reais
necessidades dos alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar.  Assim, o
presente trabalho ressalta a auto-organização como um dos elementos pedagógicos utilizados na
Proposta Pedagógica das escolas do campo. Na EMEIEF “Assentamento Zumbi dos Palmares”,
localizada no município de São Mateus este elemento foi implementado em 2010. Por elemento
pedagógico, entende-se a ação pedagógica no processo ensino e aprendizagem envolvendo toda
escola: estudantes, educadores, pais e demais profissionais da escola. Um dos objetivos da auto-
organização é organizar  pedagogicamente o cotidiano escolar,  por  meio  do envolvimento dos
estudantes na discussão das normas da escola e planejamento do tempo e espaço escolar. A
metodologia utilizada para esta pesquisa foi a análise qualitativa, por meio de uma pesquisa-ação.
Inicialmente, foi realizado um planejamento detalhado de todos os espaços da escola e momentos
que precisariam ser dinamizados pedagogicamente com os estudantes. Nesse detalhamento, os
principais momentos que deveriam ser organizados e discutidos foram apresentados pelo coletivo
de estudantes e educadores como: os momentos de saída e entrada na escola, recreio, interação
entre  as  salas,  coordenação  dos  momentos  pelos  estudantes.  Como  resultado  obteve-se  a
constatação na participação autônoma dos estudantes  nos diversos  espaços e  momentos  do
cotidiano escolar,  auto–organizados de acordo com a realidade local.  A experiência com auto-
organização na escola quebrou com a rotina do sistema educativo, que historicamente postulou a
divisão entre estudantes, educadores e gestão escolar. A partir da auto-organização e participação
ativa de cada estudante, a dinâmica interna e externa mudou, possibilitando ao coletivo infantil
vivenciar  e  intervir  no  cotidiano  escolar.  Atualmente,  a  equipe  escolar  juntamente  com  os
estudantes avalia e replaneja a auto-organização, numa perspectiva da formação omnilateral, que
considera todas as dimensões possíveis do ser humano.
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Dayane Graciele de Jesus Miranda (1)

Amarílio Ferreira Neto (2)

Wagner dos Santos (3)

(1) Instituto Federal do Espírito Santo campus Barra de São Francisco; e-mail: dayane.miranda@ifes.edu.br
(2) Universidade Federal do Espírito Santo; e-mail: amariliovix@gmail.com
(3) Universidade Federal do Espírito Santo; e-mail: wagnercefd@gmail.com

O estudo buscou compreender o que os estudantes do curso de Licenciatura em Educação Física
da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  consideram  como  experiências  significativas  da
formação inicial para a constituição da identidade docente. Inserindo-se no âmbito dos estudos
sobre formação de professores, esta investigação procurou focalizar a formação inicial por um
ponto de vista pouco explorado, aquele relacionado ao sujeito aprendente, e para tanto, procurou
dar voz ao estudante da licenciatura, a fim de que ele pudesse eleger e narrar os momentos
considerados relevantes para sua formação. No que se refere à orientação teórico-metodológica
do  estudo,  optou-se  pela  utilização  das  narrativas  autobiográficas  da  formação  inicial,  na
perspectiva  da  investigação-formação,  tal  como  proposto  por  Souza  (2006a;  2006b;  2006c).
Também foram utilizados como referencial Benjamin (1994), para a discussão sobre o narrador,
além de Josso (2004) e Larrosa (2002), para a discussão do conceito de experiência. Para o
trabalho  de  campo,  foram  utilizadas  como  instrumento  o  questionário,  as  narrativas
autobiográficas, em sua perspectiva de pesquisa, além de imagens fotográficas, escolhidas pelos
participantes  da pesquisa,  que  retratavam as  experiências  consideradas  por  eles  como mais
importantes para o tornar-se professor. A escolha pela produção das narrativas da formação dos
futuros  professores,  a  partir  das  imagens  fotográficas,  procurou  evidenciar  singularidades  do
tornar-se professor no tempo e espaço investigados, além de situar o sujeito aprendente no centro
dos estudos sobre formação de professores. Por meio dos instrumentos, foi possível identificar
que a formação inicial do CEFD/UFES tem sido alvo de críticas quanto a sua estruturação, no
entanto,  foram  encontradas  experiências  significativas  relacionadas  às  vivências  corporais
anteriores à formação; às disciplinas e atividades curriculares; a momentos extracurriculares e às
relações  sociais,  relatadas  como  relevantes  para  a  constituição  da  identidade  docente  em
Educação Física.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POTÊNCIA
DOS DIÁLOGOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Iguatemi Santos Rangel(1) 
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O presente trabalho é resultado da pesquisa desenvolvida na disciplina de Estágio Supervisionado
de Educação Física na Educação Infantil, teve como objetivo compreender as possibilidades de se
estabelecer redes de conversações e produções de sentidos sobre os processos de formação de
professores nos cotidianos das escolas de educação infantil que servem de campo de estágio
supervisionado  para  os  alunos  do  4º  período  do  curso  de  licenciatura  em  educação  física.
Utilizamos  como  aportes  teórico-metodológico  os  pressupostos  da  pesquisa  com  o  cotidiano
conforme proposta por Alves (2001), Oliveira (2007) e Ferraço (2012) combinado com as noções
redes  de  conversações  Carvalho(2009;  2011),  articulados  a  critica  da  racionalidade  técnica-
científica  como  desenvolvida  por  Santos  (2005;  2006).  A  pesquisa  teve  como  campo  de
investigação cinco escolas municipais de educação infantil localizadas na região metropolitana da
Grande Vitória, participaram como sujeitos cinco(5) professores de educação física que atuam nas
escolas  de  estágio  e  quarenta  e  um  (41)  alunos  matriculados  na  disciplina  de  estágio
supervisionado  de  educação  física  na  educação  infantil.  Como instrumentos  para  coleta  dos
dados foi utilizada a entrevista narrativa conforme proposta por  Jovchelovitch e Bauer (2002),
combinada com a observação do cotidiano das aulas de educação física. A pesquisa evidenciou a
necessidade de produção de espaços-tempos de trocas de afecções por meio de conversações
articuladas em um coletivo  profissional  envolvendo os alunos dos cursos de licenciaturas,  os
professores das escolas de estágio, professor da disciplina de estágio supervisionado e os demais
sujeitos da escola (alunos, pedagogo, diretor, pais, servente). Os dados analisados sinalizam que
tanto as escolas que recebem estagiários como a Universidade tem repensado sua forma de
conceber o estagio supervisionado. Por parte da universidade há um movimento na perspectiva
de conceber o estágio não mais como disciplina desvinculada do currículo dos cursos (momento
da prática). Por parte das escolas de estágio também se observou um movimento na direção de
se repensar a presença do aluno de estágio como um interlocutor importante para ressignificação
das  práticas  pedagógicas,  pois  as  conversações  revelam  a  potência  dos/nos  processos
formativos,  a  partir  de  intercambiamentos  de  experiências  entre  estagiários  e  professores  já
formados.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Formação de professores. Educação infantil. Educação
física
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REDE DE DIÁLOGOS GEOGRÁFICOS: ESTABELECENDO ESPAÇOSTEMPOS PARA A
FORMAÇÃO INICIAL E CONTIUADA DE PROFESSORES

Mizael Fernandes de Oliveira(1) 
Vilmar José Borges(2)

José Américo Cararo(3)

Hedeone Heidmam Da Silva(4)

(1) Instituto Federal do Espírito Santo; mizael.fernandes@ifes.edu.br 
(2) Universidade Federal do Espírito Santo; vilmar.geo@gmail.com 

(3) Universidade Federal do Espírito Santo; ja.gaia@uol.com.br 
(4) Instituto Federal do Espírito Santo; hedeone.heidmam@ifes.edu.br

As urgências,  gestadas pelos problemas cada vez mais complexos e mais ampliados criados
pelas  novas  formas  de  viver  em  sociedade,  exigem  continuamente  espaçostempos  para
aprendizagens, discussões, parcerias que permitam o enfrentamento e a criação de propostas de
superação das dificuldades ambientais e sociais da era globalizada, tecnológica e informacional
na qual vivemos. As estratégias e táticas de enfrentamento são redes que devem ser tecidas e
entretecidas, afastando riscos de entristecimentos na jogada de subjetividades e de palavras, para
ganhar em contrapartidas as seduções e sensações, de união, de possibilidades de superação
pela  construção  de  comunidades,  cujos  limites  se  tornam  fluidos  para  alcance  de  muitas
dimensões cognitivas e práticas de vida. Seu corpo teoricoprático precisa ser problematizado por
e com licenciandos, profissionais, que atuam diretamente com seu conhecimento específico nas
escolas, e com outros professores que trabalham com esta dimensão cognitiva, sem, contudo,
terem tido formação específica como  professores de segmentos iniciais ou especiais. Buscando
somar esforços, no sentido de enfrentar esse quadro, valorizando o trabalho de professores como
permanentes pesquisadores do conhecimento, estamos realizando, neste projeto, encontros de
formação continuada, nos quais temas do cotidiano serão tratados pelo foco da Geografia, nas
tarefas  de  aprender  e  de  ensinar.  Será  apresentado  um cronograma de  encontros,  sujeito  a
mudanças de datas, procurando atender à maioria de profissionais envolvidos, assim como uma
proposição  de  temáticas,  escolhidas  a  priori  pelo  grupo  de  professores  organizadores,  mas
também sujeitas a inclusões e exclusões ou transformações. O projeto está sendo efetuado por
meio de encontros presenciais e pelo desenvolvimento de atividades à distância. Esta dinâmica
parte do princípio de que as redes, estabelecidas entre professores pesquisadores em estudo,
podem  e  devem  potencializar  a  dimensão  de  autoria  e  de  autonomia  na  produção  do
conhecimento.  Os  locais  de  realização  dos  encontros  presenciais  estão  sendo  realizados
mensalmente no auditório do Centro de Educação da UFES e, também, no Auditório do IFES –
Campus Nova Venécia,  sem restrição de que aconteçam em outros locais,  se necessário ou
propício for.Textos relativos às temáticas serão enviados por meio virtual e serão disponibilizados
no  blog  do  Laboratório  de  Ensino  e  Aprendizagem de  Geografia  -  LEAGEO -  do  Centro  de
Educação da UFES e futuramente pelo LEAGEO- IFES. A base teórica se orienta por estudos com
o cotidiano, na perspectiva de formação docente geográfica Cavalcante (2003, 2006), Pontuscka e
Oliveira  (2002)  Pontuschka,  Cacete  (2007),  Straforini  (2004)  Venturi  (2005),  Schäffer  (2005);
Cararo  (2014),  Valladares  (2009,  2002,  2000),  Borges  (2001,  2012),  destacando-se  ainda  os
trabalhos de Alves (2005, 2008), 2008); Ferraço (2005, 2007), dentre outros.
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA CULTURAL

Leonice Barbosa(1) 
Sandra Mara Santana Rocha (2)

Ailton Pereira Morila(3)

Paulo Sérgio da Silva Porto(4)

(1) CEUNES/UFES; Mestranda em Ensino na Educação Básica - CAPES; leonbarb@hotmail.com
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(3) CEUNES/UFES; ailton.morila@ufes.br
(4) CEUNES/UFES; pauloporto@  ceunes  .ufes.br

Este  artigo  representa  um  recorte  da  dissertação  “Programa  de  Formação  Continuada  dos
Professores e Pedagogos do Ensino Médio (PNEM) em São Domingos do Norte/ES: Foco na
Cultura Docente”,  cujo tema consiste na análise da tríade: formação continuada-PNEM-cultura
docente.  Durante  a  pesquisa,  percebeu-se  que  a  cultura  docente  é  muito  mais  complexa  e
determina de maneira implícita as relações, processos e procedimentos adotados no ambiente
escolar.  Tendo em vista tal abrangência, justifica-se a escolha desse foco neste trabalho, que
pretende  ainda  elucidar  os  conceitos  relativos  às  culturas  docentes,  bem  como  suas
características,  perpassando pela cultura da balcanização,  colaboração e colegialidade. Serão
objetivos deste trabalho a conceituação da cultura docente, suas classificações e caracterização;
avaliação do ambiente cultural predominante na EEEFM São Domingos, e ainda apontamentos
sobre a construção de uma cultura de real colaboração no ambiente escolar de modo a viabilizar
melhores resultados. A metodologia abarca a revisão de bibliografias, com ênfase nos trabalhos
de  Hargreaves (1998) e Pérez-Gómez (1998) e uma pesquisa de campo com aplicação de um
questionário aberto a 15 professores da EEEFM “São Domingos”, localizada em São Domingos do
Norte-ES, no decurso do mês de setembro/2015. A escolha dessa unidade escolar representa
uma continuidade da pesquisa em desenvolvimento para a conclusão da dissertação de mestrado,
já supracitada. A balcanização é uma cultura de fragmentação em grupos, muitas vezes motivada
pela  organização  física  ou  curricular  da  escola;  a  colegialidade  simboliza  uma  tentativa  de
primazia  da  coletividade,  contudo  é  muitas  vezes  artificial,  pois  imposta  pela  hierarquia  do
sistema, tendo em vista metas pré-determinadas;  por sua vez, a colaboração é a cultura dita
“preferencial”, pois emana da troca de experiências, de forma espontânea e garantindo resultados
coletivos,  sem  a  imposição  superior.  Exatamente  por  ser  espontânea,  essa  cultura  não  tem
resultados previsíveis, mas promove a união do grupo de forma homogênea, sendo especialmente
ligada a democratização da gestão escolar.  Considera-se que nos discursos dos professores,
impera a ideia da existência de uma cultura da colaboração, contudo, as observações e pesquisas
já realizadas apontam para um a forte balcanização ou ainda uma colegialidade (artificial). 

Palavras-chave: Cultura docente. Balcanização. Colaboração. Colegialidade.
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NA TRILHA ECOLÓGICA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES/EDUCADORES AMBIENTAIS 

Sebastiao Ferreira (1) 

(1) Faculdade de Ensino Superior de Linhares - FACELI; tiaoef@hotmail.com 

A formação do professor/professora requer uma compreensão que esteja entre, através e além do
campo  teórico  e,  para  isto  a  experiência/prática/vivência  tem  um  papel  importante  na  vida
acadêmica do/da estudante de Ensino Superior. Com este entendimento foi planejado e realizado
atividades  práticas  como  parte  da  Formação,  Vivência,  Lazer,  Estudo  e  de  Integração  da
Educação Física com a Educação Ambiental em ambientes natural, que resultou em uma “trilha
ecológica”, numa Reserva particular do Município de Linhares – ES, com os seguintes objetivos:
vivenciar  a  experiência  de  Educação  Ambiental  em  espaço  prático  natural;  proporcionar  a
sensibilização  ambiental  dos/as  graduandos/as  neste  espaço;  apresentar  as  contribuições  da
Educação Ambiental junto a Educação Física escolar na formação humana; filosofar a partir da
temática:  Sentir, Pensar e Agir. Esta atividade envolveu graduandos/as do curso de Licenciatura
em Pedagogia da Faculdade de Ensino Superior de Linhares - FACELI, na disciplina Metodologia
de Ensino de Educação Física. Vários pesquisadores da área de Educação Física afirmam que
esta Disciplina sempre foi vista como meio de preparar a juventude para o esporte, defesa da
nação e força de trabalho. Hoje, entende-se que esta é um componente curricular obrigatório da
educação básica na qual sua prática é essencial. Entende, ainda, que ela contribui para formação
afetiva, ética, social, sexual e ambiental. Para Pensadores/pesquisadores, em sua complexidade,
a Educação Ambiental está se configura como possibilidade de religar a natureza e a cultura, a
sociedade e a natureza,  o sujeito  e o objeto.  Tavares  e  Vargas (2004),  que são da área de
Educação Física, concordam que a Educação Ambiental encontra-se de certa maneira inserido no
contexto de cada disciplina, mas não dispensa a necessidade de reafirmar sua integração dentro
do currículo e nas práticas escolares, tendo em vista sua relevância social e ambiental. Nesta
proposta surge a necessidade de discussão da questão socioambiental dentro de cada disciplina.
Que foi a ideia aqui contemplada. É compreensível a resistência e os desafios para desenvolver
práticas  de Educação Física escolar  integrada a Educação Ambiental,  mas acredito que esta
atividade  prática  serviu  de  reflexão  e  ampliação  de  entendimento  dos/das  graduandos/as  da
FACELI  e,  que  a  proposta  venha  contribuir  na  viabilização  de  projetos  de  Educação
Socioambiental no contexto escolar, ou caracterizar-se como sugestão.

Palavras-chave: Educação Física. Educação Ambiental. Vivências.
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PROFESSOR-ENGENHEIRO OU ENGENHEIRO-PROFESSOR: CRUZANDO AS FRONTEIRAS
ENTRE A PEDAGOGIA E A ENGENHARIA 

Francisco José Soares Costa (1) 

Luis Eduardo Martins de Lima (2) 

(1) IFES; franciscocosta@ifes.edu.br
(2) IFES; luisedu@ifes.edu.br

 

Esse trabalho teve origem a partir  da nossa participação na 1ª Feira Estadual de Engenharia
Elétrica para debatermos o tema “O Engenheiro Eletricista Docente: Formação e Desafios. O tema
ganha  importância  se  indagarmos  o  que  pensa  e  sente  um  Professor-Engenheiro,  sendo  a
seguinte  questão relevante  e inerente  a este tema:   Qual  é a  reação do profissional  quando
descobre que tem o domínio técnico-científico de uma determinada área do saber, mas não possui
domínio  didático-pedagógico  para  ministrar  disciplinas  nesta  área? Na  tentativa  de  nos
aproximarmos de uma resposta a essa indagação, fez-se necessário desdobrá-la em outras, onde
se destacaram  aquelas referentes  à constituição da identidade docente:  Como nos  tornamos
professores? Ingressando numa instituição de ensino superior e cursando uma Licenciatura? Ou
quando somos aprovados em um concurso público para o cargo de professor? E no caso dos
profissionais formados em curso de Bacharelado, em especial os Engenheiros? Essa formação
acontece após a conclusão do curso em uma Licenciatura em Engenharia ou no Mestrado e/ou
Doutorado? Ou em nenhuma das alternativas acima? A partir das respostas a essas perguntas,
tentamos  propor  respostas,  sempre  provisórias,  de  como  se  dá  a  formação  do  Professor-
Engenheiro (ou seria do Engenheiro-Professor?). Até os anos 80, segundo (SANTOS; SILVA, p.
28)  a  docência  era  uma  ocupação,  em  geral  secundária,  exercida  de  forma concomitante  à
profissão de Engenheiro nas grandes empresas que se instalaram no Espirito Santo na década de
setenta. Paulatinamente, de ocupação, a docência foi se tornando profissão, demandando uma
dedicação exclusiva, para  que se pudesse atender às  crescentes atribuições de um professor.
Entretanto,  embora  nesse  processo  de  passagem  de  Engenheiro-Professor  para  Professor-
Engenheiro, o tempo destinado à profissão de Professor tenha aumentado, o mesmo não se pode
afirmar sobre a formação para se tornar um profissional da educação, pois, não houve o mesmo
empenho desta categoria profissional neste sentido. De forma geral, o processo de formação do
Professor-Engenheiro acontece pela observação do trabalho de colegas da área, da reprodução
de práticas de outros professores que, em sua opinião, seriam modelos de “bons professores”,
eventuais cursos realizados concomitante a sua prática docente e do contato com o pedagogo,
seja  ou  não  o  responsável  pelo  seu  curso.   Nesse  sentido  concebe-se  aqui  a  formação  do
Educador-Engenheiro como um processo de autoformação - envolvendo dimensões, individuais,
coletivas  e  organizacionais  –  desenvolvido  em  contextos  e  momentos  diversificados,  e  em
diferentes  comunidades  de  aprendizagem  constituídas  por  outros  Educadores-Engenheiros
(MIZUKAMI, 2005).   Assim, mais importante que saber o que é um professor, é investigar como
pensam esses profissionais, e particularmente, como atuam e como se formam (PIRES, 2011, p.
39)  Neste  sentido,  concluímos  que  para  enfrentarmos  os  desafios  que  se  colocam  para  o
Professor-Engenheiro  na  contemporaneidade,  uma  única  solução  se  impõe:  FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA.
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VISITA À POLÍTICA CAPIXABA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA DÉCADA EM
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Tratar da formação de professores possibilita percorrer caminhos diversos devido à complexidade
do tema. Um dos possíveis recortes diz respeito à análise das políticas públicas que influenciam
direta  ou  indiretamente  a  formação  dos  professores  e  consequentemente  suas  práticas  no
exercício da profissão. É por esse caminho que este artigo pretende trilhar, apresentando uma
análise concisa, mas produtiva, das políticas de formação de professores – ou outras que lhes
influenciam – partindo das propostas Federais e acompanhando seus (re)desenhos no Estado do
Espírito  Santo.  Apartidário,  o  estudo  pretende  descrever  leis,  decretos  e  portarias  que
representaram avanços para a formação do professor, incluindo nesse sentido as conquistas de
direitos e qualidade de trabalho, bem como as lacunas que ainda existem em todo esse contexto.
O objetivo é simples: propiciar ao leitor um panorama do processo de formação dos professores
no Estado, especialmente a eles mesmos que, por vezes, desconhecem a própria trajetória de
direitos e deveres que lhes são imputados. A escolha pela última década fez-se em virtude de ser
um período de importantes conquistas e enfáticos debates, sem desconsiderar documentos como
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/96) que, embora anterior ao período
estudado, representa seus fundamentos. Não se trata de apenas enumerar o que foi feito nesse
período,  mas apontar sobremaneira as relações entre as iniciativas de cunho Federal  e seus
desdobramentos dentro do Estado. Para tanto, apresenta-se uma cuidadosa revisão bibliográfica
e documental  que contou com a análise de leis,  portarias e ementas (Federais  e Estaduais),
angariadas através da análise dos sites institucionais (Secretaria Estadual de Educação – SEDU,
dentre outros), Diário Oficial da União e do Estado do Espírito Santo. O resultado é um mapa,
bastante didático, dessas iniciativas seguidas da análise de seus reflexos no cotidiano escolar, o
que possibilita vislumbrar as necessidades e orientar-se pelos modelos bem-sucedidos. Dessa
revisão,  destacam-se  conquistas  de  incentivo  à  formação  em  serviço,  como  o  afastamento
remunerado  para  mestrado  e  doutorado,  as  ações  formativas  em  serviço  (promovidas  de
Superintendências Regionais de Educação – SREs) e mais recentemente o PNAIC e o PNEM –
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e Programa de Formação de Professores e
Pedagogos do Ensino Médio, propostas de origem Federal, redesenhadas no Estado. Merecem
debate, dentre outros, o tema da remuneração por subsídio e o Bônus Desempenho, devido as
especificidades que representam.
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CARTOGRAFIAS DO ENSINO DE FILOSOFIA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO
DE ARACRUZ

Andréa Scopel Piol(1) 
Jair Miranda de Paiva(2)

(1) Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEUNES/UFES);
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A reintrodução  da  Filosofia  no  Ensino  Médio  nos  desafia  a  repensar  esse  ensino  enquanto
processo ativo e criativo que nos convide para uma experiência de pensamento (KOHAN, 2009) e
para  a  criação  de  conceitos (DELEUZE-GUATTARI,  1992;  GALLO,  2012).  Logo,  pensar  na
potência criativa da Filosofia e do seu ensino implica propiciar espaços abertos ao pensamento e
à produção de subjetividades livres e potentes, o que apontam desafios e novas perspectivas às
instituições de ensino e, especialmente, aos professores de filosofia  para o processo formativo
dos jovens estudantes do ensino médio. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é apresentar
resultados parciais de uma pesquisa em andamento no Mestrado em Ensino na Educação Básica,
pela UFES, cuja finalidade é investigar práticas e experiências do ensino de filosofia no Ensino
Médio, assim como problematizar e pôr em evidência a formação dos professores de filosofia.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de tipo cartográfico, intencionando acompanhar processos
da prática  pedagógica e dos agenciamentos  dessas experiências  nos cotidianos escolares  e,
assim, contribuir com a formação de professores de filosofia da educação média. A produção de
dados  fez-se  através  de  observação  participante,  entrevistas  semiestruturadas,  questionários,
diário de campo e análise de conteúdo. As cartografias dessa pesquisa se encaminham para os
encontros de corpos, de movimentos, de afetos, das intensidades e das multiplicidades que vão
se  constituindo  e  se  produzindo  agenciamentos  com  e  entre  os  professores  de  filosofia.
Poderíamos,  então,  afirmar  que  os  resultados  dessa  pesquisa  encaminham  para  as
singularidades,  as  fragilidades e  as  virtualidades que estão  presentes  nesses  professores  de
filosofia. Entre eles encontramos potencialidades, mas também uma espécie de fragilidade. Nesse
contexto,  evidencia-se,  até  então,  que  os  docentes  de  filosofia  encontram  dificuldades  e,
preocupados em torná-la uma disciplina interessante, criam linhas de fugas nas  artes de fazer
seus currículos. É indispensável pensar esse ensino como sinal de problematização filosófica,
como condições de afetar o modo de vida daqueles que a compartilham pelo exame e o cuidado
de si,  como afirma Foucault;  para que se possa,  como Sócrates,  provocar e examinar a nós
mesmos e aos outros, tornando os estudantes sujeitos reais de sua história. Ademais, exige-nos
pensar a prática filosofia no contexto de uma educação menor, a partir das quais promove política
do cotidiano, como nos ensinam nossos intercessores Deleuze-Gallo.
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O PROCESSO DE REGULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NO ESTADO
ESPÍRITO SANTO A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Andressa Paula de Oliveira (1)

Ueber José de Oliveira (2)

(1) Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica – UFES, Bolsista Fapes;
andressapaula88@yahoo.com.br

(2) Departamento de Educação e Ciências Humanas – Ceunes/UFES; ueberoliveira@yahoo.com.br.

Esta comunicação faz parte da pesquisa que está sendo desenvolvida como um dos requisitos
para  a  obtenção  do  grau  de  mestre  junto  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ensino  na
Educação  Básica,  da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo,  e  tem como  objetivo  principal
abordar  o  processo  de regulação das  políticas  educacionais  e  suas consequências  sobre  as
políticas de formação docente a partir da Constituição Federal de 1988, e seus rebatimentos no
Estado do Espírito Santo. Partimos da hipótese de que um novo modelo de regulação de políticas
educacionais emergiu do ciclo de reformas nos anos de 1990. As reflexões trazidas neste artigo
resultam da pesquisa em desenvolvimento sobre o tema, mais especificamente de levantamento
documental e revisão bibliográfica.  O artigo procura caracterizar sumariamente o processo de
regulação no contexto educacional no Brasil e suas consequências para as políticas de formação
docente,  a  partir  de  alguns  elementos  que  permitem  conhecer  as  especificidades,  porém
buscando apresentar tais elementos à luz de contribuições de autores que vêm se debruçando
sobre o assunto.  De acordo com Luiz Fernandes Dourado (2013), a reflexão sobre as políticas
públicas e seus desdobramentos na realidade brasileira, implica a necessária compreensão dos
complexos  processos  de  organização  e  gestão,  bem  como  a  regulação.  Para  o  autor  João
Barroso (2005), a regulação é um processo constitutivo de qualquer sistema e tem por principal
função assegurar o equilíbrio, a coerência, e mas também a transformação desse mesmo sistema.
No sistema público de ensino, embora o Estado constitua uma fonte essencial de regulação, ele
não é a única, nem por vezes a mais decisiva nos resultados finais. Para Barroso (2005, p. 734),
essa é uma visão parcial do processo que ignora as múltiplas regulações a que o sistema está
sujeito (por parte dos professores, dos pais, e de outros agentes sociais) que torna imprevisível o
efeito das regulações iniciadas pelo Estado e sua administração. Ainda de acordo com o autor,
diversidade de fontes e modos de regulação faz com que a coordenação e funcionamento do
sistema educativo se apresenta mais da interação dos vários dispositivos reguladores do que da
aplicação linear de normas, regras e orientações oriundas do poder político. Mais do que falar de
regulação, seria melhor falar de “multi-regulação”, pois não se trata de um processo isolado, mais
de vários dispositivos reguladores.

Palavras-Chave: Regulação. Formação Docente. Constituição de 1988. Políticas Públicas.
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A AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA E SEUS
REFLEXOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Álvaro José Maria Filho(1) 
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Os anos de 1970 presenciaram um grande processo de integração econômica, cultural, social e
política entre os povos como consequência do estreitamento virtual das distâncias geográficas
que os separavam, tendo na informática uma importante ferramenta de interação e comunicação
nesse processo.  Entretanto,  foi  necessário  aos  indivíduos  que  queriam participar  desse  novo
evento social o domínio de um idioma, em especial, a língua inglesa. Essa necessidade fez com
que houvesse um considerável aumento na demanda pelo aprendizado do idioma anglo-saxão, o
que  trouxe,  como  consequência,  uma  busca  maior  por  profissionais  especializados  em  seu
ensino.  Com o intuito de garantir  um espaço nesse mercado de trabalho,  muitos passaram a
procurar nas instituições de ensino superior a formação acadêmica necessária que os habilitasse
a  atuar  como  professores  de  idiomas,  mais  especificamente  falando,  professores  de  língua
inglesa.  Todavia,  apesar  do esforço que várias faculdades e universidades,  em conjunto com
outras instituições governamentais, têm feito para colocar profissionais capacitados no mercado
de trabalho, o que se tem observado é um número considerável de alunos do ensino fundamental
e médio que ainda apresentam dificuldades no aprendizado e no domínio das quatro habilidades
da  língua  inglesa.  Por  acreditar  que  esse  fato  tem  uma  relação  direta  com  a  formação  do
professor de idiomas, este artigo objetiva analisar como a autonomia ( a oportunidade que se dá
ao aluno para construir o seu próprio conhecimento ) é apresentada aos alunos dos cursos de
Letras e que relação ela tem com a formação insuficiente dos alunos no ensino fundamental e
médio no que diz respeito ao domínio da língua inglesa. A fim de diagnosticar o problema, foi
necessária uma pesquisa sobre os materiais didáticos adotados nas universidades de renome ao
redor do mundo e como eles apresentam aos futuros professores a questão da autonomia em sala
de aula. A pesquisa revelou que os materiais acadêmicos mostraram-se insatisfatórios, tendo em
vista  a  pouca  relevância  que  eles  dão  à  questão  da  autonomia  no  processo  de  ensino-
aprendizagem. Com base nos resultados, pôde-se perceber que mudanças devem ser feitas em
relação à formação do professor de uma segunda língua, a começar pela adoção de materiais
didáticos que abordem a autonomia na educação de forma mais profunda e detalhada, somada à
uma postura positiva dos professores universitários em direção a essa prática.

Palavras-Chave: Autonomia. Formação do professor; Material didático.
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PROBLEMATIZANDO OS USOS E ABORDAGENS DOS MAPAS DOS LIVROS DIDÁTICOS DE
3º ANO DE ENSINO MÉDIO 
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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na disciplina de Cartografia Geográfica II
do curso de Licenciatura em Geografia  do Instituto Federal  do Espírito  Santo-  Campus Nova
Venécia acerca dos usos e tratamentos dos mapas presente em dois livros didáticos de Geografia
do  Ensino  médio  trabalhados  em  várias  escolas  da  Região  Noroeste  do  Espírito  Santo.
Entendemos o mapa cartográfico enquanto elemento visual, que ajuda o aluno no entendimento
de grande parte dos conteúdos presentes nos livros didáticos de Geografia, auxiliando os alunos
na  “visualização”  do  mundo a  partir  deste  produto  cartográfico.  A importância  da  abordagem
cartográfica em sala de aula está diretamente ligada aos livros didáticos, pois mapas com excesso
ou falta de informação podem comprometer todo o processo de aprendizagem. A Cartografia está
diretamente ligada à comunicação visual, portanto os elementos contidos nos mapas devem estar
precisos, de qualidade, legíveis e claros, possibilitando o aluno representar as dinamicidades do
espaço  utilizando  de  manifestações  (ponto,  linha  e  área)  e  considerando  as  abordagens
quantitativas, qualitativas ou ordenadas. Não podemos esquecer que outro elemento existente no
mapa que deve ser  referendado é a indicação do norte, para que o leitor localize e posicione o
mapa de  forma correta. Os elementos: título, legenda, escala, indicação do norte, fonte, autor e
data são imprescindíveis para a fidelização da representação cartográfica, bem como os símbolos
cartográficos que são a transformação de um significante (o que é desenhado) para o significado
(o que pensa o autor do mapa), tem- se então a legenda, que traduz estas concepções, tornando
o significante assim um elemento  fundamental na elaboração dos mapas presentes nos livros
didáticos.  Contudo, os mapas são usados, em algumas vezes, como meras figuras ilustrativas,
não tendo uma plena contextualização com os assuntos que precedem ou antecedem. Nesta
comunicação, apresentaremos os resultados da pesquisa que se propôs analisar, sob a óptica
cartográfica, todos os mapas presentes nos referidos livros.   Para tanto, a proposta metodológica
foi baseada em um questionário estruturado em que foi observado, dentre outros: a) sintonia do
mapa com o texto que o precede; b) proposição do uso do mapa pelo autor do livro; c) análise dos
elementos externos que são necessários para o entendimento do mapa: titulo, escala, indicação
da direção do Norte, legenda, fonte, autor e data; d) existência ou inexistência destes elementos
no comprometimento dos assuntos estudados; e) indicação das unidades dos livros desprovidas
de mapas.  A base teórica desta pesquisa se orientou nos estudos de Loch (2009),  Martinelli
(2007), Menezes (2013), Joly (1990) e de Oliveira (1993).
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Os  estudos  acerca  do  conceito  de  paisagem é  uma  prática  recorrente  nas  discussões  da
Geografia,  afinal  de  contas  o  lugar onde  vivemos  é  composto  por  paisagens variadas  que
agregam  acúmulos  de  tempos  diferentes  e  desiguais.  A  partir  da  categoria  geográfica  da
paisagem, podemos  abstrair  elementos  que  subsidiam  variadas  discussões  no  planejamento
territorial, na apropriação e uso do solo, quer no espaço rural ou no urbano, assim como pode
esse  conceito  nos  ajudar  a  pensar  possibilidades  de  discussões  diversificadas  com  nossos
alunos. Dessa forma o trabalho que apresentamos é resultante de parte das discussões de um
projeto de pesquisa realizada no ano de 2013 com professores/as e alunos de uma escola pública
de ensino médio situada no entorno do Mestre Álvaro, considerado o ponto culminante do litoral
brasileiro e por ser uma referência paisagística e ambiental do município de Serra, localizado na
Região Metropolitana da Grande Vitória – ES. A pesquisa aqui relatada se desenvolveu a partir de
várias Aulas de Campo a  este  monumento  natural,  em que foram realizadas identificações e
análises das relações entre os docentes e discentes com as paisagens do entrono escolar, a fim
de que pudesse observar, dentre outros, as deficiências e as dificuldades encontradas pelos/as
professores/as em relação às suas praticas docentes. Esta área de paisagem atrativa, agrega ao
mesmo  tempo  processos  de  degradação  e  de  preservação  ambiental.  As  paisagens são
testemunhas mudas e tagarelas ao mesmo tempo, das dinâmicas advindas das relações sociais
de apropriação, ocupação, utilização e transformação do espaço geográfico. Para tanto utilizamos
como metodologia  a coleta de relatos e narrativas dos docentes de Geografia  pós-campo.  O
trabalho aponta que é necessário um olhar  mais apurado por parte dos/as professores/as na
direção  do  dia  a  dia  dos  estudantes,  onde  relações  humanas,  harmônicas  e  desarmônicas,
sociais, econômicas e ambientais são construídas, gerando riquíssimas oportunidades ímpares de
construção  dos  saberes  que  se  materializam  nas  práticas  cotidianas  das  relações  sociais
implicando em qualidade de vida e contribuindo na formação da cidadania geográfica dos alunos,
fazendo estes cidadãos plenos, consumidores e construtores do Espaço Geográfico.

Palavras-chave: Paisagem. Práticas docentes. Espaço Geográfico. Cidadania.
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OS MAPAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE
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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na disciplina de Cartografia Geográfica II
do curso de Licenciatura em Geografia  do Instituto Federal  do Espírito  Santo-  Campus Nova
Venécia acerca dos usos e tratamentos dos mapas presente em dois livros didáticos de Geografia
do  Ensino  médio  trabalhados  em  várias  escolas  da  Região  Noroeste  do  Espírito  Santo.
Entendemos o mapa cartográfico enquanto elemento visual, que ajuda o aluno no entendimento
de grande parte dos conteúdos presentes nos livros didáticos de Geografia, auxiliando os alunos
na  “visualização”  do  mundo a  partir  deste  produto  cartográfico.  A importância  da  abordagem
cartográfica em sala de aula está diretamente ligada aos livros didáticos, pois mapas com excesso
ou falta de informação podem comprometer todo o processo de aprendizagem. A Cartografia está
diretamente ligada à comunicação visual, portanto os elementos contidos nos mapas devem estar
precisos, de qualidade, legíveis e claros, possibilitando o aluno representar as dinamicidades do
espaço  utilizando  de  manifestações  (ponto,  linha  e  área)  e  considerando  as  abordagens
quantitativas, qualitativas ou ordenadas. Não podemos esquecer que outro elemento existente no
mapa que deve ser  referendado é a indicação do norte, para que o leitor localize e posicione o
mapa de  forma correta. Os elementos: título, legenda, escala, indicação do norte, fonte, autor e
data são imprescindíveis para a fidelização da representação cartográfica, bem como os símbolos
cartográficos que são a transformação de um significante (o que é desenhado) para o significado
(o que pensa o autor do mapa), tem- se então a legenda, que traduz estas concepções, tornando
o significante assim um elemento  fundamental na elaboração dos mapas presentes nos livros
didáticos.  Contudo, os mapas são usados, em algumas vezes, como meras figuras ilustrativas,
não tendo uma plena contextualização com os assuntos que precedem ou antecedem. Nesta
comunicação, apresentaremos os resultados da pesquisa que se propôs analisar, sob a óptica
cartográfica, todos os mapas presentes nos referidos livros.   Para tanto, a proposta metodológica
foi baseada em um questionário estruturado em que foi observado, dentre outros: a) sintonia do
mapa com o texto que o precede; b) proposição do uso do mapa pelo autor do livro; c) análise dos
elementos externos que são necessários para o entendimento do mapa: titulo, escala, indicação
da direção do Norte, legenda, fonte, autor e data; d) existência ou inexistência destes elementos
no comprometimento dos assuntos estudados; e) indicação das unidades dos livros desprovidas
de mapas.  A base teórica desta pesquisa se orientou nos estudos de Loch (2009),  Martinelli
(2007), Menezes (2013), Joly (1990) e de Oliveira (1993).
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APRENDIZAGEM MÓVEL: O USO DE CELULARES NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM 
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A utilização de novas tecnologias promoveu mudanças significativas na organização dos espaços
educacionais, cujo conhecimento já não se encontra compartimentalizado em disciplinas fechadas
e nem a escola o único espaço de aprendizagem. A utilização de tecnologias móveis na educação
não  é  propriamente  uma  novidade  nas  escolas,  visto  que  há  muito  os  adolescentes  já  se
apoderaram dessa ferramenta que gradativamente vem substituindo os pesados livros didáticos
pela consulta rápida aos sites de busca. Dentre as tecnologias móveis encontram-se os celulares,
que podem ser considerados a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) mais acessível do
planeta,  fato  que  vem moldando  comportamentos,  principalmente  entre  os  adolescentes,  que
utilizam estas ferramentas para uma gama cada vez maior de ações. Tais características não
poderiam passar despercebidas nos ambientes escolares, exigindo um novo modelo de ensino
que aproveitasse as facilidades promovidas por esta ferramenta na construção do conhecimento.
Deste modo o objetivo deste trabalho se refere a identificar a influência de aplicativos no processo
de ensino aprendizagem dos docentes das 3ª séries do Ensino Médio da EEEFM “Professora Ana
Portela de Sá” no município de Vila Pavão – ES. A utilização de um aplicativo de celular, WatsApp,
tem se tornado uma febre entre os adolescentes que criam grupos e compartilham informações
entre os mais variados públicos. A aplicação dessa ferramenta no processo de construção de
conhecimento  foi  um  dos  objetivos  estabelecidos  para  a  criação  do  grupo  “GeosApp”,  que
possibilitou a ampliação dos debates direcionados em sala de aula propostos na disciplina de
Geografia, enfatizando temas da atualidade como politica e meio ambiente. Ao propor um debate
utilizando esta ferramenta,  iniciou-se um trabalho colaborativo entre os alunos, que passaram a
construir  um espaço  virtual  baseado  na  extensão  do  espaço  real.  Para  garantir  os  objetivos
propostos foram definidos normas de participação no grupo, de forma a manter um espaço de
debates livres de ideias preconceituosas. As penalidades para quem não respeitassem as normas
foram  estabelecidas  pelos  componentes  dos  grupos,  variando  de  perda  de  pontuação  nas
atividades postadas até a exclusão do grupo. Os temas postados são avaliados por trimestre pelo
professor da disciplina de Geografia e acompanhado pela Pedagoga da escola. As produções dos
integrantes  são  compartilhadas  entre  os  grupos,  possibilitando  a  ampliação  dos  temas
apresentados.  O  uso  do  aplicativo  tem  promovido  maior  participação  dos  educandos,
principalmente  dos  que  possuem  alguma  dificuldade  de  expor  suas  ideias  em sala  de  aula,
resultando  em  melhor  desempenho  nas  atividades  avaliativas,  ampliando  o  espaço  de
aprendizagem e desenvolvendo de diversas habilidades e competências aplicadas ao ciberespaço
e que tem refletido no cotidiano dos docentes de forma lúdica e criativa.
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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na disciplina de Cartografia Geográfica II
do curso de Licenciatura em Geografia  do Instituto Federal  do Espírito  Santo-  Campus Nova
Venécia acerca dos usos e tratamentos dos mapas presente em dois livros didáticos de Geografia
do  Ensino  médio  trabalhados  em  várias  escolas  da  Região  Noroeste  do  Espírito  Santo.
Entendemos o mapa cartográfico enquanto elemento visual, que ajuda o aluno no entendimento
de grande parte dos conteúdos presentes nos livros didáticos de Geografia, auxiliando os alunos
na  “visualização”  do  mundo a  partir  deste  produto  cartográfico.  A importância  da  abordagem
cartográfica em sala de aula está diretamente ligada aos livros didáticos, pois mapas com excesso
ou falta de informação podem comprometer todo o processo de aprendizagem. A Cartografia está
diretamente ligada à comunicação visual, portanto os elementos contidos nos mapas devem estar
precisos, de qualidade, legíveis e claros, possibilitando o aluno representar as dinamicidades do
espaço  utilizando  de  manifestações  (ponto,  linha  e  área)  e  considerando  as  abordagens
quantitativas, qualitativas ou ordenadas. Não podemos esquecer que outro elemento existente no
mapa que deve ser  referendado é a indicação do norte, para que o leitor localize e posicione o
mapa de  forma correta. Os elementos: título, legenda, escala, indicação do norte, fonte, autor e
data são imprescindíveis para a fidelização da representação cartográfica, bem como os símbolos
cartográficos que são a transformação de um significante (o que é desenhado) para o significado
(o que pensa o autor do mapa), tem- se então a legenda, que traduz estas concepções, tornando
o significante assim um elemento  fundamental na elaboração dos mapas presentes nos livros
didáticos.  Contudo, os mapas são usados, em algumas vezes, como meras figuras ilustrativas,
não tendo uma plena contextualização com os assuntos que precedem ou antecedem. Nesta
comunicação, apresentaremos os resultados da pesquisa que se propôs analisar, sob a óptica
cartográfica, todos os mapas presentes nos referidos livros.   Para tanto, a proposta metodológica
foi baseada em um questionário estruturado em que foi observado, dentre outros: a) sintonia do
mapa com o texto que o precede; b) proposição do uso do mapa pelo autor do livro; c) análise dos
elementos externos que são necessários para o entendimento do mapa: titulo, escala, indicação
da direção do Norte, legenda, fonte, autor e data; d) existência ou inexistência destes elementos
no comprometimento dos assuntos estudados; e) indicação das unidades dos livros desprovidas
de mapas.  A base teórica desta pesquisa se orientou nos estudos de Loch (2009),  Martinelli
(2007), Menezes (2013), Joly (1990) e de Oliveira (1993).
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O presente estudo foi baseado no trabalho “Vivendo a meteorologia para construir a climatologia:
experiências  práticas  no  Ensino  Fundamental”,  de  Maira  Suertegaray  Rossato.  Consistiu,
basicamente, na elaboração de um questionário sobre conceitos e temas relacionados as noções
de climatologia, com aplicação para alunos do 6º ano e da 8ª série da EEEFM “Irmã Tereza Altoé”,
localizada  no  município  de  Jaguaré-ES.  O  referido  questionário  foi  elaborado  abordando  os
seguintes temas: a) O conceito de clima e de tempo meteorológico; b) O entendimento dos fatores
geradores das estações do ano; c) O conhecimento dos fatores do clima e dos elementos do
clima; d) Abordagem do clima predominante no Estado do Espírito Santo (regional) e no município
de Jaguaré-ES (local); e) Noções básicas e panorama dos assuntos relacionados ao clima que já
foram  estudados  pelos  alunos.  A partir  da  consolidação  e  análise  dos  resultados  obtidos,  o
objetivo foi elaborar um diagnóstico do ensino fundamental séries finais acerca do conhecimento
dos alunos a respeito da temática comparando a abordagem do tema nos 6º anos e nas 8ª séries,
constatando se as perspectivas enunciadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e no
Currículo Básico Escolar Estadual são atingidas com êxito. O método utilizado foi o empírico por
meio da aplicação de questionários com questões de múltipla escolha e dissertativas, valorizando
os conhecimentos prévios dos educandos e realizando-se a consolidação dos resultados por meio
de gráficos. Os resultados demonstraram a necessidade de propostas de intervenção no trabalho
com os conteúdos relacionados,  visando obter  maior  êxito  no processo de aprendizagem. As
informações obtidas permitiram traçar o diagnóstico do ensino de climatologia nas séries finais do
ensino fundamental em uma escola da rede estadual de ensino e propor práticas de ensino de
climatologia  que  poderão  auxiliar  no  processo  de  aprendizagem  do  referido  tema.  Dada  a
importância do tema e as inúmeras possibilidades de valorização dos conhecimentos prévios do
aluno e a da comunidade ao qual este está inserido, enfatiza-se a importância de diagnosticar e
propor práticas educativas que visem contribuir com o processo de ensino aprendizagem. Entre as
práticas  sugeridas  destaca-se  a  construção  de  registros  e  instrumentos  meteorológicos,  o
levantamento  das  tradições  locais  sobre  o  tempo,  entrevistas  e  outros,  onde  o  aluno  é  o
responsável pela investigação.
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PROBLEMATIZANDO OS USOS E ABORDAGENS DOS MAPAS DOS LIVROS DIDÁTICOS DE
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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na disciplina de Cartografia Geográfica II
do curso de Licenciatura em Geografia  do Instituto Federal  do Espírito  Santo-  Campus Nova
Venécia acerca dos usos e tratamentos dos mapas presente em dois livros didáticos de Geografia
do  Ensino  médio  trabalhados  em  várias  escolas  da  Região  Noroeste  do  Espírito  Santo.
Entendemos o mapa cartográfico enquanto elemento visual, que ajuda o aluno no entendimento
de grande parte dos conteúdos presentes nos livros didáticos de Geografia, auxiliando os alunos
na  “visualização”  do  mundo a  partir  deste  produto  cartográfico.  A importância  da  abordagem
cartográfica em sala de aula está diretamente ligada aos livros didáticos, pois mapas com excesso
ou falta de informação podem comprometer todo o processo de aprendizagem. A Cartografia está
diretamente ligada à comunicação visual, portanto os elementos contidos nos mapas devem estar
precisos, de qualidade, legíveis e claros, possibilitando o aluno representar as dinamicidades do
espaço  utilizando  de  manifestações  (ponto,  linha  e  área)  e  considerando  as  abordagens
quantitativas, qualitativas ou ordenadas. Não podemos esquecer que outro elemento existente no
mapa que deve ser referendado é a indicação do norte, para que o leitor localize e posicione o
mapa de forma correta. Os elementos: título, legenda, escala, indicação do norte, fonte, autor e
data são imprescindíveis para a fidelização da representação cartográfica, bem como os símbolos
cartográficos que são a transformação de um significante (o que é desenhado) para o significado
(o que pensa o autor do mapa), tem-se então a legenda, que traduz estas concepções, tornando o
significante  assim  um  elemento  fundamental  na  elaboração  dos  mapas  presentes  nos  livros
didáticos. Contudo, os mapas são usados, em algumas vezes, como meras figuras ilustrativas,
não tendo uma plena contextualização com os assuntos que precedem ou antecedem. Nesta
comunicação, apresentaremos os resultados da pesquisa que se propôs analisar, sob a óptica
cartográfica, todos os mapas presentes nos referidos livros. Para tanto, a proposta metodológica
foi baseada em um questionário estruturado em que foi observado, dentre outros: a) sintonia do
mapa com o texto que o precede; b) proposição do uso do mapa pelo autor do livro; c) análise dos
elementos externos que são necessários para o entendimento do mapa: titulo, escala, indicação
da direção do Norte, legenda, fonte, autor e data; d) existência ou inexistência destes elementos
no comprometimento dos assuntos estudados; e) indicação das unidades dos livros desprovidas
de mapas.  A base teórica desta pesquisa se orientou nos estudos de Loch (2009),  Martinelli
(2007), Menezes (2013), Joly (1990) e de Oliveira (1993).
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PROJETO: SÍMBOLOS MATEMÁTICOS NO DIA-A-DIA
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O presente trabalho consiste em um estudo de caso realizado na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Pio XII acerca da aprendizagem matemática de alunos de 6º ano a respeito
do  conteúdo:  pesos  e  medidas,  utilizando  TIC  e  materiais  concretos  como  suporte  a
aprendizagem. A proposta é a utilização de uma oficina que aborde materiais concretos em sala
de  aula  e  aborde  no  LIED da  escola,  mídias  digitais.  O  objetivo  principal  foi  aliar  materiais
concretos a ferramentas tecnológicas e observar o desenvolvimento dos trabalhos na escola. A
metodologia empregada foi um estudo de caso. Novos hábitos da sociedade trazem às pessoas
satisfações imediatas, de acordo com Fiorentini et all: “A sociedade tecnológica lhes impõe novos
hábitos: os jogos eletrônicos, a mídia com suas imagens instantâneas, a Internet, dentre outros,
trazendo satisfações imediatas a seus desejos e anseios.” (2005, p.97). Na sala de aula, usando o
caderno  e  lápis,  cada  aluno  demorou  em  média  30  minutos  para  realizar  as  atividades  de
conversão de unidades. Estas mesmas atividades foram realizadas quase que simultaneamente
com o conversor on line. “Essas ferramentas possibilitam trocas contínuas de conhecimento entre
professor e aluno, diminuindo a necessidade das aulas meramente expositivas e possibilitando
que o aluno seja mais ativo no processo de busca do conhecimento.” (REIS, 2011, p.76).  Foi
realizada a feira de Ciências e Matemática na escola e a barraca de pesos e medidas foi a mais
visitada. Os visitantes ouviam a palestra das estudantes e podiam fazer o seu próprio cup cake,
utilizando utensílios e medidores padronizadas e não padronizados. A receita que eles deveriam
preparar e os ingredientes culinários estavam na mesa expostos. Como resultados, pude observar
mais comprometimento com a disciplina de matemática e maior interesse em estar pesquisando e
efetuando os cálculos de conversão de unidades em sala para poder testar com o conversor on-
line. Uma crítica a ferramenta utilizada é que o conversor on-line serve como uma calculadora
digital, mas se usado sem critério é um recuso que pode deixar o aluno preguiçoso para fazer
cálculos sozinho.

Palavras-chave: Aprendizagem. TIC. Materiais concretos. Aprendizagem significativa.

34



PROBLEMATIZANDO OS USOS E ABORDAGENS DOS MAPAS DOS LIVROS DIDÁTICOS DE
2º ANO DE ENSINO MÉDIO 

Daniel Arruda De  Oliveira(1) 
Rodrigo Novais Rigo(2)

Ivanusa Moreira De Carvalho(3)

Mizael Fernandes De Oliveira(4)

Geisimara Oliveira De Almeida(5)

(1) Instituto Federal do Espírito Santo; e-mail: dantt_oliver@hotmail.com
  (2) Instituto Federal do Espírito Santo; e-mail: geografiaifesnv@outlook.com
  (3) Instituto Federal do Espírito Santo; e-mail: geografiaifesnv@outlook.com
 (4) Instituto Federal do Espírito Santo; e-mail: mizael.fernandes@ifes.edu.br
  (5) Instituto Federal do Espírito Santo; e-mail: geografiaifesnv@outlook.com

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na disciplina de Cartografia Geográfica II
do curso de Licenciatura em Geografia  do Instituto Federal  do Espírito  Santo-  Campus Nova
Venécia acerca dos usos e tratamentos dos mapas presente em dois livros didáticos de Geografia
do  Ensino  médio  trabalhados  em  várias  escolas  da  Região  Noroeste  do  Espírito  Santo.
Entendemos o mapa cartográfico enquanto elemento visual, que ajuda o aluno no entendimento
de grande parte dos conteúdos presentes nos livros didáticos de Geografia, auxiliando os alunos
na  “visualização”  do  mundo a  partir  deste  produto  cartográfico.  A importância  da  abordagem
cartográfica em sala de aula está diretamente ligada aos livros didáticos, pois mapas com excesso
ou falta de informação podem comprometer todo o processo de aprendizagem. A Cartografia está
diretamente ligada à comunicação visual, portanto os elementos contidos nos mapas devem estar
precisos, de qualidade, legíveis e claros, possibilitando o aluno representar as dinamicidades do
espaço  utilizando  de  manifestações  (ponto,  linha  e  área)  e  considerando  as  abordagens
quantitativas, qualitativas ou ordenadas. Não podemos esquecer que outro elemento existente no
mapa que deve ser  referendado é a indicação do norte, para que o leitor localize e posicione o
mapa de  forma correta. Os elementos: título, legenda, escala, indicação do norte, fonte, autor e
data são imprescindíveis para a fidelização da representação cartográfica, bem como os símbolos
cartográficos que são a transformação de um significante (o que é desenhado) para o significado
(o que pensa o autor do mapa), tem- se então a legenda, que traduz estas concepções, tornando
o significante assim um elemento  fundamental na elaboração dos mapas presentes nos livros
didáticos.  Contudo, os mapas são usados, em algumas vezes, como meras figuras ilustrativas,
não tendo uma plena contextualização com os assuntos que precedem ou antecedem. Nesta
comunicação, apresentaremos os resultados da pesquisa que se propôs analisar, sob a óptica
cartográfica, todos os mapas presentes nos referidos livros.   Para tanto, a proposta metodológica
foi baseada em um questionário estruturado em que foi observado, dentre outros: a) sintonia do
mapa com o texto que o precede; b) proposição do uso do mapa pelo autor do livro; c) análise dos
elementos externos que são necessários para o entendimento do mapa: titulo, escala, indicação
da direção do Norte, legenda, fonte, autor e data; d) existência ou inexistência destes elementos
no comprometimento dos assuntos estudados; e) indicação das unidades dos livros desprovidas
de mapas.  A base teórica desta pesquisa se orientou nos estudos de Loch (2009),  Martinelli
(2007), Menezes (2013), Joly (1990) e de Oliveira (1993).
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EIXO PROCESSOS DE SAÚDE E INCLUSÃO ESCOLAR

O ENSINO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES
DO TRABALHO DOCENTE
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A  Lei nº 10.639/03 determina que em todas as etapas da educação seja trabalhada as questões
étnico-raciais, enfatizando a necessidade de se valorizar a cultura africana e afro-brasileira desde
a educação infantil, respeitando suas especificidades.  Partindo desse pressuposto, este trabalho
é resultante de uma pesquisa do tipo estudo de caso,  realizada em um Centro de Educação
Infantil de autarquia federal localizado na cidade de Vitória – ES,  onde buscou-se investigar de
que  forma a  Lei  10.630/03  tem sido  implementada  na primeira  etapa  da  educação  básica  e
investigar as  práticas promotoras da diversidade na educação infantil.  Procurou-se ainda refletir
sobre  as  práticas  pedagógicas  cotidianas  relativas  às  questões  étnico-raciais  a  partir  de  um
projeto desenvolvido em uma turma de crianças na faixa etária de 3 anos denominado “África em
nós”.  Refletindo  nas  práticas  promotoras  da  diversidade  desenvolvidas  durante  o  projeto,  foi
possível perceber as possibilidades de tratar da temática étnico-racial, propiciando às crianças a
apropriação  de  conhecimentos, atitudes  de  respeito  à  diversidade  e valores que enfatizem e
valorizem  a pluralidade étnico-racial,  tornando-as  capazes  de  se  relacionarem  de  forma  a
respeitar e valorizar as diversidades multiculturais. De maneira enriquecedora, o projeto “África em
nós”  deu suporte  para  a construção e  ação/reflexão das possibilidades de se promover  uma
prática docente pautada no princípio da igualdade racial,  promotora da diversidade.   Assim o
projeto atendeu os propósitos expressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações  Étnico-Raciais  estabelecendo  relação  com  a  Lei  10.630/03  contribuindo  assim,  na
garantia  do  direito  das  crianças  à  uma  educação  de  qualidade,  livre  do  racismo  e  da
discriminação, promovendo a inclusão ao invés de excluir, não fazendo distinção de cor, gênero
ou  origem  étnica,  sendo  capaz  de  formar  cidadãos  mais  conscientes  das  diversidades
multiculturais que formam o nosso país e que consequentemente, promovendo uma educação
que leve a criança a viver e respeitar a diferença.

Palavras-chave: Lei 10639/03. Educação infantil. Ensino das relações etnicorraciais.

36

mailto:lolonobre@hotmail.com


PROMOVENDO A SAÚDE NO COTIDIANO ESCOLAR
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Os  temas  transversais  estão  cada  vez  mais  pressentes  no  cotidiano  escolar,  podendo  ser
abordados  de forma interdisciplinar  no currículo,  tratando de  temas como saúde e  educação
sexual. Para tanto, é preciso levar em conta os valores religiosos e culturais onde a escola está
inserida, já que menosprezar tais preceitos poderá ocasionar relações conflituosas entre escola,
estudantes e família. Devido a fatores físicos e ambientais, os adolescentes estão atingindo a
puberdade  cada  vez  mais  cedo,  interferindo  diretamente  nas  transformações  corporais  e
hormonais. Deste modo, o ambiente escolar se tornou um ponto de referência para este grupo
expressar  suas  transformações  de  diversas  maneiras,  tanto  de  forma  voluntária  quanto
involuntária. O professor, por ser o sujeito que exerce uma postura mais segura diante destes
indivíduos, passa a ser a pessoa mais confiável para esclarecer dúvidas e anseios.  No entanto,
alguns professores não se sentem a vontade em falar sobre tais assuntos com seus alunos. Os
conteúdos relacionados à prevenção da saúde humana foram abordados em uma turma do 20 ano
do ensino médio, por graduandos de licenciatura em Ciências Biológicas em atividade de estágio
supervisionado, que tem como objetivo complementar a formação docente. Durante as aulas, os
alunos apresentaram curiosidade em saber a respeito da sexualidade e da higiene corporal e, com
isso, passaram a fazer diferentes abordagens em relação ao conteúdo programado. A partir deste
fato, as aulas foram direcionadas também para saciar esses anseios e sanar as diversas dúvidas
que possuíam, tendo em vista que estes temas fazem parte do currículo e devem ser tratados em
diferentes momentos escolares de forma transversal. A experiência mostrou a necessidade destas
abordagens  no  ambiente  escolar.  Os  alunos  se  sentiram  mais  confiantes  para  relatarem
curiosidades e dúvidas sobre esses assuntos, demonstrando confiança também nos estagiários.
Nesse trabalho, foi mostrada a importância de informar e alertar os alunos sobre os cuidados que
devem  ter  com  a  saúde  higiênica  e  sexual,  dando  oportunidade  para  que  eles  próprios  se
sentissem à vontade em relação a assuntos  por  vezes considerados tabus,  mas de extrema
importância para a formação e saúde do indivíduo.
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PRÁTICAS DE MEDITAÇÃO NA ESCOLA: EXERCÍCIOS PARA ACESSAR A EXPERIÊNCIA DE
COEMERGÊNCIA ENTRE SUJEITO E MUNDO
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A proposta  de  exercitar  meditação  na  escola  nasce  do  desejo  de  instigar  nos  estudantes  a
curiosidade com relação à dimensão de vacuidade da experiência. Quer dizer, a prática de parar
diante  do turbilhão de solicitações que nos atravessam no dia-a-dia  permite a suspensão de
automatismos habituais e a produção de uma “espera” frente às responsividades cotidianas. Ao
gerarmos este distanciamento com relação aos automatismos, podemos nos conectar com uma
região de inseparatividade entre eu e outro, entre sujeito e mundo. Acessar esta dimensão de
vacuidade das experiências diz respeito, portanto, a não nos fixarmos em identidades fixas, mas a
possibilidade de criarmos as relações nas quais surgimos de maneira sempre coemergente. A
pesquisa intitulada “Investigando os efeitos de exercícios de meditação em uma escola pública de
ensino fundamental e médio” foi contemplada pelo edital 14/2014 de apoio à pesquisa da FAPES,
no  âmbito  das  pesquisas  de  PIBICjr.  A proposta  desta  modalidade  de  projeto  é  aproximar
estudantes de ensino fundamental e médio à pesquisa acadêmica. A equipe é composta por um
grupo heterogêneo que reúne alunos do ensino médio e professor de filosofia da Escola Santo
Antônio,  em São Mateus,  e  alunos e  professores  da graduação  em psicologia,  da faculdade
Multivix-Nova Venécia.  O grupo tem como proposta  se reunir  regularmente para a  prática de
meditação coletiva e para o estudo de textos relacionados à contribuição da filosofia oriental no
que diz respeito à potência de conexão ética e colaborativa com os outros e com o mundo.  No
contemporâneo, somos diariamente bombardeados por concepções educacionais que preconizam
o acúmulo de informações nas correrias cotidianas,  por solicitações de respostas imediatas e
eficazes, por uma qualidade de tempo achatado para realização de tarefas em prazos apertados,
enfim, toda uma organização social direcionada a produzir corpos respondentes, pouco afeitos a
habitação do presente e ao ressoar temporal que a produção de conexão entre os acontecimentos
vividos  exige.  Com  a  prática  da  meditação  objetivamos  impactar  este  modo  hegemônico  de
habitação do cotidiano, apontando para outras possibilidades relacionais e de experimentação dos
regimes da atenção, que deem suporte para a criação de vínculos mais solidários e de presença
ativa dos mundos que produzimos. 
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O presente resumo trata-se de recorte da pesquisa intitulada “O ensino de geometria para surdos
dos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da escola inclusiva”, de uma acadêmica do
curso de licenciatura em matemática da universidade federal do Espírito Santo, no que tange o
ensino de matemática para duas alunas surdas inserida em uma escola regular do 4º ano do
ensino fundamental. A pesquisa tinha por objetivo analisar o ensino de geometria para surdos, no
contexto da escola inclusiva e a proposição metodológica adotada foi a de um Estudo de Caso, a
qual trata-se de uma pesquisa de investigação cientifica de caráter qualitativo com observação
participante, baseado nos estudos de Ponte (2006). A pesquisa foi realizada em uma escola no
município  de  São  Mateus  e  configuram-se  como  sujeitos  da  pesquisa  as  alunas  surdas,  a
intérprete e a professora regente. O embasamento teórico  acerca da singularidade dos surdos
perpassa de acordo com os estudos de Sacks (1998), Lopes (2007) e Skliar (2013), e para o
ensino de matemática D’ Ambrósio (2011), Nacarato, Mengali e Passos (2011) e Sales (2013). As
alunas surdas por não terem fluência na língua de sinais não tinham acesso as aulas em libras, e
por esse motivo elas desempenhavam a atividade de reprodução da escrita na língua portuguesa
nas aulas de matemática. O procedimento adotado era o seguinte, a intérprete copiava todo o
conteúdo  do  quadro  e  após  fazia  a  datilologia  de  cada  palavra,  e  as  alunas  copiavam.  Os
resultados obtidos  apontaram que na realidade pesquisada os  surdos  estão na sala  de  aula
apenas  para  que  uma  pseudo  inclusão  aconteça,  e  que  o  aprendizado  não  ocorre
satisfatoriamente  com o  procedimento  adotado  naquele  contexto.  Como considerações  finais,
foram apontadas que o intérprete precisa ter conhecimentos acerca da singularidade do surdo e
ser bem qualificado. O insucesso do aprendizado das alunas e a reprodução a escrita da língua
portuguesa sem significado, se devem ao fato de que somente um dos profissionais que deveriam
atuar  na  educação  de  surdos  se  fazia  presente  naquele  contexto  e  a  necessidade  de  uma
comunidade surda naquele ambiente escolar também é importante para que a língua de sinais
seja mais difundida.
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Este  trabalho  em  andamento,  objetiva  problematizar  a  formação  dos  intérpretes  da  Língua
Brasileira de Sinais (Libras) que atuam na educação, analisando as diretrizes que norteiam o
currículo de sua formação.  O reconhecimento legal  da Libras como segunda língua oficial  do
Brasil e a sua inserção como disciplina obrigatória para os cursos de Licenciatura, Fonoaudiologia,
Pedagogia e Educação Especial, em todas as instituições de ensino através da Lei n° 10.436/02,
foi o ponto de partida para a difusão da Libras no país. Aliado a esta iniciativa, encontra-se o
Decreto n° 5.626/05 que dispõe sobre a formação do professor de Libras e do instrutor de Libras e
a garantia à educação e à saúde das pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Dentro desse
contexto,  tem-se a Lei  n°  12.319/10 que regulamenta a profissão de tradutor  e  intérprete  de
Libras, garantindo que sua formação em nível médio, ocorra por meio de  cursos de educação
profissional  reconhecidos  pelo  Sistema  que  os  credenciou, cursos  de  extensão  universitária,
e cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior  e instituições
credenciadas por  Secretarias  de Educação;  pontuando a interpretação de atividades didático-
pedagógicas  dentro  de  instituições  de  ensino,  como  uma  de  suas  atribuições.  Salienta-se
portanto, que tais atividades didático-pedagógicas são desenvolvidas por docentes que na visão
de  Tardif  (2013)  conhecem sua  matéria,  sua  disciplina  e  seu  programa,  além  de  possuírem
conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia, sendo seus saberes adquiridos
através da sua formação,  programas e  práticas  docentes  existentes na instituição de ensino.
Diante disso, quais são os saberes que norteiam a atuação do tradutor/intérprete de Libras como
mediador  entre  professor  e  aluno  surdo?  Qual  seria  a  trajetória  profissional do  intérprete  de
Libras? Uma vez que os professores ficam imersos em seu lugar de trabalho aproximadamente 16
anos, antes mesmo de começarem a trabalhar e que,  essa imersão se expressa em toda uma
bagagem de conhecimentos anteriores,  de crenças,  de representações e de certezas sobre a
prática docente (idem, p. 68). Com isso, pretende-se analisar o currículo dos cursos de formação
de intérprete existentes, com o propósito de investigar as bases que alicerçam essas formações.
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O USO DO MATERIAL DOURADO PARA UMA ALUNA SURDA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
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O presente resumo trata-se de recorte da pesquisa intitulada “O ensino de matemática para o
aluno surdo nas séries iniciais”, de uma acadêmica do curso de licenciatura em matemática da
universidade federal do Espírito Santo, no que tange o ensino de matemática para uma aluna
surda  inserida  em  uma  escola  regular  do  3º  ano  do  ensino  fundamental.  A  proposição
metodológica  adotada  foi  a  de  um  Estudo  de  Caso  a  qual  trata-se  de  uma  pesquisa  de
investigação cientifica de caráter qualitativo, baseado nos estudos de Ponte (2006). A pesquisa foi
realizada em uma escola no município de São Mateus e configuram-se como sujeitos da pesquisa
a aluna surda, a intérprete e a professora regente. Nacarato, Mengali e Passos (2005) em relação
ao material  dourado,  apresentam alguns equívocos que podem ser  cometidos nos uso desse
recurso,  podendo tornar-se um obstáculo didático para o aprendizado dos alunos.  As autoras
também traz um discurso de que utilizar o material concreto, pode ser um complicador ou um
potencializador  para  a  aprendizagem  do  aluno,  quando,  não  se  relacionam  os  conceitos
matemáticos com a utilização deste recurso didático. Diante disso, o presente estudo relata a
importância  acerca do uso do material  dourado no ensino de divisão para  uma aluna surda,
relacionando teorizações acerca da singularidade dos surdos no contexto da educação inclusiva
de acordo com Sacks (1998), Lopes (2007), Skliar (2013) e Sales (2013) no ensino de matemática
para surdos. Os resultados obtidos foram significativos, pois a partir de um determinado momento,
ela já utilizava o material dourado de forma independente para realizar as atividades propostas de
divisão,  porém  aluna  sente  vergonha  em  se  comunicar  em  língua  de  sinais  o  que  interfere
diretamente  no  seu  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Como  considerações  finais,  foram
apontadas  que  o  material  dourado  foi  significativo  no  aprendizado  do  aluno.  Também  foram
apontadas que há a necessidade de se promover a presença de mais surdos em escolas onde
haja somente um aluno surdo matriculado; o intérprete deve ter a formação adequada para atuar
como tal,  uma vez  que  o  aluno  surdo  depende  exclusivamente  dessa  mediação  para  que  o
aprendizado ocorra; e a importância da Libras na mediação do conteúdo de matemática entre
professor regente, intérprete e  aluna surda.
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EDUCAÇÃO INTERCULTURAL: POR UMA ESCOLA INCLUSIVA
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(1) Doutorando em Estudos Étnicos e Africanos – Pós-Afro/UFBA, Professor de História da Rede Municipal
de Vitória – SEME/PMV, prof_joseelias@yahoo.fr

Este artigo pretende trazer um debate teórico para o âmbito das unidades de ensino, valorizando
a necessidade de reflexão sobre o papel da escola – e de todos os atores que nela interagem –
em uma sociedade  marcada  pela  diversidade.  O espaço  escolar  é  um campo muito  rico  de
experiências e vivências das mais diversas. Entretanto, o dilema vivido neste campo, se restringe
ou à tensão rancorosa e violenta, entre as diversas identidades, ou à indiferença, que invibiliza o
“outro”. Essa tensão, vivida em todos os setores da sociedade, e em todo o mundo, tem sido a
base para as mais diversas atrocidades, escancarando as faltas de respeito e valorização das
diferenças  culturais.  O  racismo,  por  exemplo,  apresenta-se  como  uma  das  formas  de
representação  dessa  problemática  –  na  escola,  as  manifestações  de  racismo  contra  os
afrobrasileiros e contra outras “minorias”, representam uma indubitável prática exclusiva. Buscar a
fundamentação desta realidade, para se compreender como essa prática é construída, torna-se
fundamental para a superação da educação etnocêntrica – sem dúvida, uma prática que reforça
preconceitos –, sem cair em outra prática que, embora reconheça a diversidade, proporciona um
multiculturalismo excludente e fechado (“ado, ado, ado, cada qual no seu quadrado”). A proposta é
inserir a categoria “interculturalide” na linha de frente da atividade pedagógica. O emprego dessa
categoria se torna uma possibilidade para se pensar e vivenciar a diversidade na escola, onde os
diversos  atores  problematizem  sua  convivência  e  onde  a  interação  seja  uma  prática  vivida
cotidianamente.  Essa  convivência  terá  como  um  impacto  positivo,  o  combate  ao  racismo,
promovendo uma real inserção de todas as etnias no ambiente escolar. É preciso que a sociedade
tenha condições de proporcionar um espaço aonde o processo pedagógico venha a contribuir na
construção  de  uma sociedade múltipla  e  que  ofereça a  todos  e  todas,  numa ação  inclusiva,
condições de interferir em seus destinos e no destino dessa sociedade.

Palavras-chave:  Diversidade  cultural.  Etnocentrismo.  Educação  Intercultural.  Inclusão.  Lei
10.639.
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SEXUALIDADE NAS SÉRIES INICIAIS: DISCURSOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ENTRE
PROFESSORES DE CIÊNCIAS

Gilsete Pereira Rocha(1) 
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A sexualidade é um aspecto destacado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as
séries  iniciais  do  ensino  fundamental  e  deve  servir  como  norteador  dos  trabalhos  a  serem
executados  nas  instituições  de  ensino,  permitindo-lhes  autonomia  na  forma de  abordar  essa
temática.  Faz  parte  também  das  Diretrizes  Curriculares  para  o  Ensino  Fundamental  quando
afirmam:  "Os  componentes  curriculares  e  as  áreas  de  conhecimento  devem articular  a  seus
conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais,  a abordagem de temas
abrangentes e contemporâneos, que afetam a vida humana em escala global, regional e local,
bem como na esfera individual. Temas como saúde, sexualidade e gênero [...] de acordo com o
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  nº  8.069/90). É  fundamental  o  tratamento  dessa
temática contemplando os diversos aspectos que compõem a sexualidade – questões culturais,
preconceito, gênero, dentre outros, enfim é necessário dar atenção ao ser humano, pessoa, em
sua totalidade. Não devemos pensar a escola como um espaço de detenção de saber, visto que
os estudantes trazem consigo experiências de vida e informações para além de vivências formais
de aprendizagem. O conhecimento apreendido por meio das experiências escolares deve ser
apropriado pelo educando de modo que ele possa fazer sentido em sua vida. Assim, ao trabalhar
a temática  da  sexualidade  na  escola  o  professor  deve  ser  um mediador  desse  processo  de
aprendizagem, um profissional que reconhece a escola como um espaço de disseminação de
informações  privilegiadas,  onde  são  “múltiplas  entradas  do  mundo  exterior  na  sala  de  aula”
(CHASSOT, 2003, p. 89). Indo ao encontro da proposta, percebi enquanto educadora, que essa
temática interessa aos alunos,  principalmente das séries iniciais,  pelo fato de esboçarem sua
curiosidade. Dessa forma acredito que potencializar essa temática nas séries iniciais de forma a
atender as necessidades e anseios do educando,  através de metodologias instigadoras, pode
favorecer e contribuir para a formação de um cidadão/cidadã cientificamente culto, capaz de tomar
decisões, estar aberto à mudança, compreender melhor como as ideias da ciência/tecnologia são
usadas em suas várias dimensões: sociais, econômicas, pessoais.  Em particular, para crianças
das  séries  iniciais,  trata-se  de  explorar  os  saberes  do  dia  a  dia  como  ponto  de  partida,
reconhecendo  os  contextos  e  histórias  que  eles  trazem  consigo,  de  modo  que  fiquem  mais
motivados,  favorecendo  os  processos  de  aprendizagem.  Trata-se  pois  de  contextualizar  e
humanizar a ciência escolar (não confundir com banalizar) para que mais facilmente e mais cedo
se desperte o gosto pelo estudo. Os tipos de transposições didáticas que ela pressupõe exige
elevada  competência  científica  e  didática  aos  professores  (CACHAPUZ,  PRAIA,  JORGE,
2004).Trata-se  de  uma  pesquisa  de  cunho  bibliográfico,  qualitativo,  intervencionista  que
pretendemos preparar e ministrar aulas, filmá-las e analisá-las para que, finalmente possamos
reconstruir o material inicial.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM REGIME DOMICILIAR: UM ESTUDO DE CASO SOBRE
ENSINO DE MATEMÁTICA COM UMA JOVEM GESTANTE 
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A Educação é um direito de todos, sendo esta irrestrita ao ambiente escolar. O decreto-lei  nº
1044,  de 21 de outubro  de 1969,  por  exemplo,  dispõe  sobre  o  tratamento  para  alunos  com
afecções, destacando que os problemas que afetam o estado de saúde de um aluno não devem
ser obstáculos para a continuidade dos seus estudos. No Instituto Federal do Espírito Santo, o
direito  à  educação  para  o  aluno  com  afecções,  tratamento  prolongado  de  saúde  e  período
gestacional é garantido no Regulamento da Organização Didática (ROD), nos artigos 50 a 54. No
ano letivo de 2014,  uma aluna gestante do terceiro ano do Curso Técnico em Administração
Integrado Ensino Médio de nossa instituição teve recorrentes ausências até ser atendida por meio
do regime domiciliar. A partir dessa experiência, iniciamos uma reflexão sobre as necessidades
para  o  ensino  de  matemática  junto  a  educandas  gestantes.  Com  isso,  o  objetivo  desta
investigação é analisar práticas pedagógicas de matemática com uma jovem gestante em período
anterior  ao  parto,  incluindo  seus  momentos  no  regime  domiciliar.  Em  relação  ao  formato
metodológico,  adotamos  o  estudo  de  caso,  que  busca  retratar  a  realidade,  enfatizando  a
interpretação ou análise da situação, no contexto em que ela se encontra. Para coleta de dados,
realizamos  análise  documental  e  entrevista  aberta  com  a  aluna  participante  da  pesquisa,
complementadas  pelas  observações  do  professor  de  matemática  da  classe.  Ao  final  da
investigação, concluímos que a quantidade de ausências da aluna no período anterior ao parto
comprometeu  seu  desenvolvimento  em  Matemática.  Além  disso,  verificamos  que  as  práticas
realizadas com esta aluna durante o regime domiciliar não consideraram sua situação gestacional,
de  modo  que  suas  atividades  não-presenciais  foram  de  mesmo  formato  das  atividades
presenciais.  Com efeito, a partir da análise do rendimento da aluna e de seu relato durante a
entrevista, constatou-se que a aluna não construiu de maneira significativa os conhecimentos que,
naquele período, foram propostos em sala de aula. Dessa forma, esta investigação desvela que
as ausências da aluna no período gestacional e as práticas propostas para a aluna durante o
regime domiciliar  constituem-se de objetos  de investigação  para todos aqueles  envolvidos  no
processo educativo. Além disso, percebemos que por mais que o regime domiciliar seja um direito
das  alunas  gestantes,  é  preciso  que  as  práticas  realizadas  levem  em  consideração  suas
limitações  e  sejam  acompanhadas  por  todos  os  envolvidos  no  cotidiano  escolar,  incluindo
docentes, família, núcleo pedagógico e equipe gestora. 
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Os alunos  com  deficiência  visual,  cegos  ou  com  visão  subnormal,  compõem  um  grupo  que
necessita  de alguns recursos didáticos  e adaptações curriculares  para  que possam participar
ativamente do processo de ensino e aprendizagem. Por este motivo, ensinar Embriologia tem sido
considerado como um desafio para a maioria dos professores comprometidos com esta área, pois
a Embriologia é uma disciplina que emprega termos, que por muitos, podem ser considerados
termos  abstratos.  É  difícil  para  os  alunos  imaginarem  tridimensionalmente  e  apreender  as
mudanças que ocorrem de forma simultânea durante o estágio embrionário do desenvolvimento
humano sem o auxilio de material  didático.  Assim principalmente para alunos com deficiência
visual, onde seu acesso ao livro didático é impossibilitado, objetivou-se a confecção de modelos
tridimensionais em biscuit, uma forma barata, durável, de fácil manuseio e que permite alto grau
de detalhamento e fidelidade, como uma proposta de ensino alternativo para esses alunos. O
material foi desenvolvido durante todo o mês de maio de 2015 como parte do projeto de conclusão
de  curso  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Educação  Especial  e  Inclusiva  da  Faculdade
Multivix- São Mateus. Para a construção dos modelos foi realizado um levantamento bibliográfico
sobre  cada  estrutura.  Além  da  construção  também  se  realizou  investigações  através  de
questionários  aplicados  aos  professores  de  Biologia  que  lecionam  tal  disciplina  a  fim  de  se
conhecer a realidade de como têm sido trabalhado o conteúdo. Como resultados obtiveram-se
doze modelos, que ilustram eventos como a fecundação até o final do segundo mês gestacional.
Ao  todo  13  professores  responderam  o  questionário,  e  através  das  respostas  foi  possível
constatar que poucos professores se depararam com a situação de lecionar para alunos com
deficiência  visual  e  a  grande  maioria  acredita  não  estar  preparado  para  isso.  Quando
questionados sobre a utilização de modelos táteis como recurso pedagógico para o ensino de
alunos com deficiência visual, 100% dos professores acreditam que pode este contribuir para o
ensino-aprendizagem. Apesar dos mesmos ainda não serem utilizados em aula, acredita-se que a
elaboração destes é um método ativo de aprendizagem, permitindo a visualização e interação
com temas  até  então  abstratos  e  contribuindo  para  uma  melhor  compreensão  dos  assuntos
teóricos. Sabe-se que no atual cenário da educação, e ainda com as exigências da legislação, faz-
se necessário que o princípio da inclusão seja habitual em nosso cotidiano escolar. A necessidade
de materiais ou recursos pedagógicos adaptados de acordo com a necessidade do aluno é de
grande  importância  para  possibilitar  um  melhor  resultado  no  que  diz  respeito  ao  ensino-
aprendizagem, não apenas no conteúdo de Embriologia, a que se refere este trabalho, mas em
todas as disciplinas e seus conteúdos abordados. 
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45
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Este  trabalho  é  uma pesquisa  em  desenvolvimento  acerca  da  implementação  da  politica  de
Gestão democrática no sistema municipal de ensino de Cariacica/ES, durante o período de 2005 a
2012, e tem como objetivo compreender se as práticas políticas democráticas implementadas no
período foram capazes de romper com o contexto político oligárquico/patrimonial/clientelista que
marca  a  realidade  do  município.  Em  função  da  amplitude  do  sistema  municipal  de  ensino
evidenciaremos alguns aspectos que consideramos centrais para compreender o objeto proposto,
como:  os  programas  PDE  (Plano  de  Desenvolvimento  da  Educação)  e  o  PDDE  (Programa
Dinheiro Direto na Escola) que permitem a descentralização dos recursos e decisões conferindo
autonomia financeira na gestão escolar, principalmente, com a criação dos caixas escolares; a
criação da lei  que prevê a eleição direta de diretores pela comunidade escolar;  a  política de
gestão de pessoas realizada por meio dos mecanismos legais como os concursos públicos e por
fim o incentivo a criação dos conselhos de escola e grêmios estudantis. O seu desenvolvimento
nos remete aos processos de redemocratização pós Constituição de 1988 e a descentralização
politica/tributária nos anos 1990 em que é conferido a Estados e Municípios maior autonomia
politica  e financeira  na inter-relação destes com a União.  Esta  nova configuração favorece a
institucionalização de condições técnicas e institucionais necessárias ao funcionamento da coisa
pública,  mas não suficientes para garantir  a participação direta da população aprofundando a
democracia  participativa,  ultrapassando,  portanto,  o  aspecto  institucional  burocrático.  O
levantamento histórico e a pesquisa documental sobre o período em questão, bem como o diálogo
direto/estruturado com sujeitos  participes  evidenciam que  há uma disputa  pela  hegemonia  e,
nesta, a gestão participativa vem se afirmando, apesar dos vários percalços. Conclui-se, ainda
provisoriamente, que a implementação de práticas políticas democráticas demanda uma mudança
de mentalidade nos sujeitos e atores do processo,  bem como a construção e valorização de
instituições que favoreçam a participação, enquanto isso velhas práticas clientelistas convivem, ou
melhor, estão em competição com instituições democráticas de participação social. 
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A presente pesquisa teve como objetivo investigar como a Educação Profissional e Tecnológica
pode contribuir para a melhoria da qualificação e da qualidade das atividades desenvolvidas pelos
estagiários selecionados pelo Programa Jovens Valores do Governo do Estado do Espírito Santo,
que atuam em uma autarquia pública estadual. Surgiu de uma inquietação, no que tange à falta de
qualificação  destes  para  executar  as  tarefas  inerentes  as  atividades  de  estágio.  A pesquisa
envolveu estagiários do nível médio, técnico e superior, bem como os supervisores de estágio da
instituição,  locus  da  investigação.  A  aplicação  de  questionários  com  perguntas  objetivas  e
discursivas, mantendo o sigilo dos autores, foi o instrumento utilizado para coleta dos dados. Após
leitura,  interpretação  e  tabulação  dos  dados,  os  resultados  demonstram  a  necessidade  de
capacitações profissionais e tecnológicas. A Educação Profissional e Tecnológica pode contribuir
na organização das necessidades apontadas por ambos os grupos. Dos treinamentos sugeridos,
a ferramenta de criação e manipulação de planilhas eletrônicas é vista como o conhecimento no
uso em tecnologia mais necessário. Os sistemas de recursos humanos, contabilidade, protocolo,
monitoramento  de  redes,  emissão  e  controle  de  correspondências,  impressão,  solicitação  de
atendimentos  e  suporte  técnico  são  tidos  como  “sistemas  específicos  de  cada  setor”.  Uma
proposta  de  intervenção  viável  é  a  criação  de  um  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  nesta
autarquia e criação de cursos específicos por área conforme a demanda. A instituição mostrou-se
interessada e iniciou os diálogos internos no sentido de viabilizar a criação deste ambiente de
aprendizagem.  Considerando as  necessidades apontadas nas respostas  dos estagiários  e  as
afirmações dos supervisores que “eles” chegam pouco ou nada preparados para enfrentar a rotina
de  trabalho  cabe  uma reavaliação  se  o  estágio  é  local  para  o  “treinamento  do  aprendizado
profissionalizante”  adquirido  na instituição  de ensino  ou se este  local  é  onde deve  ocorrer  o
“aprendizado profissionalizante”.  A prática tem demonstrado que os estudantes proativos e os
mais  capacitados  aproveitam  melhor  a  “experiência  profissional”  no  estágio  e  a  “experiência
educacional”  na  instituição  de  ensino,  aproximando  estas  experiências.  Alguns  fatores  foram
apurados  como a satisfação  com o  exercício  do estágio  e  necessidade  de  treinamentos  em
sistemas não comercializados no mercado. Como proposta se orienta a aplicação de capacitações
em rotinas administrativas  e uso das tecnologias da informação e  comunicação,  além de um
melhor  direcionamento  desses  estagiários,  considerando  o  perfil  e  aptidões,  podendo  assim
contribuir para a elevação do nível de qualidade no desempenho das atividades de estágio e,
consequentemente, uma boa preparação dos mesmos para o exercício do trabalho.

Palavras-chave: Educação Profissional. Estágio. Trabalho. Governo.
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SERRA/ES (1997 a 2014)

Jucilene Batista da Rocha(1) 
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(1) UFES/CEUNES; e-mail: jucilenebatistarocha@gmail.com
(2) UFES/CEUNES; e-mail: marciasiervi@ceunes.ufes.br

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo analisar o direito à
educação no Município da Serra/ES, no período de 1997 até 2014, em relação as políticas de
permanência escolar. Partindo do pressuposto, que educação é um direito de todos e dever do
Estado prevista na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente de
1990 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, assegurando a igualdade de
condições  para  acesso  e  permanência  escolar.  Portanto,  na  história  da  educação  pública
brasileira  podemos  identificar  inúmeros  movimentos  sociais,  que  lutaram  pela  gratuidade,
obrigatoriedade  e  laicidade  escolar,  porém,  a  democratização  do  ensino,  tem se  limitado  ao
acesso em detrimento da permanência.  Nesse sentido,  o objetivo é analisar quais Programas
foram implementados no Município da Serra para amenizar essa questão, que apresentaram uma
relevância considerável,  nesse período, em especial o Programa Pró-Escola (Cooperação que
entre si celebram o Município da Serra o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o
Ministério Público Estadual), que tem apresentado bons resultados em relação a diminuição dos
índices de evasão escolar, conforme, divulgado pela mídia da Secretaria Municipal de Educação.
A metodologia utilizada é a pesquisa de abordagem qualitativa, tendo como parâmetro à aferição
dos dados apresentados de forma crítica com um referencial bibliográfico e documentos legais
enfocando  o  direito  à  educação,  fortalecimento  da  Democrática,  enfocando  a  questão  da
universalização do ensino descrita nos documentos oficiais. Nos achados da investigação, está
sendo considerada a questão do planejamento, em que é necessário envolver toda a sociedade
civil e o Estado na busca de mais e melhores instrumentos de defesa de direitos juridicamente
protegidos, partindo do pressuposto de que a educação deve ser considerada prioridade social e
política, fundamental para a construção de uma sociedade democrática.

Palavras-chave: Direito à Educação. Permanência Escolar. Planejamento.
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PROPOSTA INTERDISCIPLINAR: O ENSINO DE MATEMÁTICA POR UMA ABORDAGEM
HISTÓRICA 
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Ailton Marcos dos Reis(2)

(1) Instituto Federal do Espírito Santo; marianascezar@hotmail.com;
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Este relato traz uma experiência e proposta de ensino realizada por professores de matemática e
história do Ensino Fundamental de uma escola pública do município da Serra. Tem por finalidade
destacar discussões realizadas nos encontros de formação continuada de professores, sobre o
trabalho da interdisciplinaridade, numa proposta de integração entre o ensino da matemática em
diferentes  contextos  históricos.  A proposta  foi  desenvolvida  com turmas de 9º  ano e  o  tema
trabalhado  foi  “dados  históricos  que  influenciaram  a  construção  dos  números  reais”.  Nos
encontros de formação, os professores de matemática e história planejaram o tema da seguinte
forma:  ao  ensinar  a  construção  dos  números  reais,  alguns  elementos  históricos  se  tornam
primordiais,  como por  exemplo,  as  formas de medições utilizadas pelos  antigos  egípcios  e  a
relação dessas para a construção dos números racionais; a veracidade do Teorema de Pitágoras
para a  construção dos números irracionais  e  a fundamentação teórica  de números reais  por
Dedekind no século XVIII.  Após discussões,  os professores planejaram o desenvolvimento do
tema para 5 aulas de 50 minutos. O professor de matemática teve a função de introduzir e explicar
a  parte  matemática  do  tema  e  o  professor  de  história  fundamentá-lo  por  meio  dos  dados
históricos.  As  aulas  utilizadas  foram  de  matemática  e  o  professor  de  história  participou
efetivamente de 3 aulas, das 1ª e 2ª aulas para início da atividade e descrição da história e da 5ª
aula para fechamento da atividade e conversa com os alunos. No fechamento da atividade foi
requerido dos alunos que falassem sobre o estudo de matemática com história. Em média 90%
dos alunos das turmas se pronunciaram de forma positiva, com relatos do tipo: a aula foi diferente,
ficamos curiosos com a história e com a relação dela com a matemática, foi “massa”, foi legal, as
aulas poderiam ser sempre assim, agora eu sei por que inventaram tanta matemática, agora eu
aprendi, entre outras falas. Em média 10% dos alunos não emitiram opinião. Esses relatos foram
registrados pelos professores participantes e após o término das atividades, os professores, no
encontro  de  formação  continuada  fizeram  o  seu  relato.  Para  os  professores  a  proposta  foi
inovadora, pois dos 3 professores de matemática que participaram apenas um conhecia a ideia de
construção  dos  números  reais  por  meio  da  história.  Dos  2  professores  de  história  que
participaram, foi  a primeira fez que trabalharam a história para explicar a matemática. Ambos
conheciam o contexto histórico, mas nunca fizeram essa relação com a matemática. O grupo de
professores relatou que a proposta deve ser ampliada para outros grupos de formação em outras
escolas e, mais, a proposta pode ser pensada para também relacionar o trabalho com outras
disciplinas, como por exemplo, artes, língua portuguesa, geografia, entre outras. A proposta está
sendo pensada para ser trabalhada no próximo ano,  com o desafio  de ampliar  o número de
escolas e de professores participantes.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Matemática; História; Construção dos números reais.
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CURSO DE EXTENSÃO “HÁBITOS E TÉCNICAS DE ESTUDO”: UMA EXPERIÊNCIA
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A presente proposta de comunicação tem como objetivo apresentar alguns resultados alcançados
com a oferta do Curso de Extensão “Hábitos e Técnicas de Estudo” no Campus Montanha, com
duração de oito horas.  O interesse em implementar esta iniciativa surgiu ao se constatar que
grande parte dos educandos do campus estava obtendo resultados negativos  nas avaliações
internas, quase sempre por não terem ainda compreendido as demandas de um curso em tempo
integral e em regime integrado. A verificação das causas desse mau desempenho foi feita através
de reuniões pedagógicas e do acompanhamento permanente dos alunos, por meio dos quais foi
possível identificar que um dos principais motivos do baixo rendimento de grande parte dos alunos
é a falta de hábitos e técnicas de estudo. Neste sentido, pensou-se na possibilidade de oferecer o
referido  curso  para  a  comunidade  interna,  com  o  objetivo  de  desenvolver  hábitos  que
favorecessem  a aprendizagem e  a  obtenção  de  bons  resultados  acadêmicos.  Considerou-se
igualmente relevante oferecer esse curso para os alunos dos 9ºs anos das escolas do município
de Montanha, que compõem o público-alvo do campus, visando a prepará-los para ingressar no
Ifes adaptados ao ritmo de estudos necessário a este tipo de curso. O atendimento à comunidade
externa se deu com a publicação de  edital no site do Ifes, associado à ampla divulgação nas
escolas.  Em  termos  metodológicos,  o  curso  envolveu  aulas  expositivas  e  dialogadas  com
atividades práticas e teóricas e apoio de recursos tecnológicos, como projetor multimídia, vídeos,
etc.  Os conteúdos abordados foram:  importância do estudo,  identificação de hábitos e estilos
próprios de estudos, administração do tempo, orientações para estudar e fazer avaliações, leitura
produtiva e técnicas de leitura. A edição interna ocorreu no período de 24/08/15 a 04/09/15 e a
externa de 21/09/15 a 25/09/15. No encerramento do curso, foi feita a avaliação dos alunos, sendo
verificado que a maioria atingiu os objetivos de aprendizagem, total ou parcialmente. A avaliação
do curso foi feita após sua conclusão, tanto pelos alunos quanto pela equipe executora. Conforme
o parecer dos alunos, o curso foi positivo em todos os aspectos, mas poderia melhorar quanto ao
período da oferta, que deveria acontecer no início do ano letivo, e quanto à carga horária, que
poderia ser maior. A equipe responsável pelo curso realizou sua avaliação com base nos dados
fornecidos pelos alunos e em suas próprias observações, acatando as sugestões deles quanto ao
período e a duração do curso; além disso, definiu novas estratégias para o seu aperfeiçoamento
nas edições seguintes. 

Palavras-chave:  Estudo.  Aprendizagem.  Ensino  médio  integrado.  Tempo integral. Hábitos  de
estudo. 
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O ENSINO MÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES: DESAFIOS A SUA
UNIVERSALIZAÇÃO.
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A referida pesquisa objetiva analisar de forma crítica e reflexiva a oferta do ensino médio público
na região metropolitana da Grande Vitória, focalizando nossa pesquisa no município da Serra. Tal
objetivo justifica-se visto a Emenda Constitucional 59/2009- (E.C 59/09) que tornou a educação
básica obrigatória para aqueles que tenham entre 04 e 17 anos. Para essa realização, se fez
necessário analisar os dados de matrículas no ensino médio, o quantitativo de jovens na faixa
etária de 15 a 17 anos, e o número de escolas públicas que ofertam o ensino médio (referentes ao
ano de 2010 a 2013) na região metropolitana e no município da Serra, foco de nossa pesquisa por
ser um dos mais destacados municípios do estado. Para a realização deste estudo, foi necessário
fazer uma revisão de literatura visando aprofundar os conhecimentos sobre o ensino médio no
Brasil, fazendo um recorte histórico a partir da década de 1990 e chegando até os dias de hoje.
Para tanto, utilizamos os estudos de Kuenzer (2000), Menezes (2001), Davies (2003), Ramos
(2011) e Bobbio (2004) que discorrem sobre as reformas educacionais no país, destacando o
ensino médio, discutindo, entre outros temas, sobre o currículo, o financiamento e a avaliação.
Realizou-se  uma  análise  documental  e  bibliográfica,  onde  extraímos  dados  estatísticos
educacionais e populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e do Qedu .
Para  facilitar  a  nossa  análise  do  município  da  Serra,  optamos  por  utilizar  a  divisão  político-
administrativa deste município, o qual está dividido em sete sub-regiões, abrangendo 115 bairros.
No decorrer desta pesquisa, pôde-se verificar que todas as Sub-regiões apresentaram um déficit
de unidades de ensino na oferta do ensino médio, em que uma pequena parcela dos bairros
contava com essa oferta(apenas 26, ou seja, 22,6% dos bairros do município), como pode ser
observado: na Sub-região de Castelândia 80%, na Sub-região de Serra Sede 87,5%, na Sub-
região de Novo Horizonte 83,4%, na Sub-região de Civit  66,6%, na Sub-região de Laranjeiras
76,9%, na Sub-região de Carapina 50% e na Sub-região de Jacaraípe 86,9% dos bairros dessas
sub-regiões  não  possuíam  escolas  que  ofertaram  a  última  etapa  da  educação  básica.
Constatamos, neste contexto, que dos 21 445 jovens entre 15 e 17 anos residentes no município
da Serra, 14 184 não contavam em seus bairros com a presença de escolas de ensino médio,
correspondendo a 66,1% do total de jovens no referido município. Neste estudo constatamos que
apesar das regulamentações legais acerca da obrigatoriedade escolar que dá institucionalidade
ao direito à conclusão da educação básica, a sua garantia e efetivação tem sido marcada por
contradições que sinalizam uma perspectiva de não cumprimento da E.C nº 59/09 na realidade
deste município, sendo necessária uma imediata mobilização para que o direito à educação se
efetive de fato com uma oferta de qualidade e que abranja a todos.

Palavras-chave: Educação básica. Ensino Médio. EC.59/09.
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ENEM: DO CONTROLE DE RESULTADOS À INTERVENÇÃO NA MELHORIA  DO ENSINO
BÁSICO
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Este trabalho é constituído por parte de uma pesquisa de Mestrado  em andamento do PPGEEB –
UFES- Ceunes, sob a orientação da Prof.ª Drª Márcia Siervi Manso e focaliza, principalmente, o
Exame Nacional do Ensino Médio – Enem.  Tal pesquisa se propõe a analisar qualitativamente  o
Enem no panorama das políticas públicas brasileiras no campo da educação básica, focalizando
sua concepção,  metodologia,  seu processo de implementação e suas possíveis   contradições
como instrumento de melhoria da qualidade do ensino a partir da observação  de uma escola da
rede pública estadual de Linhares-ES. Para tanto, a pesquisa está sendo  conduzida com base
nos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa. A técnica de recolha de dados
será a entrevista semi-estruturada e a observação participante. Todas as informações coletadas
deverão ser interpretadas à luz de estudiosos que se debruçam sobre tal temática. Para tanto, se
fará necessário uma comprometida revisão bibliográfica associada de análise dos documentos
oficiais divulgados pelos órgãos do governo federal e estadual tais como, o MEC e a  Secretaria
de  Educação (SEDU).  A pesquisa se concentra no contexto de  uma  escola de Ensino Médio  da
rede estadual,  localizada na área urbana central  do  município  de Linhares,  norte  do Espírito
Santo. Os interlocutores serão os sujeitos envolvidos em tal contexto, principalmente, alunos e
professores. O objetivo é observar   em que medida o cotidiano escolar vem sendo impactado
pelo Enem.   Desde a sua implantação em 1998,  o Enem amplia suas funções ao longo do
período de aplicação, divulga os resultados obtidos pelas escolas e se torna um instrumento de
avaliação  para  seleção  de  acesso  às  universidades.  Neste  contexto,  o  exame  sinaliza  para
mudanças curriculares e metodológicas e a formação que se pretende para esse nível de ensino,
em acordo com as propostas pedagógicas ditadas pelo Estado. Tudo indica que tal  prática ocorre,
principalmente, porque o MEC vem atribuindo ao Enem a finalidade de atuar como instrumento de
indução à reestruturação curricular do Ensino Médio.  No entanto, para  Luckesi (2001) é possível
constatar uma inversão nas etapas desse processo, afinal, está se colocando a avaliação – no
caso, o Enem – no papel de melhorar a educação básica no país, promovendo as transformações
consideradas  necessárias  na  estrutura  curricular  do  EM  ,  quando  o  processo  deveria  ser  o
inverso. Para o autor supracitado, a avaliação deve ser colocada a serviço da aprendizagem, e
não  a  aprendizagem ficar  à  mercê  da  avaliação,  ainda  mais  se  essa  avaliação  é  externa  e
desconsidera o contexto local no qual ocorre o processo de ensino-aprendizagem. Estudiosos
como Dias Sobrinho (2003), Barreto (2001), Afonso (2001) e Luckesi (2001)  vêm se debruçando
no  estudo  referente  à  nova  regulação  promovida  na  educação  a  partir  do  contexto  de
implementação  do  Estado  gerenciador  e  avaliador,  no  qual  se  assentam  as  bases  para  a
instituição das avaliações estandartizadas ou em larga escala, nas instituições escolares.  Tais
estudiosos  têm  apontado  que  testes,  a  exemplo  do  Enem,  podem  assumir  o  poder  de
responsabilizar as escolas como se seus resultados refletissem o que nelas ocorre e o que seus
profissionais  fazem para  educar  seus estudantes.  Sabe-se,  no entanto,  que são múltiplos  os
fatores que afetam o desempenho nos exames. A responsabilização focada nas escolas ignora a
parte de responsabilidade dos próprios estudantes e suas famílias, e do poder público em prover
condições  adequadas  para  o  trabalho  docente.  Os  professores  não  podem  ser  os  únicos
responsabilizados  pelo  aprendizado  de  seus  alunos,  e  nem tudo  de  valor  que  um professor
transmite aos educandos pode ser  apreendido em um teste padronizado.  Deve-se considerar
ainda o fato de que quando as pessoas  são pressionadas a satisfazerem medidas limitadas de
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desempenho, suas ações tendem a se concentrar nos aspectos que influenciam estas medidas,
negligenciando os outros objetivos da educação e os aspectos qualitativos do trabalho que não
podem ser mensurados. Segundo Ravitch (2011), professores concentram-se em ensinar aquilo
que  conta  para  os  esquemas  de  responsabilização,  prestando  menos  atenção  às  outras
disciplinas e dimensões da formação, além de restringir o ensino a atividades de treinamento para
testes e exames. De acordo com Elóísa de Matos Hofling (2001), as políticas públicas podem ser
definidas como o “Estado em ação [...] implantando um projeto de governo, através de programas,
de ações voltadas para setores específicos da sociedade”. Para a autora, a educação seria uma
política  pública  social,  pois  alia  a  responsabilidade  do  Estado  “quanto  a  implementação  e
manutenção a partir  de  um processo de tomada de decisões que envolve órgãos públicos  e
diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política implementada” e a proteção
social  para  a  “redistribuição  dos  benefícios  sociais  visando  a  diminuição  das  desigualdades
estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico”. Assim, tais políticas são “formas de
interferência do Estado, visando à manutenção das relações sociais de determinada formação
social” (HOFLING, 2001, p.31). Considerando tal definição, o Enem pode ser entendido como uma
política pública de avaliação da qualidade da educação brasileira. O exame faz parte de uma
“cultura  de avaliação”  preocupada em aferir  a  eficiência do sistema de ensino brasileiro que,
segundo alguns especialistas  já  vinha sido construída desde a década de 1980 por  meio  de
políticas pontuais (MINHOTO, 2008, p.68; 2009, p.33). O certame é parte do Sistema Nacional de
Avaliação (SNA) que contém outros instrumentos de avaliação nos diferentes níveis de ensino, e
que teve as suas bases oficialmente lançadas com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional  (LDBEN),  de  1996.  Assim,  como  uma  série  de  outras  questões  relacionadas  aos
elementos que compõem as reformas educacionais encabeçadas pelo Estado brasileiro, a partir
de  meados  da  década  de  1990  (como  legislação,  parâmetros  curriculares,  gestão  escolar,
financiamento, expansão de vagas, etc.) a política de avaliação da educação também apresenta
um debate polarizado. Para alguns autores, a exemplo de Castro (2009), o Enem é considerado
um instrumento fundamental na prestação de contas à sociedade e de visualização da educação
no Brasil e sobre o nível de aprendizado das competências e habilidades básicas propostas por
um sistema de ensino.  Para  outros  autores,  no entanto,  o  exame é visto como uma política
avaliativa meritocrática,  homogeneizante e ranqueadora  do  sistema educacional  (OLIVEIRA,
2006,  p.78).  Aponta-se a  contradição entre o papel  centralizador  do Estado na elaboração e
avaliação das políticas públicas, o que interfere, diretamente, na autonomia docente, e na postura
descentralizadora da sua aplicação, delegando ao corpo escolar a responsabilidade na execução
da  avaliação  (BERGAMIN,  2013,  p.  147).  Embora  os  dados  ainda  não  sejam  conclusivos,
percebe-se que processos avaliativos só fazem sentido se os objetivos estiverem ligados, no caso
da educação, à qualidade do processo educativo e ampliação do acesso e da permanência. E o
ranqueamento desvirtua completamente esses objetivos, ao transformar os resultados em peças
publicitárias para escolas já poderosas, ao mesmo tempo em que acaba com a pouca autoestima
de crianças e adolescentes que estudam nas escolas mal ranqueadas e sobre os quais pesa a
maior parcela da responsabilidade sobre os resultados da avaliação.

Palavras-chave: Enem. Ensino Médio. Avaliação. Ranking. Política pública.
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(1) EEEFM “Antonio dos Santos Neves”; lelalsiboa@yahoo.com.br

Primando para que a qualidade do ensino na EJA garanta que os estudantes permaneçam nas
classes com aprendizagem contínua e melhoria progressiva não apenas de aprovação, mas com
efetivo desenvolvimento intelectual,  social,  integrando valores éticos e morais que atendam as
necessidades e interesses dos estudantes,  nasce o projeto EJA NO DIURNO: MODALIDADE
QUE  DÁ  CERTO  E  QUEBRA  HERANÇAS  DE  FRACASSO  com  objetivo  de  valorizar  as
características  particulares  dos  estudantes  da  modalidade,  levando-os  à  percepção  de  que
possuem  habilidades  e  capacidades  suficientes  para  tornarem-se  autônomos  e  alcançar  o
sucesso  subsequente,  desmistificando  assim,  os  estigmas  sociais  impostos.  A formação  das
turmas de EJA no diurno não significou apenas a possibilidade de corrigir  o  fluxo,  o que há
efetivamente  é  esforço  coletivo  da  equipe  pedagógica  para  que  estudantes  do  Ensino
Fundamental em atraso escolar permaneçam de certa forma, próximos de outros adolescentes da
mesma idade,  além  de  satisfazer  os  anseios  das  famílias  que  não  desejam  ver  seus  filhos
estudando a noite por considerarem o risco iminente do tráfico nas proximidades da escola. Até o
momento foram realizados os seguintes trabalhos e temas:  “Quebrando Ciclos da Herança de
Fracasso!” que tratou de questões como o círculo vicioso que se perpetua nas famílias e são
difíceis de serem quebrados devido as concepção culturais existentes; “Drogas: um choque de
realidade!” demonstrando que o uso de drogas tanto lícitas como ilícitas causa sérios prejuízos
físicos, mentais e emocionais; Aula diferenciada numa proposta divertida e proveitosa, onde os
estudantes  demostraram capacidades  de  raciocínio  e  conhecimentos  sobre  os  conteúdos  de
Gramática e História Geral; “Dialogando sobre Identidades e o nosso Lugar na Sociedade ...uma
dose de filosofia!” onde refletiram sobre o tema, dando contribuições quanto ao papel que podem
e devem exercer na sociedade a partir da aquisição da aprendizagem com ensino de qualidade na
EJA.  Os  dados  demonstram  claramente  a  diferença  nos  resultados  da  oferta  dessa  mesma
modalidade nos dois turnos em que é oferecido: a taxa média de aprovação do diurno em 2014 no
primeiro semestre foi de 79% e 80,1% no segundo, contra 28% no primeiro e 60% no segundo
semestre noturno; a média de abandono no diurno foi de 10,5% no primeiro semestre e 2,5% no
segundo, enquanto que no noturno atingiu 66,5% no primeiro semestre e 26,6% no segundo. A
taxa de aprovação no primeiro semestre diurno em 2015 foi 81% contra 35% do noturno e a média
de abandono do diurno ficou em 5% enquanto o noturno atingiu 52,5%. É possível ainda, perceber
que a proficiência vem aumentando a cada semestre, isto comprova que o projeto de implantar a
EJA no diurno é eficaz e garante o sucesso dos estudantes.

Palavras-chave: Eja. Fracasso. Superação. Autoestima. Resultados.
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O ADOLESCENTE INFRATOR OU O ADOLESCENTE TRABALHADOR? EDUCAR PARA
ADOLESCER COM PROJETOS DE VIDA.

Caio Cesar Silva Nascimento(1) 
Maria Aparecida da Silva(2)

(1) CEFET-MG; caionasser1@gmail.com 
(2) CEFET-MG; masilva988@hotmail.com

O resumo tem a pretensão de refletir acerca da medida socioeducativa de internação no âmbito
da educação profissional básica. Tem como método à análise bibliográfica dos documentos legais
e  a  pesquisa  exploratória.  A  hipótese  é  que  as  propostas  pedagógicas  para  a  educação
profissional são atravessadas pelo senso comum, restritas pela disciplina e segurança que não
superaram  o  modelo  punitivo.  O  percurso  da  adolescência  pobre  é  marcada  por  processos
relacionados à ordem pública, o assistencialismo e o trabalho. A adolescência infratora tornou-se
um problema social nas grandes cidade e a preocupação da elite era com a segurança física,
moral  e  patrimonial,  dando resposta com apoio  do empresariado no encaminhamento desses
jovens para o trabalho com o objetivo de livrá-las de seus pares. Dos documentos que surgiram,
destacam-se o Código de Menores de 1927, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) de 2012, os dois últimos marcantes
pois  reforçam  o  acompanhamento  de  prioridade  educativa  e  o  diálogo  intersetorial  entre
departamentos públicos. No imaginário popular da sociedade brasileira, o trabalho é a grande
salvação para o problema social da adolescência em conflito com a lei e educar para o trabalho é
o discurso para a juventude. No cumprimento da medida socioeducativa de internação acontecem
cursos  de  qualificação  profissional  básica  que  contribuem  para  a  a  desinternação  do
socioeducando perante avaliação do juiz.  O educador  pode ser quem cuida,  valoriza,  ensina,
acolhe ou rejeita e impregna uma realidade distante à vida social.  O suposto reconhecimento
social e a aprovação de leis que obrigaram as mudanças radicais em alguns serviços abriram
espaço para que instituições totais, se fortalecessem de objetivos educativos, mas com práticas
de  inclusão  perversa e  processos  de  exclusão.  Uma indagação  sobressai:  Como educar  um
trabalhador crítico, solidário e consciente cercado por grades, paredes, com proibições de entrada
e  utilização  de  instrumentos  pedagógicos  necessários  para  a  formação  profissional,  com
educandos com mãos para trás, com cabelos raspados e roupas iguais? Cabe questionar como a
socioeducação  pode  contribuir  para  modificar  as  instituições  e  seu  internos.  Infere-se  que  a
educação profissional básica para adolescentes em medida socioeducativa de internação carece
de práxis,  intervenções saudáveis e reflexões acerca das contradições impostas pelo sistema
capitalista na vida dos adolescentes.

Palavras-chave: Medida Socioeducativa. Trabalho. Educação Profissional. Capitalismo.
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EXTENSÃO DA OBRIGATORIEDADE ESCOLAR DOS 4 AOS 17 ANOS NO MUNICÍPIO DA
SERRA

Aneia Lima de Araújo(1) 
Simone Santos de Souza da Silva(2)

Teresinha de Lourdes Scalzer Xavier(3)

Gilda Cardoso de Araújo(4) 

(1) Universidade Federal do Espírito Santo; aneialaraujo@gmail.com
(2) Universidade Federal do Espírito Santo; simonesssilva@yahoo.com.br
(3) Universidade Federal do Espírito Santo; teresinhascalzer@hotmail.com

(4) Universidade Federal do Espírito Santo

O acesso à educação gratuita  e de qualidade é um direito garantido na legislação brasileira.
Sendo assim, a Emenda Constitucional 59/2009 trouxe garantias da obrigatoriedade na expansão
da Educação Básica. Sabe-se que para a implementação dessas leis existem desafios a serem
superados, por exemplo, financiamento, ampliação das instituições e qualidade do ensino. Nesse
sentido, nesta comunicação apresentaremos uma pesquisa que teve como objetivo  verificar  de
que maneira a Prefeitura da Serra está se preparando para atender a demanda de escolarização
expressa na Emenda Constitucional nº 59/2009, cuja obrigatoriedade escolar passa a ser dos 4
aos  17  anos  de  idade.  Para  isso  utilizou-se  a  metodologia  de  pesquisa  do  estudo  de  caso,
entrevistas,  dados do  Instituto Nacional  de Estudos e Pesquisas Educacionais  Anísio Teixeira
(INEP),Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação (CAPE) com
informações sobre a Educação Infantil. Auxiliaram na reflexão e análise da pesquisa alguns dos
autores, entre eles: Romaneli;  Saviani, (2007); Araújo; Cury; e Farenzena; (2010), pois trazem o
contexto  histórico  e  debatem os desafios  da educação  no  Brasil.  Os resultados  da  pesquisa
demonstram que praticamente 92% das crianças do município da Serra na faixa etária de 4 e 5
anos se encontram matriculadas. Entretanto, do total de matrículas efetivas da Educação Infantil,
cerca de 68% é na faixa etária de 4 e 5 anos. Constatou-se que o município juntamente com
programas do governo federal está construindo 13 Centros Municipais de Educação Infantil, e 1
com  recursos  próprios,  sendo  que  dois  já  foram  entregues  este  ano,  também  estão  sendo
construídas duas escolas do Ensino Fundamental. Os dados também mostram que o número de
crianças de 0 a 3 anos em lista de espera é de mais de 83 %. A pesquisa verificou que o município
vem se preparando para atender a demanda da obrigatoriedade ao acesso.  Porém, devido a
vários fatores, principalmente de ordem econômica, foi  preciso priorizar as necessidades mais
urgentes. Observa-se com isso, que o município vem se esforçando para garantir o acesso, mas a
qualidade ainda é uma meta a ser atingida. Outro fator importante na conquista desses direitos é a
participação da comunidade, reivindicando e acompanhando a efetivação das políticas públicas de
educação.

Palavras-chave: Expansão  do  ensino.  Direito  à  educação.  Políticas  educacionais.  Emenda
Constitucional 59/2009.
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EIXO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ATIVIDADES LÚDICAS

ELABORAÇÃO DE EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO
ENSINO DE FÍSICA

Daniela Fernandes Mattos(1) 
Igor Donizete Nunes Bravo(2)

(1) Universidade Federal do Espírito Santo; e-mail: dani_fernandes02@hotmail.com
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O ensino de Física ao longo da história da educação brasileira vem se realizando, mediante a
apresentação desarticulada e descontextualizada de conceitos, leis e fórmulas, distanciados da
vida do professor e do aluno e, portanto, desprovidos de significados. O modelo atual de ensino
prioriza a teoria, muitas vezes matematizada e a abstração, insistindo na resolução de exercícios
repetitivos, pretendendo que o aprendizado aconteça pela automatização ou memorização, e não
pela construção do conhecimento, o que ocasiona a aversão e desinteresse pelos estudantes à
disciplina de Física. Este trabalho visou analisar as atividades experimentais desenvolvidas pelo
subprojeto de Física do PIBID 2014 - 2015 – UFES/CEUNES em parceria com a Escola Estadual
de Ensino Médio Wallace Castello Dutra e a Escola Estadual de Ensino Médio Ceciliano Abel de
Almeida na cidade de São Mateus – ES, bem como os resultados que as mesmas influenciaram
no processo de ensino - aprendizagem na construção dos conhecimentos científicos dos alunos.
As  atividades  experimentais  tiveram  como  principal  metodologia  a  construção  de  roteiros
experimentais  e  a  realização  destes  experimentos  motivadores  nas  aulas  Física,  feito  pelos
próprios  estudantes  sem  laboratório  ou  instrumentos  sofisticados,  com  materiais  facilmente
encontrados em nosso meio ou que puderam ser comprados por um custo acessível, garantindo a
aprendizagem significativa dos conceitos Físicos trabalhados. Os experimentos foram construídos,
à medida que o conteúdo ia sendo ministrada pelo professor da disciplina de Física. Notou-se que
os  experimentos  foram  divididos  em  Mecânica,  Estática,  Dinâmica,  Hidrostática,  Òptica,
Termologia,  Ondulatória,  eletrostática  e  Eletromagnetismo,  além  disso,  alguns  roteiros  sobre
Astronomia  e  Física  Moderna  também  foram  elaborados.  Durante  a  realização  dos
roteiros/experimentos, notou-se certo grau de participação dos alunos e comprometimento dos
mesmos. Em alguns experimentos viu-se a necessidade de pensar quais conceitos científicos
poderiam estar empregados, bem como a de reformular seu roteiro. Certamente um dos maiores
resultados, foram o despertar pelo gosto e a curiosidade pela ciência de alguns alunos que até
então estavam aparentemente desmotivados. Houve também melhoria quanto ao rendimento dos
alunos, não só na disciplina de física, mas também nas áreas afim. 

Palavras-chave: Ensino de Física. Ensino Médio. Baixo Custo.
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Devido a vários fatores, encontram-se dificuldades no ensino de Física Moderna para alunos do
ensino médio,pois o método de ensino tradicional é um desafio ao professor nos dias atuais. Com
o intuito de criar e promover atividades motivadoras com aspectos que levemo aluno ao incentivo
pela  busca  do  conhecimento  da  teoria  de  Física  Moderna,foi  aplicado  na  E.E.E.F.M.  Santo
Antônio jogos como instrumento de ensino para auxiliar os professores no desenvolvimento do
conteúdo a ser ministrado. Deste modo, trabalhou-se três jogos: Domine Física, SM Física e a
Pedra  Filosofal,  todos  desenvolvidos  pela  equipe  do  PIBID.  Após  aplicação  dos  jogos,  foi
realizada uma pesquisa com 51 alunos participantes, sendo 30alunosda 2ª série e 21alunos3ª
série, ambas as séries do ensino médio. O intuito da pesquisa foi de verificar a influência dos
jogos  no  aprendizado  dos  alunos.  Realizou-se a  pesquisa  em duas etapas.  A  primeira  parte
consistia em desenvolver o conteúdo programado em sala de aula de maneira tradicional, utilizou-
se  neste  estagio  somente  quadro  e  pincel,  em  seguida  os  estudantes  foram  submetidos  à
avaliação escrita. A segunda parte do trabalho caracterizou-se pela aplicação de jogos cujo tema
estava relacionado à Física Moderna,  os estudantes participaram destes jogos durante quatro
aulas seguidas, cada aula tinha duração de 55 minutos, após esse tempo de exposição, aplicou-
se uma segunda avaliação na turma. Analisaram-se os dados obtidos em ambas as avaliações.
Verificou-se que 40 alunos tiraram a maior nota na segunda avaliação e apenas 08 alunos teve
sua maior nota na primeira avaliação e 03 permaneceram com mesma nota, consequentemente
constatou-se que a nota média da turma na segunda avaliação foi quase o dobro da nota média
da turma na primeira avaliação.  Estes jogos são fáceis de aplicar,  podem ser utilizados tanto
dentro  da sala  de aula  quanto  fora  dela.  Após  aplicação  dos jogos  o  desempenho final  dos
estudantes foram muito superiores ao desempenho inicial. Os jogos possibilitaram maior interesse
no conteúdo inicial.

Palavras-chave: Jogos. Ensino de física. Física moderna.
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ENSINO DE ASTRONOMIA COMO MOTIVADOR PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS
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O encanto, o deslumbramento, diria até a perplexidade com o espetáculo do céu estrelado à noite
como  podia  ser  visto  por  nossos  antepassados  na  pré-história  foram  determinantes  para  o
despertar da Ciência. O estudo do movimento dos céus mobilizou ao longo da História as mentes
mais privilegiadas da humanidade, os principais cientistas. Basta apenas lembrar a centralidade
que os estudos astronômico/cosmológicos têm nos trabalhos de Aristóteles, Galileu,  Newton e
Einstein. Apesar do encanto que esta área do conhecimento produz em qualquer pessoa que se
digne a contemplá-la, hoje com a tecnologia e toda a informação “mastigada” esquecemos de toda
a ciência que tem atrás dos fenômenos cotidianos, como o tempo, estações do ano, as fases da
Lua que a maioria dos estudantes até de cursos de graduação, não sabem explicar. Ao perceber a
curiosidade  dos  alunos  em  geral  em  Astronomia  e  que  os  conteúdos  dessa  ciência  estão
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais e ausentes no cotidiano escolar  até mesmo
para realizar a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, foi dado o impulso para o nosso
trabalho. Diga-se de passagem, mesmo nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Física,
quando  muito,  oferecem Astronomia apenas como disciplina  optativa.  O estudo  das Ciências
Físicas deveria ser iniciado por um tema que encantou a humanidade ao longo de sua História e
que tem um evidente apelo frente aos jovens alunos.  A Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica desperta no professor o interesse de estudar e ensinar sobre o tema. O trabalho
realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Guriri e Universidade Federal do Espirito
Santo propõe esse estudo e tem como objetivo principal inserir a astronomia no cotidiano escolar
cultivando e resgatando a curiosidade cientifica, que muitas vezes é perdida na trajetória do aluno
até o ensino médio, e através desse ensino iremos levar as crianças e os adolescentes a terem
interesses concretos pela ciência. O método de se aplicar esse trabalho e realizando atividades
envolvendo palestras sobre o sistema solar, oficinas com materiais didáticos sobre esfera celeste,
marcação do meridiano norte-sul através da posição do Sol durante o dia, relógio Solar, fases da
lua e eclipse, estações do ano e observação do céu noturno com telescópio. Alguns resultados
obtidos é o ganho de medalhas pelos alunos da escola EMEF Guriri e a grande satisfação do
nosso público alvo em estar por dentro de toda ciência presente no seu dia-a-dia. Dessa forma
conclui-se que o estudo da Astronomia como ciência além do despertar da curiosidade científica
colabora para que as pessoas tenham compreensão do Universo em que vive, e perceber que
somos apenas parte de um grande cosmo.
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REPENSANDO O TRABALHO COM A DIMENSÃO “RELAÇÕES SONS E LETRAS E LETRAS
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O  trabalho  integra  o  projeto  de  Ensino  “Articulação  entre  a  educação  infantil  e  o  ensino
fundamental”  que  tem  como  objetivo  geral  o  desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas  que
contribuam para a articulação entre as etapas da educação básica,  educação infantil  e ensino
fundamental e, portanto, para a transição das crianças, tendo em vista a continuidade no processo
de apropriação de saberes na leitura e na escrita e do direito a aprender brincando. Este projeto
está em andamento,  sendo desenvolvido em parceria com uma escola de ensino fundamental
localizada no município da Serra e do Centro de Educação Infantil – CRIARTE, vinculado ao Centro
de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. O referido projeto está sendo
desenvolvido por uma professora coordenadora, duas alunas bolsistas e 16 alunos (as) voluntários
do Curso de Pedagogia da UFES.  Nesta comunicação apresentaremos resultados da pesquisa
ação que se propôs investigar o trabalho realizado com a leitura e a escrita em uma turma de 1º
ano e as intervenções realizadas tendo em vista a articulação das dimensões da alfabetização com
a ludicidade.  No trabalho dialogamos com Gontijo (2008) que concebe a alfabetização como “[...]
uma prática sociocultural em que as crianças, jovens e adultos, por meio do trabalho integrado com
a  produção de textos  orais  e  escritos,  a  leitura,  os  conhecimentos  sobre  o  sistema da língua
portuguesa e com as  relações entre sons e letras e letras e sons, desenvolvem a criticidade, a
criatividade e a inventividade”.  Dialogaremos também com Cagliari (1998; 2006), Geraldi (1991),
Gontijo e Schwartz (2009), Lemle (1989) e Simões (2006). O atual sistema educacional não tem
favorecido o diálogo entre os dois primeiros níveis da educação básica o que pode ocasionar um
desencontro entre o lúdico, a imaginação, o jogo e a brincadeira como atividades fundamentais na
apropriação do conhecimento para as crianças.  Nesse sentido, os referenciais teóricos contribuem
para pensar o trabalho na alfabetização tendo em vista o texto como ponto de partida e de chegada
na articulação com as dimensões da alfabetização e a apropriação da linguagem como processo
de produção de sentidos.

Palavras-chave: Dimensões alfabetização. Relações sons e letras. Letras e sons. Alfabetização.
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O estudo de Ciências no 9° ano do Ensino Fundamental aborda conteúdos de física e química e é
comum  os  alunos  apresentarem  dificuldades  em  assimilar  assuntos  relacionados  a  esses
conteúdos. Desse modo, torna-se importante o desenvolvimento de atividades que abordem o
conteúdo das aulas de forma mais dinâmica, fugindo do padrão teórico,  que muitas vezes se
mostra maçante e monótono. Uma das diversas alternativas disponíveis é a utilização de jogos
didáticos. Nesse trabalho apresentamos uma proposta de jogo didático “Trilha do conhecimento
em Ciências” — uma ferramenta didática que possibilita o aprendizado e fixação do conteúdo de
física e química no Ensino Fundamental. O jogo é composto por um tabuleiro tamanho A4 com 24
casas; 40 fichas que incluem perguntas teóricas, empecilhos pelo caminho (ex: volte duas casas)
e atividades práticas (atividade bomba); e um dado. As questões teóricas são relacionadas aos
temas:  densidade  dos  materiais,  propriedades  específicas  e  gerais  da  matéria  e  os  modelos
atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Esses conteúdos foram trabalhados ao longo do
trimestre  através  de  aulas  expositivas  ministradas  pela  professora  e  por  meio  de  atividades
práticas e dinâmicas ministradas pelos bolsistas do PIBID de Biologia. Para aplicar o jogo, os
alunos foram divididos em 4 equipes e receberam tiras de TNT para amarrar no braço de acordo
com a cor da equipe que representavam. As regras do jogo foram explicadas: a equipe lança o
dado,  aleatoriamente  escolhe  um  cartão,  que  pode  conter  empecilho,  pergunta  teórica  ou
atividade prática. O jogo termina quando o aluno (equipe) alcança o final da trilha, casa “chegada”.
Observou-se o envolvimento das equipes e o conhecimento do conteúdo teórico ao responder às
questões e ao executar as atividades práticas. Pode-se perceber que as dinâmicas e atividades
práticas  desenvolvidas  ao  longo  do  trimestre  contribuíram  para  melhor  aprendizagem  dos
conteúdos,  favorecendo  a  aplicação  do  jogo  e  reforçando  a  importância  da  participação  dos
bolsistas  do PIBID Biologia  durante as  aulas  de ciências.  Também foi  observado que alunos
menos participativos em aulas práticas anteriores, empenharam-se para responder às questões e
participar da atividade. Tal fato demonstra a importância dos jogos e gincanas no aprendizado,
pois  este  desperta  o  sentimento  de  motivação  e  socialização.  Assim,  torna-se  necessário  a
utilização de diferentes metodologias para que todos os alunos possam ser alcançados. 
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ROBÓTICA COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
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A sociedade atual conhecida como sociedade da informação é marcada por profundas mudanças
que têm como pano de fundo  o desenvolvimento tecnológico. As crianças de hoje crescem em
um  meio  muito  rico  de  recursos.  Antes,  robôs  andando  e  falando  faziam  parte  apenas  do
imaginário infantil.  Hoje,  esta tecnologia está tão próxima que brinquedos incorporam funções
robóticas e a robótica mais que nunca exerce um fascínio nas crianças.  Numa linha construtivista-
interacionista que se apóia em Piaget e outros teóricos, valoriza-se o desenvolvimento cognitivo
baseado  nas  interações  dos  sujeitos  com os  objetos.  A construção  de  um robô  pela  própria
criança é uma experiência com o mundo físico que se pauta na construção do conhecimento por
meio da interação com objetos criados pelos próprios sujeitos. Ao mesmo tempo, são necessários
conceitos  baseados  na  lógica,  na  matemática  e  na  física,  mesmo que  absorvidos  de  forma
intuitiva. Esta experiência objetiva desenvolver conceitos de física como: mecânica, eletricidade e
eletrônica e lógica computacional em crianças de 9 a 11 anos utilizando o ferramental da robótica.
A metodologia adotada consiste em desenvolvimento de fundamentação teórica que se baseou
nas  teorias  construtivistas  e  interacionistas,  onde  a  Robótica  Educacional  é  uma  tecnologia
educacional  potencializada.  Nesta  metodologia  foram  definidos  grupos  pequenos  com  seis
crianças matriculadas no ensino fundamental de 9 a 11 anos. A escolha de equipamentos que
podem ser  adquiridos  avulsos e a  não utilização de "kits"  prontos,  onde a  montagem é uma
atividade  seguidora  de  instruções,  está  alinhada  com  as  diretrizes  propostas.   O  ambiente
construído  valorizou  a  liberdade  de  iniciativa  e  de  expressão  das  crianças  e  as  iniciativas
individuais favorecendo cada criança a criar seus próprios processos contrutivos. Os resultados
demonstram que quanto aos conteúdos técnicos nas áreas de física e informática, as crianças são
capazes de apreender os conceitos propostos, sendo capazes de relatar e explicar os processos e
conceitos envolvidos. Os familiares relatam entusiasmo e envolvimento além dos momentos na
oficina,  e  os  professores  relatam que  observam  um aumento  da  autoestima que  favorece  o
aprendizado.  Conclui-se  que  a  robótica  mostrou-se  ferramenta  importante  no  aprendizado  de
disciplinas  de  ciências.  O  ambiente  lúdico  pautado  na  liberdade  de  iniciativa  é  favorável  na
constância da motivação e no estímulo à iniciativa. Os componentes avulsos permitiram a criação
de novos robôs com configurações diferenciadas. 
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A respiração e digestão são atividades fisiológicas essenciais para a sobrevivência dos seres
vivos. É pelo processo de digestão e respiração, que os alimentos se transformam em substâncias
vitais para a manutenção de nosso corpo. Através da digestão e a respiração o organismo torna-
se capaz de absorver todas as substâncias necessárias para seu funcionamento. Mesmo sendo
atividades que à todo instante acontece no nosso organismo, não é fácil saber na prática todos
esses processos e funções dos órgãos do corpo humano. A atividade pratica permite que o aluno
aprenda  sobre  o  mundo,  sobre  si  mesmo e  sobre  o  outro,  de  forma  que  ele  fique  situado,
desenvolvendo seu sentido crítico e criativo. As atividades lúdicas criam condições para que o
aluno desenvolva seu intelecto,  onde devemos levar  em conta o  contexto  e  suas limitações.
Nesse trabalho apresentamos uma atividade que teve como objetivo identificar os órgãos dos
sistemas digestório e respiratório, e as funções que cada um desempenha através da montagem
de quebra-cabeças. As bolsistas do Subprojeto PIBID Biologia CEUNES/UFES confeccionaram os
quebra-cabeças dos sistemas digestório e respiratório e aplicaram a atividade para uma turma do
6º da Escola Estadual de Ensino Fundamento e Médio Américo Silvares, localizada no município
de São Mateus/ES. As peças dos quebra-cabeças foram confeccionadas em papel cartolina com
imagens ilustrativas de cada órgão que compõe os sistemas respiratório e digestório. Além das
peças, foram confeccionadas placas com as funções dos órgãos em questão. A classe foi dividida
em dois grupos - as Equipes 1 e 2; cada grupo ficou responsável por montar corretamente cada
sistema e identificar as funções de cada órgão, em um prazo máximo de 20 minutos. Após esse
tempo, a equipe 1 corrigiu o quebra-cabeça que a equipe 2 montou e vice-versa, essa correção
aconteceu em 10 minutos, no máximo. O entusiasmo dos alunos foi notório, ficaram atentos na
montagem do quebra cabeça e também na correção, além da participação ativa, seja discutindo
as regras da atividade, seja propondo soluções para resolvê-la. Ao utilizar atividades lúdicas no
processo  de  aprendizagem  é  possível  alcançar  inúmeras  ações  que  possibilitam  uma
compreensão  eficaz  do  conteúdo  e  o  interesse  pelo  tema  estudado.  Quando  se  trabalha  a
ludicidade, desenvolvemos diversas potencialidades como a criatividade, o prazer, a cooperação e
a interação entre os alunos e também interação aluno e o professor.
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USO DO JOGO ‘DESPERTAR PARA O SONHO’ COMO ESTRATÉGIA PARA ENSINO DE
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A sexualidade é inerente ao ser humano e se faz presente, de forma significativa, em todas as
fases do desenvolvimento humano. Tratar desse assunto é responsabilidade principalmente dos
pais, porém, na maioria dos casos, esse diálogo não acontece. A escola, nesse caso, se torna o
único meio  de informações seguras  para  os adolescentes.  Entretanto,  esse assunto  é pouco
explorado em sala de aula visto que, ainda, é considerado um tabu dentro das escolas e existe
carência de metodologias e de suporte teórico para os professores. Sendo assim, o presente
estudo  descreve  as  contribuições  do  uso  de  jogo  didático  como  estratégia  para  o  ensino-
aprendizagem  de  temas  relacionados  à  Educação  Sexual  com adolescentes.  Para  realizar  a
investigação pretendida foi utilizado o jogo ”O despertar para o sonho”, que faz parte do projeto
Vale Sonhar do Instituto Kaplan, um questionário semiestruturado e foi realizado um grupo focal
com os alunos após a aplicação do jogo. A pesquisa foi desenvolvida com alunos 2º ano do ensino
médio da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) “Ceciliano Abel de Almeida”, localizada no
município de São Mateus-ES. O jogo  ”O despertar para o sonho”, permite que os adolescentes
façam uma viagem ao futuro, podendo sonhar e construir seu projeto de vida. De acordo com a
dinâmica proposta,  os alunos,  inicialmente,  responderam a seguinte pergunta:  “Qual  é o meu
sonho  de  vida  profissional?  Em  seguida,  receberam  “testes  de  gravidez”  que  poderiam  ser
positivos ou negativos. Os alunos que tiraram positivo receberam uma bexiga, que foi colocada
sob a blusa, simulando a gravidez. Em seguida, foi lida de forma pausada uma pequena história
“A viagem  ao  Futuro”,  fazendo  perguntas  durante  a  viagem  para  que  os  alunos  pudessem
imaginar as respostas. Após o retorno da viagem, foram feitos alguns questionamentos aos alunos
como: “Como foi realizar esta viagem? Qual o impacto da gravidez na realização do sonho? E
para os que viajaram sem estar grávidos, como foi a viajem ao futuro?”. O jogo criou condições
para que  os  alunos  identificassem o  seu  projeto  de  vida  e  percebessem o  impacto  de uma
gravidez na adolescência, além de promover a conscientização sobre a importância do uso de
métodos  contraceptivos.  Apesar  dos  alunos  demostrarem  através  de  suas  falas  que  não
pretendem ter filhos durante a adolescência, ficou claro durante a aplicação do jogo que muitos
não  têm  o  conhecimento  necessário  para  evitar  uma  gravidez  e  o  contágio  de  doenças
sexualmente transmissíveis, reforçando a importância de se trabalhar essa temática no âmbito
escolar.  Pode-se concluir que o jogo utilizado como recurso didático apresentou-se eficiente no
ensino-aprendizagem de temas relacionados à Educação Sexual, propiciando um clima favorável
à aprendizagem, visto ser um tema cercado de dúvidas e tabus. 

Palavras-chave: Sexualidade. Gravidez. Projeto vale sonhar.

64
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A Genética é vista pelos alunos como um dos conteúdos mais difíceis da Biologia, o que se deve
ao  fato  dessa  área  exigir  que  o  aluno  possua  conhecimento  prévio  de  outras  áreas.  Vários
estudos sugerem que se modifiquem as práticas pedagógicas por meio da utilização de novas
estratégias de ensino.  Entre os recursos didáticos que podem ser utilizados nas aulas,  estão os
jogos didáticos. Assim, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um jogo didático abordando o
conteúdo de probabilidade que é ministrado nas aulas de Genética. O trabalho foi desenvolvido
em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio do município de São Mateus – ES, com
cinco  turmas  de  2º  ano.  O  jogo  intitulado  Qual  a  Probabilidade,  abordou  o  conteúdo  de
probabilidade, onde o objetivo era interpretar os problemas de probabilidade e identificar as regras
do  E e  OU.  Cada turma foi dividida em grupos e cada grupo recebeu um conjunto de cartas
composto  por  31  cartas,  dez  cartas  contendo  dez  problemas  de  probabilidade,  dez  cartas
contendo a resolução desses problemas,  dez cartas com o resultado e uma carta coringa.  O
participante que iniciava o jogo tinha que ter em mãos sete cartas, essa carta extra era passada
para o jogador ao lado. Cada jogador deveria tentar montar uma trinca contendo um problema,
uma resolução e um resultado. Quando um dos jogadores tivesse uma trinca de cartas, o mesmo
abaixava essa trinca na mesa e se o problema estivesse resolvido corretamente, era o ganhador
da partida. Para avaliação da prática pedagógica foram utilizados questionários posteriormente a
aula teórica referente ao tema abordado e antes da aplicação do jogo. No primeiro questionário
aplicado após a aula teórica havia duas questões,  na primeira obteve-se 49,4% de respostas
corretas e 25,3% de respostas incorretas e de respostas em branco. Na segunda questão obteve
38,3% de respostas corretas, 28,8% de respostas incorretas e 33,1% de respostas em branco. No
questionário  aplicado após o  Jogo Didático  havia  duas questões também,  na primeira  69,9%
responderam corretamente  e  25,8% responderam de  forma incorreta.  Na  segunda questão o
percentual de respostas corretas foi de 60,1% e de respostas incorretas foi de 39,3% e um baixo
percentual  de  estudantes  que  não  responderam.  É  perceptível  a  dificuldade  dos  estudantes,
porém, a dificuldade estava na parte matemática da questão, onde os estudantes multiplicavam,
somavam ou simplificavam as frações de maneira incorreta. Visto isso, uma proposta para sanar
esse tipo de dificuldade dos alunos é o trabalho conjunto com professores de Matemática, pois os
princípios que fundamentam a proposta curricular são a interdisciplinaridade e contextualização do
conhecimento. Os Jogos Didáticos são uma alternativa para o professor e tais atividades, quando
aplicadas de forma lúdica, complementam o conteúdo teórico permitindo maior interação entre
conhecimento professor-estudante, trazendo contribuições ao processo ensino-aprendizagem.
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CATALISANDO O SABER: JOGOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE QUÍMICA
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O aprender necessita de motivação. A motivação acontece quando algo nos chama atenção e
envolve-nos em seu conhecimento. Partindo-se do lúdico como uma alternativa eficiente para a
motivação tanto do ensino, quanto da aprendizagem, tem-se os jogos didáticos como alternativa.
O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento espontâneo e
criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino,
desenvolver capacidades pessoais  e profissionais para estimular nos alunos a capacidade de
comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de
relacionar-se  com o  conteúdo  escolar,  levando  a  uma maior  apropriação  dos  conhecimentos
envolvidos. Este trabalho visou criar com alunos, fazendo com que sejam protagonistas de seu
próprio conhecimento e com materiais simples e de baixo custo, jogos didáticos que sirvam de
facilitadores  no  processo  ensino  aprendizagem  a  fim  de  se  comprovar  a  necessidade  e
importância  da  criação  de  novas  formas  de  aprendizagem.  De  acordo  com os  conteúdos  já
trabalhados,  os  alunos  foram organizados  em dois  grupos  por  turma,  à  sua  escolha,  o  qual
deveria possuir regras claras e cartões resposta. Para construir o jogo, foi necessária pesquisa em
fontes bibliográficas para elaborar as perguntas e as respostas. Neste sentido, fez-se necessária a
revisão do conceito científico, de antemão explicado pela professora, para sua aplicação no jogo.
A cada  partida  buscaram  na  teoria  o  necessário  para  uma  vitória,  tendo  que  ter  um  bom
conhecimento  ao  se  confeccionar  os  jogos  os  participantes  interagiram  no  desenvolvimento,
buscando conhecer,  hipotetizar,  entender,  questionar,  discordar  e socializar  as  informações.  A
professora  figurou como incentivadora,  pois  foi  despertada a  vontade de se estudar  e  de se
adquirir conhecimento por meio da protagonização do saber pelo próprio aluno. Nos relatos, foi
possível  identificar  positividade de assimilação dos conceitos e se confirmar  a necessidade e
importância da criação de novas formas de aprendizagem, além da produção de material didático,
que fica disponível para qualquer estudante que tenha interesse em uma alternativa diferente de
aprendizagem.  Transformar  ideias  concebidas  pelo  próprio  aluno  em  práticas  despertou  o
interesse  pela  busca  do  conhecimento,  tornando-se  mais  fácil  a  aprendizagem  e  assim  o
entendimento dos conceitos científicos formais.
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Este artigo parte de uma pesquisa exploratória que integra o Projeto de Ensino do Programa
Institucional de Apoio Acadêmico (PIAA) – PROGRAD/UFES denominado “Articulação Educação
Infantil e Ensino Fundamental”.  O  objetivo geral da pesquisa é o desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras que contribuam para a articulação entre as etapas da educação básica,
educação infantil e ensino fundamental e, portanto, para a transição das crianças, tendo em vista
a continuidade no processo de apropriação de saberes na leitura e na escrita  e do direito  a
aprender brincando.  Nesta comunicação apresentaremos resultados de um estudo exploratório
que se propôs investigar contribuições da fonética e da fonologia em práticas desenvolvidas com
crianças de uma turma de primeiro ano do ensino fundamental  do ciclo de alfabetização. As
práticas desenvolvidas com as crianças em processo de alfabetização foram orientadas de forma
a promover a reflexão dos vários sons que as letras representam buscando assim, contribuir no
processo de aprendizagem e compreensão das crianças nesta fase inicial da  alfabetização. . No
trabalho dialogamos com Gontijo  (2008)  que concebe a  alfabetização como “[...]  uma prática
sociocultural  em  que  as  crianças,  jovens  e  adultos,  por  meio  do  trabalho  integrado  com  a
produção  de  textos  orais  e  escritos,  a  leitura,  os  conhecimentos  sobre  o  sistema  da  língua
portuguesa e com as relações entre sons e letras e letras e sons, desenvolvem a criticidade, a
criatividade e a  inventividade”.   Dialogaremos também com Cagliari  (1998;  2006)  que aborda
sobre o sistema de escrita da língua portuguesa, incluindo as relações entre sons e letras e letras
e  sons  e  a  importância  do  uso  da  fonética  e  da  fonologia  no  processo  de  alfabetização.
Procuramos dialogar também com  Geraldi (1991), Gontijo e Schwartz (2009), Lemle (1989) e
Simões (2006). Os referenciais teóricos contribuem para pensar o trabalho na alfabetização na
perspectiva da compreensão das relações entre sons e letras e letras e sons. 
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O currículo de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental aborda conteúdos de Química e Física.
Esses conteúdos são desenvolvidos como se fossem disciplinas divididas e desconexas, por isso
torna-se necessária a união destas disciplinas por meio de procedimentos de ensino. A elaboração
de  atividades  práticas  é  essencial  devido  aos  obstáculos  encontrados  pelos  alunos  na
aprendizagem desses novos conteúdos, além de instigar o interesse e facilitar o entendimento.
Nesse  trabalho  apresentamos  uma  proposta  de  atividade  prática  “As  propriedades  gerais e
específicas da matéria" como ferramenta para trabalhar tais conceitos por meio de dinâmicas. A
atividade foi desenvolvida com alunos do 9 ano da EEEFM Marita Motta Santos sob orientação
de  bolsistas  do  PIBID  Biologia  UFES-São  Mateus.  Cada  grupo  representava  uma  das
propriedades por meio de dinâmicas previamente elaboradas pelas bolsistas. Dentre os materiais
utilizados estavam:  papel cartão, canetinha, envelopes, papel ofício A4, CD, balança, béqueres,
sal,  açúcar  refinado,  bicarbonato  de  sódio,  guarda-chuva,  giz  de  cera,  borrifador,  elástico  de
roupa,  fio de cobre,  papel  alumínio,  imã,  esponja de aço,  moeda e pregador  de madeira.  As
propriedades gerais e específicas da matéria escolhidas foram: inércia, massa, volume, extensão,
impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, descontinuidade, organolépticas
(visão,  olfato  e  paladar)  e  físicas  (dureza,  elasticidade,  ductilidade,  maleabilidade,
impermeabilidade e magnetismo). Os alunos foram divididos em sete grupos. Cada grupo escolhia
um envelope que continha uma das propriedades citadas acima, sem abrir devolvia às bolsistas e
somente elas poderiam ler o que estava escrito. O grupo escutava atentamente as orientações de
como proceder na representação da dinâmica e recebiam os materiais referentes à propriedade
correspondente no envelope. Os alunos deveriam adivinhar qual propriedade foi demonstrada, se
não soubessem o restante da turma poderia responder. Por exemplo, o grupo que sorteou as
propriedades organolépticas recebeu o açúcar refinado, o sal e o bicarbonato de sódio em três
béqueres  diferentes.  Esses  materiais  que  possuem  texturas  semelhantes  deveriam  ser
identificados  através  da  utilização  dos  órgãos  do  sentido  como  visão,  olfato  ou  paladar.
Confeccionou-se um quadro em papel cartão. Conforme os alunos acertavam, retirava-se o nome
da propriedade do envelope escolhido e fixava-se no quadro. Observou-se que os alunos foram
participativos,  demonstraram  empolgação  ao  realizar  a  atividade,  além  de  terem  acertado  a
maioria das dinâmicas representadas, o que indicou boa assimilação do conteúdo ministrado em
sala de aula. Conclui-se que é de suma importância aplicação de atividades práticas, pois o aluno
é motivado e instigado a aprender, o torna capaz de assimilar os conhecimentos do cotidiano e
levá-los para o contexto escolar.

Palavras-Chave: Química. Física. PIBID.
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ESTRATÉGIAS PARA A ABORDAGEM DO EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

Fabiano Ewald Venturini (1)
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Renato Pereira Aurélio (5)
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(2) IFES – Campus Montanha; lpecanha@ifes.edu.br

(3) IFES – Campus Montanha; marcelo.vieira@ifes.edu.br
(4) IFES – Campus Montanha; marcio.filgueiras@ifes.edu.br 

(5) IFES – Campus Montanha; renato.aurelio@ifes.edu.br

Nesta comunicação oral, serão apresentados alguns resultados alcançados com a realização do II
Ciclo de Palestras sobre Empreendedorismo no IFES – Campus Montanha, no dia 17 de outubro
de  2015,  com  duração  de  4  horas.  Este  evento  foi  pensado  como  estratégia  didática  para
consolidação de alguns conteúdos comuns aos Cursos Técnicos Integrados de Administração e
de Agropecuária. Tendo como tema o “Empreendedorismo Social”, o objetivo desta proposta foi
fomentar o interesse de nossos alunos em torno dessas discussões. Em termos metodológicos,
optou-se por realizar a atividade num espaço externo, a saber, o Teatro Municipal de Montanha,
que  tem  capacidade  para  300  pessoas  e  uma  excelente  estrutura.  Foram  convidados  dois
profissionais da região, que puderam compartilhar a experiência de suas ações empreendedoras
com os nossos alunos. A primeira palestrante, Sra. Diovanna Depolo, abordou um pouco sobre
suas  vivências  com  o  Empreendedorismo  Social  no  campo,  relatando  como  essas  práticas
contribuíram  para  o  fomento  e  desenvolvimento  dela  própria  e  das  comunidades  locais.  O
segundo palestrante, Sr. Luiz Carlos Ferrighetto, relatou aos alunos sua trajetória de sucesso à
frente da empresa Valores Seguros – Corretora de Seguros e Previdência, situada em Linhares –
ES. Falou ainda sobre como seu perfil empreendedor foi fundamental para superar os desafios
cotidianos e alcançar o sucesso profissional. Observou-se que as palestras versavam sobre como
ser empreendedor, transpor desafios e ir mais longe, superando a insegurança e inovando, diante
do mercado. Isto implica abandonar a zona de conforto e pensar “fora da caixa”, promovendo
mudanças significativas, em termos individuais e coletivos. As abordagens adotadas pelos dois
palestrantes serviram de inspiração e encorajamento para os alunos. Nesta oportunidade, eles
não apenas revisitaram alguns conteúdos já trabalhados em sala de aula, mas também foram
instigados e desafiados a  empreender,  observando a  dinâmica do mercado e  enxergando as
oportunidades,  seja  no  cenário  urbano  ou  rural.  A  experiência  foi  relevante,  uma  vez  que
possibilitou a interação dos alunos dos dois cursos oferecidos no campus, bem como, destes com
os professores e palestrantes. 

Palavras-chave: Educação Profissional. Empreendedorismo. Ciclo de palestras.
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CORRENTE DO BEM: AVANÇOS E DESAFIOS NA APLICAÇÃO DE TEMAS TRANSVERSAIS
DA EDUCAÇÃO

Dulcileia Costa Fernandes (1) 
Késia Zoteli de Oliveira Delevedove (2)

(1) Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Nova Venécia; e-mail: dulcileia.marchesi@ifes.edu.br
(2) Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Nova Venécia; e-mail: kesia.zoteli@ifes.edu.br

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática educacional
voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em relação à
vida pessoal, coletiva e ambiental (MEC, 1997). Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009), é
necessário mudar comportamentos e adotar práticas éticas e responsáveis na criação de políticas
e  programas  de  responsabilidade  socioambiental.  Tal  preceito  também  está  disposto  na
Resolução CNE/CEB nº 2/21012, que estabelece Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio. Neste
sentido,  foram estabelecidos temas transversais  da educação como ética,  pluralidade cultural,
saúde, orientação sexual e meio ambiente, que não são trabalhados como disciplinas, mas que
devem ser  incorporados  à  prática  educacional  devido  à  sua  complexidade  e  abrangência.  A
sociedade contemporânea vem valorizando o sucesso material, social e deixa em segundo plano
valores como a ética,  honestidade,  responsabilidade socioambiental  e  solidariedade.  Assim, o
projeto  de  ensino  Corrente  do  Bem foi  desenvolvido no  Instituto  Federal  do Espírito  Santo  -
campus Nova Venécia com o objetivo de abordar de forma prática dois temas transversais da
educação, ética e meio ambiente. O projeto promove ações solidárias, por meio de espaço de
troca de objetos entre o público interno do Ifes campus Nova Venécia. Consiste na escolha de um
objeto disponível de interesse do participante, que assume o compromisso de trazer, pelo menos,
um  objeto  a  ser  ofertado  em  troca  do  objeto  escolhido,  não  havendo  um  responsável  para
conferência dos objetos, o que torna todos os participantes responsáveis. Em 2014, foi realizado
um projeto-piloto para avaliar a aceitação da metodologia do Corrente do Bem pelos participantes.
Em  22  de  janeiro  de  2015,  o  projeto  foi  implementado  em  3  etapas:  implementação  de
infraestrutura, divulgação  do  funcionamento  do  projeto  ao  público  interno  e  avaliação  dos
resultados; verificando 101 registros de trocas em 1 mês de funcionamento do projeto. O projeto
Corrente  do  Bem  ofereceu  a  oportunidade  de  cada  indivíduo  sair  do  seu  comportamento
individualista para reflexão de seus valores em relação aos outros, pois é a relação com as outras
pessoas que nos caracteriza como uma sociedade.  Além disso, o  Corrente do Bem aborda a
temática de sustentabilidade e utiliza princípios dos 5Rs – repensar, recusar, reduzir, reutilizar e
reciclar,  que devem nortear  as  ações do poder  público  e da sociedade.  O projeto ressalta  a
diversidade de valores de cada indivíduo, tornando os temas honestidade, ética e solidariedade
não apenas teorias aprendidas em sala de aula e sim atividades práticas. A continuidade das
ações é fundamental para o fortalecimento e discussão de conceitos éticos tão importantes para o
país diante da grave crise moral vivenciada. Destacam-se a procura por livros pelos participantes
e  a  facilidade  de  implantação  do  projeto,  que  pode  ser  replicado  em  instituições  públicas  e
privadas.

Palavras-chave: Educação. Meio ambiente. Ética. Solidariedade. Corrente do bem.
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CONHECENDO O MUNDO DE ESCHER

Eliane dos Santos Menezes(1) 
Estela de Lourdes Lima(2)

Leonardo Faccini Bringer(3)

(1) EEEFM "Dr José Moysés"; arteeli72@gmail.com: 
(2) EEEFM "Dr José Moysés"; estelacontabilidade@gmail.com

(3) EEEFM "Dr José Moysés"; leobringer@yahoo.com.br

A arte nos rodeia. Como parte de uma sociedade dinâmica, e como sujeitos históricos que somos,
influenciamos e somos influenciados a cada instante de nossas vidas. Somos frutos do meio, mas
também o meio é fruto do que somos.  Como fruto de uma ação pedagógica exitosa, surge esse
relato, onde descrevemos as etapas que foram realizadas durante o processo de desenvolvimento
do projeto a qual intitulamos “Conhecendo o mundo de Escher”.  Maurits Cornelis Escher (1898-
1972) foi um artista gráfico, de origem holandesa, especialista em xilogravuras e litográfica, que
tendem a representar construções impossíveis,  explorações do infinito  e padrões geométricos
entrecruzados, que passam por metamorfoses e transformam-se aos poucos em forma totalmente
diferentes.  Sua obras possuem impressionantes efeitos de ilusão de ótica. O projeto foi realizado
na  escola  “Dr.  José  Moysés,  localizada  no  bairro  Santa  Catarina,  situada  na  região  sete  do
município de Cariacica. Sendo concebido como forma de ampliar nosso conhecimento e assim
incentivar a educação contínua para o aluno. Para tanto, realizamos aulas expositivas sobre o
artista  gráfico  Escher,  suas  obras  e  influências.  Mostramos  e  exemplificamos  a  técnica  da
Xilogravura (gravura em madeira) através de uma oficina, onde utilizamos o isopor ao invés da
madeira, que ao final resultou na construção de um painel coletivo das gravuras (xilogravuras) e
caleidoscópios produzidos durante essas oficinas.  Realizamos também uma auto avaliação do
que aprenderam, onde conseguimos observar as dificuldades encontradas quanto a utilização do
material,  e,  o  que  ficou  de  mais  significativo  durante  os  três  meses  de  trabalho.  O  projeto
proporcionou um outro olhar, de um repertório mais expressivo, ampliando novas possibilidades e
visão  de  mundo,  com  experiências  e  significados  próprios.   Realizamos  o  projeto  de  forma
interdisciplinar, unindo o conhecimento das disciplinas de Arte, Matemática e História. Por ser uma
ação  interdisciplinar,  cada  professor  que  abraçou  o  projeto  trouxe  como  contribuição  o
conhecimento  de  sua  área.  Cada  um  dentro  de  sua  vivência  contribuiu  de  forma  positiva
agregando novos saberes, sendo assim, todos acabaram conhecendo novos assuntos e novas
possibilidades pedagógicas. Todos tivemos que buscar, pesquisar, estudar e principalmente de
aprender com os alunos, porque eles trazem informações que compartilhadas possibilitam novos
caminhos, formas diferenciadas no fazer.

Palavras-chave: Escher. Gravura. Interdisciplinaridade. Ensino Fundamental II.
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PROJETO “DIÁLOGOS COM A LITERATURA PORTUGUESA DA IDADE MÉDIA: O TEATRO
DE GIL VICENTE”
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(4) IFES – Campus Montanha; renato.aurelio@ifes.edu.br

(5) IFES – Campus Montanha; sabrinagms15@hotmail.com

A segunda época medieval  (século XV e início do século XVI)  foi  marcada pela transição do
mundo medieval  para  o mundo moderno,  que se inicia  com o Renascimento  (século  XVI).  A
cultura medieval  foi fortemente marcada por preocupações religiosas e espirituais.  É na Baixa
Idade Média, contudo, que começam a surgir as primeiras manifestações artísticas leigas, como
as cantigas. Gil Vicente, cuja obra foi difundida em Portugal nas três primeiras décadas do século
XVI, representa o passo decisivo nesse processo de laicização da cultura portuguesa. Voltando-se
não para Deus, mas para os homens, para a sociedade portuguesa em sua enorme diversidade
de classes e grupos sociais — o fidalgo, o rei, o papa, o clérigo, o burguês comerciante, o médico
incompetente, a mulher adúltera, a moça casamenteira, o nobre decadente, o velho devasso, o
juiz desonesto,  etc.  —, Gil  Vicente tinha para si  uma missão moralizante e reformadora.  Não
visava atingir  as instituições, mas as pessoas inescrupulosas que as compunham (CEREJA e
MAGALHÃES,  2010,  p.  100-101).  Com  base  em  tais  pressupostos,  este  projeto  objetivou
estimular  as  práticas  culturais  e  artísticas,  através  do  teatro  desenvolvido  pelos  alunos,
consolidando os conteúdos trabalhados durante o segundo semestre de 2015. Compreender a
importância de Gil  Vicente no processo de transição da Idade Média para o Renascimento na
Literatura  Portuguesa  e  analisar  a  atitude  crítica  do  autor  ao  voltar-se  para  a  sociedade
portuguesa em sua enorme diversidade de classes e grupos sociais, com uma missão moralizante
e reformadora, foram alguns dos objetivos específicos desta proposta. Após a sensibilização dos
alunos, cada uma das três turmas de 1º Ano foi organizada em 05 grupos, para leitura de um texto
teatral de Gil Vicente e realização da dramatização das seguintes obras: Auto da Barca do Inferno;
Auto da Barca do Purgatório e a Farsa de Inês Pereira. Cada grupo ficou responsável por um
item, a saber: Personagens; Cenário e Figurino; Sonoplastia; Iluminação e Filmagem. A avaliação
foi feita de maneira individual e coletiva, sendo considerados, para tanto, o envolvimento de todos
e a qualidade do trabalho.  As apresentações aconteceram no dia 09 de outubro de 2015 no
auditório  do Campus.  Todos puderam acompanhar  as  apresentações  e  reagiram de  maneira
positiva diante da performance dos alunos. De fato, tratou-se de uma atividade bastante relevante
para o desenvolvimento dos educandos.

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Literatura Portuguesa. Teatro.
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DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS E SUAS INTERFACES COM A EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS 
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(8) IFES- Campus São Mateus- e-mail: Wilson.santos@ifes.edu.br

O trabalho tem por objetivo discutir a utilização da tecnologia na elaboração de um aplicativo de
Educação em Direitos Humanos.  O dispositivo possui por função acessar a rede de proteção
mediante  a  violação de um direito,  fornecendo subsídios  para  que um agente  público  ou  da
sociedade  civil  possa  acessar  a  rede  de  proteção  mais  próxima  e  adequada  à  situação  de
violação de direito. Nosso desenvolvimento metodológico foi o seguinte: iniciamos com a revisão
de literatura tendo por bases os referenciais nacionais da Educação em Direitos Humanos, por
exemplo,  Neto  (2008),  Monteiro  (2009),  Tavares  (2009),  o  Plano  Nacional  de  Educação  em
Direitos  Humanos,  entre  outras  referências.  Iniciamos  o  levantamento  da  rede  de  proteção
estadual aos direitos humanos por meio de pesquisas e em conjunto a construção do aplicativo
que esta sendo da seguinte forma. Baseados na necessidade de suportar as plataformas Android
e iOS focamos o desenvolvimento em dois ambientes precisos para tais fins, sendo estes o Xcode
(Software disponibilizado pela Apple para desenvolvimento de aplicações, na qual a licença de
uso foi adquirida pelo projeto) e o  AppInventor, (aplicação  online desenvolvida pelo  Instituto de
Tecnologia  de  Massachusetts -  MIT  que  possibilita  desenvolver  quaisquer  modelos  lógicos
programáveis para Android). Prévia à programação do app, foi construído um modelo lógico que
suportasse a necessidade de conectar o usuário à rede de proteção mais próxima, utilizando
localizadores GPS e coordenadas geográficas de múltiplos pontos. Nossa intenção de construir
um aplicativo baseado na Educação em Direitos Humanos é de favorecer o diálogo da extensão
tecnológica  com  a  educação  em  direitos  humanos  na  identificação  da  violação  aos  direitos
humanos o agente público ou um membro da sociedade civil organizada, poderá acessar por meio
do aplicativo, a rede de proteção dos direitos humanos capixaba. Nosso resultado aponta para a
proposição de um instrumento tecnológico que oportuniza a sociedade civil atuar no âmbito da
segurança pública em conjunto com os agentes públicos na intervenção primária das situações
das violações aos direitos humanos.

73



O ENSINO DE ASTRONOMIA ASSOCIADO A ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE APRENDIZAGEM
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O estado do Espírito Santo, que de acordo censo demográfico de 2010 divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística possui uma população de aproximadamente 3,5 milhões de
habitantes, concentra a maioria dos espaços não formais destinados à ciência, cultura e arte em
sua capital.  Dessa forma, o acesso da população das cidades do interior é dificultado, pois o
deslocamento  até  esses  espaços  se  torna  oneroso  e  cansativo,  considerando  as  grandes
distâncias  a  serem  percorridas.  A  possibilidade  da  criação  de  um  espaço  de  divulgação  da
Astronomia, aberto à comunidade, no Norte do estado facilitaria o acesso a uma maior parcela da
população e possivelmente os professores das redes públicas e privadas teriam maior motivação
em levar seus alunos para visitações, resultando em um aumento na divulgação científica, mais
precisamente  da  Astronomia.  Considerando  as  dificuldades  de  abordagem  do  tema  pelos
professores,  que  muitas  vezes  abdicam  dele  em  função  da  vasta  quantidade  de  conteúdos
específicos  de sua área;  a  inviabilização  do  deslocamento  para  visitação  destes  espaços  na
capital; e a importância dos conteúdos de Astronomia na formação escolar, no presente trabalho
propomos um projeto de implantação de um espaço não formal de ensino, no município de Nova
Venécia, para divulgação da Astronomia nas quatro microrregiões do extremo norte do estado. Tal
iniciativa tem como objetivo o incentivo aos professores e estudantes para o desenvolvimento
efetivo  desse  conteúdo  no  currículo  do  Ensino  Médio,  articulando  a  motivação  e  interesses
gerados em visitas a espaços não formais e a continuidade desse processo nas escolas após a
visitação.   O projeto  inicialmente  tem como público  alvo os estudantes  do Ensino  Médio  das
escolas, públicas e privadas, dos municípios pertencentes às microrregiões citadas anteriormente.
As atividades terão inicio com a construção do material  multimídia (apresentações de slides e
vídeos) para subsidiar as sessões oferecidas pelo projeto, seguidas da elaboração de material
instrucional com de textos e sugestões de atividades para fomentar o trabalho a ser desenvolvido
pelos professores no retorno às suas respectivas escolas. Após a viabilização do espaço físico,
serão selecionados dentre os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
(OBA) mais recente, os alunos do Ifes – Nova Venécia que atuarão como monitores junto aos
professores coordenadores do projeto. Com a implementação do espaço através deste projeto
busca-se  contribuir  não  somente  com  a  divulgação  científica  mas  também  proporcionar  aos
professores  diferentes  meios  para  desenvolvimento  de  suas  práticas  e  aos  estudantes  reais
oportunidades  de  participarem  ativamente  do  seu  processo  educacional  para  que  ampliem
efetivamente seus conhecimentos.

Palavras-chave: Astronomia. Espaço Não-Formal. Ensino-Aprendizagem.
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Este trabalho apresenta alguns resultados parciais de uma pesquisa de mestrado que está em
andamento,  e  que  tem  por  objetivo  apresentar  uma  análise  sobre  como  uma  intervenção
educacional,  apoiada em uma sequência didática  com enfoque no Ensino por  Investigação e
organizada em três atividades investigativas sobre tópicos de Cosmologia, pode contribuir para a
aprendizagem dos estudantes do Ensino Médio de conteúdos de FMC por meio de tópicos de
Cosmologia,  no  contexto  da  Evolução  do  Universo.  A abordagem  adotada  para  a  pesquisa
baseou-se na perspectiva do Ensino por Investigação, que coloca o aluno em uma posição mais
ativa em seu processo de aprendizagem, conduzindo-o de forma mais autônoma à produção de
sentidos para construção de seu conhecimento. O ensino de Física, assim como o de todos os
outros componentes curriculares da educação básica, deve ser conduzido de forma que remeta o
estudante a uma reflexão acerca dos acontecimentos de seu cotidiano. Para tanto, a perspectiva
do Ensino por Investigação propõe uma mediação de qualidade, que potencializa uma postura
menos  passiva  do  estudante  nas  aulas,  diferente  do  que  costuma  ser  observado  em  aulas
meramente expositivas, tornando-o também responsável pelo processo de aprendizagem, uma
vez que ele terá que analisar situações, discutir, explicar fatos sobre as hipóteses envolvidas na
solução  de  um  problema,  que  pode  ou  não  estar  associado  a  um  experimento,  simulação
computacional  ou  uma  simples  questão  aberta.  Já  a  Cosmologia,  por  discutir  a  estrutura,  a
evolução e a composição do Universo e enfatizar em seus estudos as teorias da FMC, traz de
forma unificadora um cenário ideal para a discussão do micro ao macro  cosmos,  envolvendo
conceitos associados à radiação, física de partículas, espectroscopia e relatividade. Dessa forma
as atividades investigativas foram construídas envolvendo o conteúdo de Cosmologia e trazendo
em seu corpo a discussão de tópicos da FMC, mais especificamente a Luz, Espectroscopia e
Física  de  Partículas.  Por  meio  das  respostas  apresentadas  pelos  estudantes  através  da
investigação para solução dos problemas propostos nas atividades investigativas,  foi  possível
observar  de  forma  geral  que  houve  maior  envolvimento  dos  estudantes  e  uma evolução  na
qualidade das respostas, no que se refere à dimensão conceitual, ora analisada. 
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O ensino da química sempre foi um desafio para educadores do mundo todo. Por muito tempo sua
linguagem  própria  foi  ensinada  de  maneira  abstrata,  conceitual  e  desvinculada  de  outras
disciplinas e também da realidade dos educandos, pois, segundo THIESEN (2007), numa visão do
positivismo,  a  separação  e  fragmentação  dos  conhecimentos  de  cada  área  eram  questões
essenciais  para  o  progresso  científico.  Vivemos  um  momento  da  história  de  mudanças  e
transformações  muito  rápidas  e  significativas,  e  as  ciências  têm contribuído  muito  para  esse
processo dinâmico. A química, como ciência transformadora, possui um papel importantíssimo
nessa evolução da civilização desde os primórdios aos dias atuais. Este trabalho foi desenvolvido
no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus Nova Venécia, com três turmas de alunos
do 1º ano, sendo duas do curso técnico em mineração e uma do curso técnico em edificações,
ambas integradas ao ensino médio.  O objetivo deste trabalho foi  otimizar  a aprendizagem de
conceitos importantes da química como ligações, funções inorgânicas e reações químicas a partir
de um trabalho de caráter interdisciplinar e contextualizado dentro da área das edificações e da
mineração,  agregando  conhecimentos  também  da  geografia,  história,  geologia,  biologia  e
engenharia. Os alunos foram divididos em grupos, cada qual deveria pesquisar e apresentar sobre
elementos químicos e materiais de construção específicos, discutindo suas composições químicas
e principais reações. O trabalho culminou na apresentação de seminários em grupos num saguão
interno da instituição sobre um mapa múndi de 54 m2 construído pelos próprios alunos. Os grupos
do curso técnico em edificações construíram maquetes com materiais  recicláveis  dos maiores
prédios do mundo na atualidade e, em suas apresentações, abordaram a composição química e
principais reações envolvendo materiais de construção, enquanto os alunos do curso técnico em
mineração construíram materiais  representativos para a abordagem da composição e reações
químicas envolvendo minerais, minérios e a obtenção de metais muito importantes para a nossa
sociedade. Ao longo das apresentações, os alunos também abordaram a história dos elementos
químicos, materiais de construção utilizados em construções de civilizações antigas, bem como a
localização geográfica desses povos e das principais jazidas minerais do mundo. A avaliação dos
alunos em relação ao trabalho foi  muito positiva,  a participação foi  intensa,  produtiva e muito
criativa,  apontando  mais  uma  vez  da  necessidade  de  aulas  e  trabalhos  contextualizados  e
interdisciplinares  para  a  melhoria  da  aprendizagem  da  química,  além  de  auxiliar  no
desenvolvimento de um pensamento mais crítico, amplo, não-fragmentado e significativo. 
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