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APRESENTAÇÃO 
 

A 3ª Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização do IFMT Campus Confresa 

foi realizada no dia 04 de maio de 2019, nas dependências do Departamento de Ensino da 

instituição. O evento tem como objetivo contribuir no processo formativo dos pós-

graduandos dos Cursos de Especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências e 

Especialização em Educação do Campo, ofertados pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa, bem como divulgar os 

resultados preliminares das investigações em andamento que serão apresentadas na 

conclusão desses cursos.  

Sobre as edições anteriores, cabe ressaltar que a 1ª Mostra ocorreu no dia 17 de 

dezembro de 2016, ocasião em que foram socializadas 40 pesquisas em andamento. As 

arguições dos professores formadores auxiliaram os pós-graduandos no delineamento e na 

conclusão dos trabalhos. A 2ª Mostra ocorreu no dia 15 de novembro de 2017 e contou com 

44 pesquisas apresentadas pelos egressos dos cursos supracitados.  

Nessa 3ª edição do evento, foram socializadas 27 propostas de pesquisa com os 

presentes. Esses trabalhos foram avaliados por uma comissão de professores que atuaram 

nos cursos, os quais fizeram apontamentos e sugestões com intuito de delinear as pesquisas, 

para que os artigos, que serão apresentados na conclusão dos cursos, sejam elaborados com 

êxito. O evento proporcionou um rico momento de trocas de experiências e de 

aperfeiçoamento dos envolvidos quanto ao rigor da metodologia científica.  

As discussões ocorridas no evento e aqui registradas envolveram diferentes áreas do 

conhecimento, no âmbito da formação de professores e da docência na educação básica, 

sobre questões relacionadas aos processos de ensino e de aprendizagem. Os textos aqui 

publicados são o esboço dessas pesquisas dos pós-graduandos, de modo que esses anais 

materializam parte dos trabalhos referentes ao ensino de ciências e à educação do campo. 

Em síntese, a presente publicação visa à socialização de saberes para além do momento e do 

espaço em que aconteceu a 2ª Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização do IFMT 

Campus Confresa.  

 Desejamos a todos uma boa leitura! 

 

Marcelo Franco Leão 

Ana Cláudia Tasinaffo Alves 

Organizadores da obra  
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O DESENVOLVIEMTO DA AGROVILA PARAÍSO DO RIO PRETO 

NA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

II DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA 

 
Noelle Dalmagro da Silva1 

Polyana Rafaela Ramos2 

 

Resumo: A Agrovila Paraiso do Rio Preto, pertencente ao município de Vila Rica, passou, 

nos últimos anos, por um intenso processo de transformação. Com o avanço da agricultura 

e estabelecimento na região de grandes fazendas, aumentou o movimento de máquinas, 

carros e outros veículos, bem como o crescimento populacional e o desenvolvimento, o que 

gera impactos positivos e negativos. Dessa forma, o objetivo da pesquisa é fazer um resgate 

do processo histórico de surgimento, crescimento e desenvolvimento da Agrovila sob o olhar 

dos alunos do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Domingos Pereira de Ávila e 

identificar suas percepções e perspectivas no que se refere a esses impactos e ao futuro da 

própria Agrovila. A pesquisa, de natureza básica e descritiva, será realizada durante o ano 

letivo de 2019, e demonstra-se relevante e interessante para os alunos do Ensino 

Fundamental II, pois além de proporcionar o primeiro contato com a iniciação científica por 

meio da pesquisa, permitirá conhecer a história da comunidade na qual estão inseridos e 

terão acesso a informações e conhecimentos sobre sua própria realidade. 

 

Palavras-chave: vida no campo, meio ambiente, desenvolvimento rural. 

 

 

Introdução  

A Educação Ambiental no contexto escolar vem sendo objeto de investigação e 

reflexão quanto à implantação de ações educativas no currículo escolar, em função de 

campanhas que visam a atingir a comunidade escolar e uma melhor qualidade de vida. A 

escola é o principal lugar que pode desempenhar uma profunda mudança no entendimento e 

comportamento das pessoas (BRASIL, 2001). 

Nos Referenciais curriculares nacionais da educação profissional de nível técnico 

(BRASIL, 2000), define-se como meio ambiente tudo aquilo que nos cerca, incluindo os 

elementos da natureza como fauna, flora, ar, água e seres humanos. Apesar da melhoria de 

condições de vida por meio da evolução tecnológica, há diversos fatores negativos 

observados como: 

                                                           
1 Graduada em Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química, pelo Instituto Federal de 

Mato Grosso Campus Confresa, Noelle.dalmagro@gmail.com 
2 Mestra Docente do Instituto Federal de Mato Grosso Campus Confresa, polyana.ramos@cfs.ifmt.edu.br 
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Explosão populacional; concentração crescente da ocupação urbana; aumento do 

consumo com a utilização em maior escala de matérias-primas e insumos (água, 

energia, materiais auxiliares de processos industriais); piora da qualidade de vida. 

Em consequência do aumento das atividades urbanas e industriais, agravou-se a 

poluição, atingindo todos os elementos do meio ambiente (BRASIL, 2000).  

 

Nos últimos anos, a Agrovila Paraiso do Rio Preto passou e vem passando por 

mudanças, como o aumento populacional e intenso tráfego de veículos, desde carros 

pequenos a carretas e máquinas agrícolas. Hoje em dia, a agrovila recebe pessoas de algumas 

regiões do Brasil para trabalharem nas grandes fazendas, pois, embora também empreguem 

moradores, necessita de um grande quadro de funcionários, o que ajuda no desenvolvimento 

da comunidade.  

Com a revolução industrial, avanço e crescimento de novas cidades e estados, 

aumento populacional e da pressão sobre o meio ambiente, começaram a aparecer 

problemas, com os quais os seres humanos e a natureza estão tendo dificuldades de lidar.  

Segundo Silva et al. (2016), o lixo vem sendo um dos mais graves enfrentados pela 

população e, quando descartado de forma inadequada, pode gerar danos ao meio ambiente, 

contaminando rios, solo e ar. Como o crescimento populacional da Agrovila Paraíso do Rio 

Preto ocorreu de forma muito rápida, alguns serviços de saneamento não acompanharam esse 

processo. Conforme foi percebido por Silva et al. (2017), não há coleta pública do lixo 

doméstico e o descarte dos resíduos na Agrovila é realizado de diferentes formas, sendo a 

maior parte (72,09%) jogada em um buraco ou, quando este está cheio, são queimados.  

A partir desses dados preocupantes em relação a uma agrovila com mais de 50 

famílias, percebe-se que os moradores ficam reféns de seu próprio lixo, sendo obrigados a 

abrir um buraco no fundo do quintal e atear fogo. Como afirmam Silva et al. (2016), o 

descarte do lixo é feito no fundo dos quintais em buracos que ficam a cerca de 10 metros das 

residências. Com este método, o descarte é feito a céu aberto e não há coleta seletiva. 

Segundo Silva et al. (2017), a agrovila era uma pequena comunidade, formada por 

posseiros da região, com o objetivo de terem uma casa e um local para os filhos estudarem, 

mas o cenário foi mudando: 
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[...] o que era, antes pequenas propriedades, a partir do ano de 2005 se tornaram 

de um único dono, que foi comprando as terras para transformar em monocultura, 

ficando residente na agrovila apenas as pessoas que não tinham propriedade e se 

negaram a deixar o local. Nisso, a comunidade que era extremamente tranquila, 

com aglomerado de poucas pessoas, começou a mudar, devido ao aumento do 

trânsito de máquinas agrícolas, grandes operações nas terras aos redores, e assim 

que começaram as primeiras pulverizações, os problemas tornam-se mais visíveis 

(SILVA et al., 2017).  

 

Devido à chegada das fazendas, aumentou o movimento de máquinas, carros e outros 

veículos, assim como aumentou também o crescimento populacional e o desenvolvimento 

da agrovila. 

Com esse crescimento, muitas coisas foram se transformando, como o aumento do 

número de residências (onde antes havia apenas mato), mercados, igrejas, bares, restaurantes 

e sorveterias. As grandes fazendas empregam os moradores, pais e mães da agrovila, não 

sendo necessário saírem de perto do aconchego de suas famílias para trabalharem. 

Por outro lado, juntamente com os benefícios, vêm também os aspectos negativos, 

como o crescente aumento do lixo descartado de forma inadequada, o baixo investimento 

em saneamento, a proximidade com a deriva de produtos químicos utilizados nas lavouras, 

os desmatamentos de matas ciliares, dentre outros.  

Assim surgiu o interesse em resgatar a verdadeira história local da comunidade 

contada pelos estudantes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Domingos Pereira 

de Ávila, proporcionando aos próprios alunos investigar e descobrir as mudanças ocorridas, 

levando-os a refletir sobre elas e a pensar nos aspectos positivos e negativos dos pontos de 

vista social e ambiental, a fim de que expressem suas perspectivas quanto ao local e a seu 

próprio futuro.  

 

Materiais e métodos 

A pesquisa envolveu os estudantes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal 

Domingos Pereira de Ávila na agrovila Paraíso do Rio Preto, município de Vila Rica – Mato 

Grosso. A metodologia utilizada será a qualitativa, por meio de questionário semiestruturado 

com perguntas abertas e fechadas aos moradores mais antigos, bem como levantamento de 

documentos que possam contar como se deu esse processo histórico. A natureza da pesquisa 

será básica e descritiva. 

A pesquisa abordará o conhecimento da realidade local em relação a como era a 

agrovila e como é hoje, quais foram as mudanças sociais e ambientais, fazendo uma 

retrospectiva.  
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Os estudantes passarão por conhecimentos prévios sobre o que será pesquisado, 

como abordar os entrevistados e comportar-se em uma entrevista. Após concluírem as 

entrevistas, serão orientados e acompanhados para fazerem o levantamento de dados, 

discussão e, em um segundo momento, realizarem uma reflexão sobre essas transformações 

identificadas. A partir disso, serão indagados em uma roda de conversa e de troca de 

conhecimento sobre suas percepções e perspectivas com relação à Agrovila. 

 

Resultados esperados 

 Espere-se, com essa pesquisa, contar o processo histórico da Agrovila Paraíso do Rio 

Preto sob o olhar dos estudantes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Domingos 

Pereira de Ávila, elencando aspectos sociais e ambientais positivos e negativos, além de 

como os estudantes percebem esse meio e quais suas perspectivas sobre o local. 

 

Considerações finais  

Acredita-se que o presente projeto de pesquisa seja importante para os estudantes do 

Ensino Fundamental II da Agrovila Paraíso do Rio Preto, pois além de aprenderem como 

fazer pesquisas, possibilitará que conheçam a história da comunidade na qual estão inseridos 

e reflitam sobre as mudanças e perspectivas quanto ao futuro. 

Por meio da aplicação do questionário, além de os estudantes conhecerem sobre os 

problemas da sua realidade, terão acesso, também, a uma forma de aprender diferente. Levar 

esses estudantes a uma realidade acadêmica distinta da em que eles vivem e mostrar para as 

demais pessoas como é sua realidade em forma de apresentação irá envolvê-los e incentivá-

los a continuar na vida acadêmica. 
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CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA 

ESTADUAL ELIAS BENTO SOBRE FLORA MEDICINAL DO 

CERRADO DE CANABRAVA DO NORTE/MT 

 

 Gleiciene Sena Dorta 3 

Polyana Rafaela Ramos 4 

 

Resumo: O bioma Cerrado possui uma rica diversidade de espécies vegetais, grande parte 

delas com potencial medicinal, sendo comumente utilizadas pela população no tratamento 

de muitas doenças. O município de Canabrava do Norte possui grande parte de seu território 

sob o domínio desse bioma, e, com o avanço da monocultura, algumas dessas espécies 

ficaram cada vez mais difíceis de serem encontradas. Dessa forma, a presente pesquisa 

objetiva verificar o conhecimento dos estudantes da Escola Estadual Elias Bento sobre a 

flora medicinal do Cerrado, e sua percepção quanto às espécies medicinais utilizadas que 

estão ameaçadas de extinção. Serão realizados questionários com as turmas concluintes do 

ano do ano letivo de 2019 (9º ano do Ensino Fundamental, 3º ano do Ensino Médio e 

concluintes da EJA) sobre conhecimento relativo à flora medicinal local. Posteriormente, 

serão realizadas oficinas com os estudantes sobre o bioma, suas potencialidades e ameaças 

de extinção. Em seguida, os estudantes entrevistarão familiares mais velhos no que se refere 

às plantas que conheciam, ao grau de dificuldade de encontrá-las atualmente, devendo, 

então, fazer uma comparação entre as respostas. Dessa forma, a partir da análise do risco de 

extinção de espécies conhecidas por eles e do reconhecimento de sua importância, terão mais 

propriedade para propor ações de conservação e preservação do meio ambiente em que estão 

inseridos. 

 

Palavras-chaves: vulnerabilidade, biodiversidade, extinção de espécies. 

 

Introdução  

O estado de Mato Grosso abrange biomas importantes como o Cerrado, o Pantanal e 

a Floresta Amazônica, e os avanços desenfreados do processo de mecanização da agricultura 

e agropecuária, o crescimento das indústrias, as queimadas não controladas e a extração 

madeireira sem manejo e fiscalização levam à destruição e erosão dos recursos naturais 

(MENDONÇA et al., 2004). 

O bioma Cerrado possui uma grande diversidade de espécies animais e vegetais, 

inclusive com grande potencial medicinal. De acordo com Klink; Machado (2005), esse 
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bioma possui a mais rica flora dentre as savanas do mundo, mas diversas espécies animais e 

vegetais estão ameaçadas de extinção.  

Ameaças como o desmatamento e a ocupação do Cerrado para agricultura e pecuária 

têm feito com que muitas espécies de uso da população local, como a utilização medicinal, 

desapareçam, seja pela derrubada ou ainda pela baixa capacidade que essas plantas possuem 

de deixar descendentes. Além disso, o uso indiscriminado e o extrativismo excessivo das 

plantas medicinais que são retiradas do seu ambiente natural e comercializadas acarretam, 

na maioria dos casos, o desaparecimento dessas espécies. Isso porque, em muitas ocasiões, 

as plantas são retiradas inteiras (raiz, caule, folhas, flores) sem que o ciclo reprodutivo se 

complete (FACHIM; GUARIM NETO, 1995). 

O município de Canabrava do Norte, localizado no nordeste do Estado de Mato 

Grosso, possui, segundo o IBGE (2010), população estimada de 4.767 habitantes, cuja 

maioria tem por hábito utilizar espécies medicinais do Cerrado para tratamento de diversas 

enfermidades. Ocorre que, com o avanço da agricultura na região, muitas delas 

desapareceram ou estão ameaçadas, sem que a população mais jovem possa ter 

conhecimento. 

De acordo com Abílio et al. (2010), a escola é um local propício para o 

desenvolvimento de ações educativas relacionadas ao ambiente em que vivemos, sendo de 

fundamental importância que haja estabelecimento de políticas públicas que fortaleçam as 

escolas sobre a importância de cuidar do ambiente, fauna, flora e ecossistemas. Assim, a 

inserção de temas ambientais no currículo escolar é fundamental, especialmente para 

envolver os estudantes no saber ambiental local, para valorizar e preservar o ambiente 

natural de sua região (SANTOS, 2005). 

Dessa forma, a presente pesquisa objetiva verificar o conhecimento dos estudantes 

da Escola Estadual Elias Bento sobre a flora medicinal do Cerrado e sua percepção quanto 

às espécies medicinais utilizadas e que estão ameaçadas de extinção. 

 

Materiais e métodos 

A pesquisa será realizada na Escola Estadual Elias Bento, localizada no município 

de Canabrava do Norte. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica e descritiva, na qual 

serão utilizadas técnicas qualitativas e quantitativas. 

Primeiramente, será realizado um questionário semiestruturado com os estudantes do 

9º ano do Ensino Fundamental, 3º ano do Ensino Médio e concluintes da EJA (Educação de 
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Jovens e Adultos) sobre seus conhecimentos com relação às espécies medicinais presentes 

no Cerrado de Canabrava do Norte.   

Posteriormente, será realizada uma oficina com cada turma abordando as temáticas 

“espécies medicinais do Cerrado”; “extinção de espécies”, “ameaças ao bioma Cerrado”. Em 

seguida, os estudantes levarão um questionário para casa, onde entrevistarão familiares mais 

velhos sobre as plantas da região que costumavam utilizar, em quais locais coletavam e se 

ainda as encontram com facilidade. Com o resultado dessa etapa, será realizada uma roda de 

conversa na qual os estudantes serão levados a comparar as respostas deles com as dos 

familiares e a refletirem sobre esse processo de redução e/ou desaparecimento dessas plantas 

citadas. 

 

Resultados esperados 

 

Espera-se que, a partir do momento que a população jovem adquire conhecimento e 

toma consciência sobre a importância da intervenção e preservação do meio ambiente no 

qual está inserido, faz-se possível o desenvolvimento de ações que contribuam para a 

sensibilização e conservação dos recursos naturais, surgindo trabalhos voltados ao ambiente 

escolar e à população local. 

 

Considerações finais  

            O bioma Cerrado tem passado por diversas transformações, e isso pode colocar em 

risco a sobrevivência de muitas espécies, inclusive das que possuem potencial medicinal. No 

município de Canabrava do Norte, a população tradicionalmente faz uso de plantas 

medicinais do Cerrado, porém, com a chegada da monocultura, muitas estão desaparecendo, 

ao ponto que muitos jovens não têm conhecimento sobre elas. 

              Avaliando a percepção e conhecimento de estudantes concluintes de diferentes 

idades e níveis de escolaridade sobre a flora medicinal, será possível auxiliar em ações 

futuras de preservação das espécies, colaborando com a manutenção da biodiversidade da 

região. 
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LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL PUBLICADA EM QUATRO PERIÓDICOS 

 (2014-2018)  
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Resumo: Este estudo realizará um levantamento da produção científica sobre Educação 

Ambiental (EA) nos anos finais do Ensino Fundamental, publicada em quatro conceituados 

periódicos brasileiros especializados na temática, durante os últimos cinco anos (2014-

2018). A pesquisa pode ser considerada como um levantamento, descritivo e exploratório, 

cuja abordagem é mista por envolver tanto aspectos quantitativos desta produção, quanto 

aspectos subjetivos dos artigos. As revistas selecionadas para realizar o levantamento foram: 

Ambiente & Educação, Educação Ambiental em Ação, Pesquisa em Educação Ambiental e 

Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, todas elas avaliadas como Qualis 

B1 em Ensino. O levantamento irá considerar os seguintes aspectos: caracterização, 

assunto/temática, objetivo, metodologia, sujeitos envolvidos e referencial teórico. Espera-se 

que, em posse desses resultados, seja oportunizado um material de consulta para os 

professores de Ciências que atuam no Ensino Fundamental, uma vez que o assunto é 

considerado um tema transversal por tamanha relevância. 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino Fundamental, publicação. 

 

Introdução  

No cenário atual, muito se tem discutido sobre a Educação Ambiental (EA), 

resultante de preocupações em diversos setores da sociedade. Sabe-se que o tema em questão 

está amparado por leis, programas, projetos de professores os quais vêm procurando unir 

forças em busca de fortalecer uma educação capaz de criar condições para se compreender 

as complexas relações que se estabelecem no ambiente.  

Desse modo, vê-se a necessidade de levar os professores de ciências naturais, bem 

como as demais áreas afins, a tomarem conhecimento dos métodos que têm sido utilizados 

de forma errônea na abordagem da EA. Conscientes da influência que o ensino pode exercer 

na vida de alguém, em contextos de caos e miséria, é que propomos uma nova percepção do 

assunto nos anos finais do Ensino Fundamental. Segundo a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC): “Percebem-se uma ampliação progressiva da capacidade de abstração e 

da autonomia de ação e de pensamento, em especial nos últimos anos, e o aumento do 
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interesse dos alunos pela vida social e pela busca de uma identidade própria” (BRASIL, 

2018, p. 343). 

 Estudos realizados no país sobre como a EA tem sido trabalhada nas instituições 

educacionais revelam que os adolescentes ainda saem do Ensino fundamental sem noções 

práticas quanto à preservação do meio ambiente, ou seja, o aprendizado não tem sido levado 

ao cotidiano. 

Observa-se ainda, na prática docente, a insegurança em desenvolver um projeto o 

qual alcance metas que ultrapassem os muros das escolas. Por isso, nossa pesquisa busca 

aprimorar o conhecimento sobre EA, facilitando aos professores abraçarem projetos 

estruturados capazes de preencher essas lacunas, além de conseguirem suprir as dificuldades 

de se trabalhar interdisciplinarmente. 

Diante disso, surgem algumas indagações: como tem sido trabalhada a EA com os 

estudantes das turmas dos anos finais no Ensino Fundamental? A forma como essas 

abordagens são aplicadas tem sido suficiente para a formação de um cidadão consciente 

quanto aos recursos naturais? Desse modo, o problema que norteia este estudo é: Quais 

características revelam as produções científicas publicadas em quatro periódicos da área 

sobre a EA abordada com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental? 

Acredita-se que não tem havido consciência, por parte dos professores de ciências da 

natureza, da relevância de desenvolver a EA durante as aulas, o que pode estar relacionado 

ao distanciamento entre a aplicabilidade daquilo que se é trabalhado na escola e o cotidiano 

do estudante. De acordo com Varine (2000, p. 62), "a natureza é um grande patrimônio da 

sociedade consequentemente, a Educação Ambiental se torna uma prática social, com a 

preocupação da preservação dessa sua riqueza".  

Em consequência da preocupação com relação aos rumos a que a educação tem 

conduzido o tema de EA, e da percepção de se tratar de um assunto de extrema relevância, 

é que gostaríamos de elaborar a pesquisa, a fim de melhor esclarecer os métodos de 

abordagem e sua aplicabilidade no cotidiano dos alunos, dos profissionais que abordam o 

assunto, a fim de termos cidadãos mais comprometidos e responsáveis no futuro. 

Diante do levantamento até aqui realizado, percebemos que se fala muito sobre o 

esgotamento dos recursos naturais, problemas relacionados com a escassez de água, fala-se 

da grande quantidade de lixo que o ser humano é capaz de produzir diariamente e tudo isso 

não tem sido suficiente para despertar na sociedade em geral a mudança de comportamento. 
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Nesse sentido, a escola tem papel fundamental de levantar todas essas questões e 

cabe a ela buscar alternativas que levem à mudança de padrão da sociedade. Ainda podemos 

perceber que inculcar nos alunos, ainda no ensino fundamental, essa postura crítica e auxiliá-

los em uma educação abrangente, e não apenas um bem-estar individual, fará toda a 

diferença na formação de um cidadão. 

Espera-se que as pessoas sejam capazes de se preocupar com as futuras gerações e 

com os rumos que a sociedade seguirá caso não haja conscientização e transformação de 

atitudes que resultarão em maior preservação e recuperação do meio ambiente. Silva (2007, 

p. 16) diz: “permanece o desafio de introduzir a questão ambiental não apenas como 

conteúdo, mas também como prática reflexiva, crítica e transformadora”.  

Dessa maneira, percebemos a necessidade de uma maior eficácia na abordagem da 

temática da EA na educação. Além disso, a Lei 9.795/99 informa que a “Educação 

Ambiental caracteriza-se pelos processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e à sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999). 

A BNCC incentiva: “Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 

problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de 

consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas” (BRASIL, 2018, p.351). 

Conforme os documentos oficiais, principalmente os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Meio Ambiente (BRASIL, 1997), ao trabalhar com o tema meio ambiente 

espera-se contribuir formando cidadãos conscientes que consigam atuar de modo 

construtivo, a fim de garantir um meio ambiente saudável e de boa qualidade, além de 

conseguir transformar sua postura em todas as esferas de forma justa e ambientalmente 

sustentáveis. 

 

Materiais e Métodos 

Pretende-se realizar um levantamento da produção científica sobre a EA abordada 

com turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, uma vez que a EA tem como propósito 

formar cidadãos com consciência local e planetária.  

Esta pesquisa básica terá caráter descritivo e exploratório, sua abordagem será mista, 

pois envolverá aspectos qualitativos e quantitativos da produção científica investigada. 
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Caracteriza-se como um levantamento que se aproxima do “estado do conhecimento” e 

recorrerá à análise documental dos artigos científicos publicados em quatro periódicos.  

As revistas selecionadas foram: Ambiente e Educação, Educação Ambiental em 

Ação, Pesquisa em Educação Ambiental e Revista Eletrônica do Mestrado em Educação 

Ambiental. Cabe ressaltar que os critérios na escolha destes periódicos foram os seguintes: 

serem especializados na área de EA e qualificados Qualis B1 na Capes, sendo que outros 

extratos teriam um número muito grande de periódicos.   

Optou-se por estabelecer como recorte temporal os últimos cinco anos completos de 

publicação, ou seja, será considerada a produção científica dos anos de 2014 a 2018, uma 

vez que o levantamento ocorre no primeiro semestre de 2019. 

 Pesquisas do tipo “estado do conhecimento” são aquelas que seguem um método 

científico específico, que apresentam as fontes de informações e o recorte temporal bem 

definidos, o que possibilita levantar características de pesquisas sobre um determinado 

assunto que podem embasar novos estudos (MOROSINI; FERNANDES, 2014). Em outras 

palavras, esse tipo de pesquisa possibilita compreender as tendências das pesquisas sobre o 

determinado assunto, bem como as lacunas ainda não investigadas sobre a temática.   

Serão observados os seguintes aspectos neste levantamento: quantidade geral e por 

edição de trabalhos sobre a temática; público envolvido; conceitos científicos abordados; 

metodologias utilizadas e principais resultados alcançados. 

Para tanto, faz-se necessárias pesquisas nos sites dos periódicos, por palavras-chave 

tais como: Ensino Fundamental, Ensino, Educação Ambiental e outras mais conforme a 

necessidade. Após a busca, será feita a leitura flutuante sobre o título, o resumo e palavras-

chave para seleção, leitura completa dos artigos selecionados que orientarão para o 

enriquecimento da pesquisa. 

 

Resultados esperados 

Acredita-se que a falta de consciência da relevância, por parte dos professores de 

ciências da natureza, de aplicar o conteúdo de EA da forma como deve ser, e isso acontece, 

pois há um distanciamento da aplicabilidade daquilo que se é trabalhado na escola com o 

cotidiano do aluno.   

Ao fim desta pesquisa, espera-se que os professores consigam encontrar nesse estudo 

ferramentas que contribuam para a realização de projetos mais concisos e substanciais para 

uma melhor aplicação no ambiente escolar, mas também que a abordagem contribua 
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diretamente no cotidiano dos estudantes. Assim, acredita-se ser possível haver resultados 

mais satisfatórios do que os obtidos até essa pesquisa para melhor aplicação no cotidiano 

dos estudantes.  

 

Considerações finais 

Espera-se que, em posse desses resultados, seja oportunizado um material de consulta 

para os professores de Ciências que atuam no Ensino Fundamental, uma vez que o assunto 

é considerado um tema transversal por tamanha relevância.  

Acredita-se que a pesquisa possa esclarecer como a EA tem sido abordada até o 

momento, oferecendo a opção de alcançar de forma eficiente as abordagens necessárias para 

a formação de sujeito crítico que se sinta responsável pelo ambiente e suas necessidades. 
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INFLUÊNCIA DAS ABORDAGENS METODOLÓGICAS CONTIDAS 

NOS LIVROS DIDÁTICOS DE QUÍMICA DO ENSINO MÉDIO 

UTILIZADOS EM CONFRESA/MT 
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Resumo: O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo 

distribuir livros para dar suporte ao trabalho pedagógico dos professores com alunos da 

educação básica.  O objetivo desta pesquisa é identificar as influências das abordagens 

metodológicas contidas nos Livros Didáticos (LD) de Química do Ensino Médio na rede 

pública estadual e federal em Confresa-MT, tanto da zona urbana quanto da rural. Para 

coletar dados, será utilizado um questionário contendo 15 questões, cujo preenchimento está 

previsto para os meses de maio e junho de 2019.  O intuito é caracterizar os Livros Didáticos 

(LD) a partir de considerações tais como: razão da escolha; como os professores o avaliam 

e o utilizam em sala de aula; como os professores investigados desenvolvem suas 

metodologias de ensino. Espera-se que o estudo permita identificar as abordagens contidas 

nesses Livros Didáticos (LD) e as contribuições na atuação dos professores de Química e 

consequentemente na construção de conhecimentos escolares dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Química, livro didático, recurso pedagógico. 

 

Introdução  

O livro didático (LD) é um recurso pedagógico amplamente utilizado em sala de aula 

nas escolas brasileiras. Compreende-se que o LD não corresponda a uma versão idêntica das 

diretrizes e programas curriculares oficiais, nem a uma versão única do conhecimento 

científico. Nem sempre ele é utilizado por professores e alunos da maneira e com a finalidade 

com que foi pensado pelos autores e editoras, como guia ou manual relativamente rígido e 

padronizado das atividades de ensino. Acaba por se configurar, na prática escolar, como um 

material de consulta e apoio pedagógico, que tem semelhanças com livros paradidáticos e 

outros tantos materiais de ensino. 

De uma edição para outra, as editoras fazem diversas alterações das coleções, 

tentando moldá-las às demandas e convicções pedagógicas dominantes, porém, nem sempre 

é possível abarcar toda a realidade escolar, que é diversa. Geralmente as editoras resistem a 

reconstruir o LD já elaborado, pois consideram que essas adaptações e indicações dos 

professores identificam erros e equívocos nas obras que pretendiam publicar. Não se deve 

perder de vista, entretanto, que os LD são importantes mecanismos de homogeneização de 

                                                           
7 Graduado em Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química do Instituto Federal de 

Mato Grosso; e-mail carlos_caca10@hotmail.com 
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conceitos, conteúdos e abordagens de ensino (LOPES, 1992). Assim, a seleção dos livros 

didáticos não deve excluir os professores como construtores ativos de saberes que 

desenvolvem essa importante competência profissional (RAMALHO; NUÑEZ; 

GAUTHIER, 2000).  

Uma discussão atual envolve as ilustrações e abordagens contidas nos LD. Esse 

debate foi constatado por meio de pesquisas que investigaram o que os professores 

consideram no processo de seleção dos LD, e a qualidade gráfica prevalece ao conteúdo. 

Isso porque as figuras, os gráficos, os diagramas, nos livros didáticos de Química, são 

utilizados como ilustrações para facilitar a compreensão dos conteúdos teóricos, 

contextualizando-os e vinculando-os à prática. 

Sobre a contextualização, a literatura existente aponta para a necessidade de instigar 

a curiosidade do estudante, despertar o desejo de aprender e mostrar que a Química é uma 

ciência extremamente vinculada à realidade (PERRUZO; CANTO, 1999). 

Como é preconizado nos principais objetivos do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), faz-se necessária a participação ativa e democrática do professor no 

processo de seleção. Essas situações exigem que os professores possuam determinados 

saberes, critérios e competências para realizar a escolha em conjunto com seus colegas de 

trabalho. 

Considerando a participação dos professores na escolha do livro e nas características 

do livro mais adotado, o estudo poderá identificar avanços no processo de políticas públicas 

voltadas ao LD e indicar possibilidades de superação de problemas identificados em estudos 

anteriores, principalmente no que diz respeito à ruptura da ruptura (SANTOS, 1998), ou 

seja, à articulação entre ciência e senso comum. 

Conforme defende Maroja (2007), a utilização de um novo tipo de abordagem usando 

o livro didático, embora seja útil no processo educativo, ainda é pouco usada na prática 

docente, pois, como se sabe, o professor de Química ainda valoriza modelos curriculares que 

enfatizam fórmulas e memorização. No entanto, é preciso lembrar que o LD não é o único 

recurso pedagógico disponível ao ensino de Química. 

A problemática desta pesquisa parte da necessidade de entender como a escolha dos 

livros didáticos da disciplina de Química pode influenciar na metodologia do professor em 

relação às concepções do ensino aprendizagem e às diretrizes curriculares da disciplina em 

questão. Por fim, podemos sintetizar que a pergunta geradora da pesquisa é: Qual influência 

as metodologias de ensino contidas nos LD de Química exercem nas aulas do Ensino Médio 
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e como ocorre o processo de escolha e utilização deste recurso didático nas aulas de Química 

no município de Confresa/MT? 

Nesse sentindo, temos como objetivo desta pesquisa identificar as influências das 

abordagens metodológicas contidas nos Livros Didáticos (LD) de Química do ensino médio 

na rede pública estadual e federal em Confresa-MT, tanto da zona urbana quando da rural. 

 

Metodologia  

 Escolhemos, como procedimento metodológico, a pesquisa do tipo descritiva e 

exploratória, de abordagem mista. Para coletar dados, será utilizado um questionário 

impresso, constituído por questões abertas e fechadas. Esse instrumento será disponibilizado 

para professores de química das escolas estaduais e federais selecionadas, por atuarem com 

Ensino Médio, independente da modalidade de ensino. Dessas escolas, quatro fazem parte 

da zona urbana e cinco da zona rural do Município de Confresa/MT, totalizando nove escolas 

a serem pesquisadas.  

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por 

escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

A pesquisa será realizada no primeiro semestre de 2019, e as unidades estabelecidas 

na área urbana foram as seguintes: CEJA Creuslhi de Souza Ramos, instituição especializada 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos; Escola Tiradentes, escola estadual 

vinculada à Polícia Militar, que iniciou suas atividades, no município, em 2017; Escola 

Estadual 29 de Julho, a qual também oferta Ensino Fundamental, Médio e Educação 

Profissional; Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa, que oferece cursos 

superiores e Ensino Médio técnico profissionalizante. As unidades presentes na área rural 

foram: Escola Estadual Waldir Bento da Costa; Escola Estadual Antônio Alves Dias; Escola 

Estadual Santo Antônio; Escola Estadual Sol Nascente; e Escola Estadual Indígena Tapi 

Itãwa, que está localizada na terra indígena Urubu Branco. 

No primeiro momento, será feito um contato com os professores participantes da 

pesquisa via telefone ou outros meios de rede social, explicando o conteúdo dos 

questionários e a disponibilidade do professor para que ele possa ser atendido.   

Nesse questionário buscaremos diagnosticar o perfil do professor de Química atuante 

nas escolas de Ensino Médio no que diz respeito à sua formação profissional, tempo de 
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serviço, atuação em outras disciplinas entre outros métodos usados para a escolha do livro 

didático, em termo de contextualização, temas abordados, atividades experimentais, 

proposta inovadora entre outras. 

 

Resultados esperados 

Acredita-se que se tenha pouca ênfase das questões metodológicas nos LD de 

Química, o que precisa ser mais discutido devido ser fundamental para o professor realizar 

a transposição didática. Para tanto, é preciso que os professores que atuam na disciplina de 

Química no Ensino Médio saibam escolher as estratégias de ensino apropriadas para ensinar 

determinados conceitos químicos. 

Na região em que a pesquisa será realizada, há uma instituição pública federal que 

oferece o curso de Licenciatura Ciências da Natureza com Habilitação em Química. Assim, 

espera-se que haja professores em salas de aula, com a devida habilitação para a docência 

na área específica de Química.        

 Nesta pesquisa, pode-se diagnosticar, como o livro didático de química vem sendo 

abordando em sala de aula, quais suas influências sobre os conteúdos, métodos de ensino e 

de que forma e com qual frequência é utilizado o LD em suas aulas, assim como é feita sua 

contextualização, refletindo sobre as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular.  

Espera-se que a pesquisa contribua com a área do licenciado de forma que seja 

possível rever os conceitos abordados na pesquisa e conferir as metodologias de ensino que 

possam contribuir para a vida profissional a partir do livro didático. 

 

Considerações finais  

A partir dos resultados que serão obtidos, podemos rever algumas considerações a 

respeito da presente pesquisa. Espera-se identificar as influências e principais características 

contidas nos LD de química de acordo com esses profissionais que ministram aulas de 

química no Ensino Médio em Confresa, independente se possuem ou não a formação 

acadêmica apropriada para o exercício da docência em tal disciplina. 

Pretende-se também revelar a maneira com que o LD é explorado em sala de aula e 

as dificuldades apontadas pelos professores quanto a seu uso na escola. Por meio da pesquisa 

será possível identificar se existem resistências por parte dos estudantes em sua utilização. 

Diante disso, esperamos que a pesquisa possa contribuir para a formação de professores de 
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Química que atuam no Ensino Médio e também servir de subsídio para futuros estudos 

relacionados à escolha e à utilização do livro didático.  
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ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICO DO TIPO 

QUEBRA-CABEÇAS UTILIZADO PARA ENSINAR TABELA 

PERIÓDICA NO 1ºANO DO ENSINO MÉDIO 
                                

                                                                                           Áurea Carola dos Santos Araújo9 

                                                                                                           Marcelo Franco Leão10 

 

Resumo: A proposta dessa pesquisa baseia-se na busca por recursos didáticos inovadores, 

metodologias diferenciadas que auxiliem no processo de ensino de Química e na 

aprendizagem dos estudantes sobre os conceitos científicos. O presente estudo tem como 

objetivo elaborar e avaliar, um jogo didático do tipo quebra-cabeças da Tabela Periódica dos 

Elementos Químicos. A pesquisa ocorrerá no primeiro semestre de 2019 e envolverá 

estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 29 de Julho, localizada no 

município de Confresa/MT. Assim, por meio da pesquisa de abordagem mista, pretende-se 

elaborar um jogo didático e avaliar como conseguir contextualizar o conteúdo da Tabela 

Periódica, levando em consideração os aspectos lúdicos e educativos que o jogo proporciona. 

Um questionário contendo questões abertas e fechadas será elaborado para coletar dados, 

como a forma com que os estudantes avaliam o jogo. Espera-se que esse jogo didático possa 

superar barreiras na compreensão dos estudantes sobre os conceitos estudados na química e 

que este recurso pedagógico desperte o interesse dos envolvidos.  

Palavras-chave: ensino de Química, jogo didático, recurso pedagógico.  

 

 

Introdução 

 

 Na atualidade, ministrar a disciplina de química de modo envolvente e que 

proporcione aprendizagens significativas vem sendo um verdadeiro desafio aos professores. 

Partindo dessa concepção, aos profissionais da educação é necessário compreender e refletir 

sobre o processo de correlação entre os conteúdos e os métodos e técnicas de ensino para 

alcançar dinamicidade. 

De acordo com Pereira (2016), estimular o estudante ao interesse pelas aulas de 

química é fundamental. Mas, para isso, é preciso que o professor busque metodologias 

diferenciadas, as quais podem auxiliar no processo de ensino e na compreensão dos 

conceitos pelos estudantes. Nesse sentido, o jogo didático pode ser considerado como um 

recurso educativo em potencial, cuja atividade pode favorecer a motivação dos alunos com 

relação aos estudos e consequentemente a assimilação dos conceitos científicos por meio 

dessa atividade lúdica.  
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Uma das principais características de utilização do jogo didático no âmbito escolar é 

possibilitar como estratégia de ensino que auxilie os professores ao ministrar os conteúdos 

de química considerados um tanto complexos. Diante dessa problemática: o presente estudo 

tem como objetivo geral que os estudantes do 1 º ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

29 de Julho avaliem o jogo didático do tipo quebra-cabeças Tabela Periódica dos Elementos 

Químicos, como instrumento de ensino que foi elaborado no intuito de facilitar a 

compreensão do conteúdo. 

 

Fundamentação teórica 

Aprimoramento envolve aprendizado, pois não há receitas prontas, deve-se buscar e 

construir o conhecimento sobre o que se deseja aprender, sendo assim fundamental ressaltar 

a importância de educar pela pesquisa em sala de aula. “Trata-se de transformar o aprender 

entendido como ser ensinado, treinado, para aprender a aprender. O que está em jogo é 

menos a originalidade do conhecimento, do que sua reconstrução própria” (DEMO, 2011, p. 

30). 

Precisamos reconhecer que hoje existem muitas práticas e teorias adotadas na área 

da educação para criar melhores condições de ensino nas redes públicas, porém o professor 

ainda é responsabilizado pelos resultados negativos da aprendizagem dos estudantes (PARO, 

et al. 2012; PIO, FRANÇA, DOMINGUES, 2017, p. 105). 

Para Maldaner (2006, p. 239), tudo que foge do tradicional é questionado pelos 

estudantes e, se eles não estiverem disponíveis para uma nova experiência, o esforço do 

professor será em vão. A intensão do jogo didático é a de transformar as aulas comuns em 

um ensino e aprendizagem satisfatório e eficiente. Na visão de Piaget (1975) e Soares (2004), 

os jogos em si não carregam a capacidade de desenvolvimento conceitual, porém, considera-

se que eles acabam assegurando certas necessidades e a funcionalidade ao desenvolvimento 

intelectual e, com isso, de aprendizagem. 

Para Cunha (2012), conforme reforçado por Ribeiro (2017), o jogo didático é uma 

atividade diferenciada que – se for corretamente orientada pelo professor, constituir-se por 

regras e, acima de tudo, manter o equilíbrio entre a função lúdica e didática, poderá ser 

utilizada de diversas formas, dependo das características inerentes ao jogo e do planejamento 

didático do professor. A aplicação de jogos didáticos permite desenvolver a capacidade dos 

estudantes em uma sequência de ensino aprendizagem. 
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Segundo Kishimoto (1998) e Ribeiro (2017), o jogo didático apresenta função lúdica 

ao propiciar diversão, prazer e até desprazer quando não escolhido voluntariamente. Para os 

autores, o jogo também possui sua função educativa, pois ensina algo que favorece o saber, 

os conhecimentos e a assimilação de mundo. 

 

Materiais e Método 

Inicialmente será elaborado um jogo didático, do tipo quebra-cabeças da Tabela 

Periódica dos Elementos Químicos, que surgirá a partir de um jogo comum dos estudantes, 

ou seja, de um quebra-cabeças já utilizado para outra finalidade.  

Serão utilizados os seguintes materiais para a confecção do jogo: quadros para 

recados em que se escreve com giz, no tamanho 45x60 cm; pôsteres da TP 37x58 cm; ímãs 

(manta adesiva); cola; folhas de zinco; caixinhas de leite (vazias); estilete; tesoura; um cubo; 

e papéis coloridos. Após essa etapa, serão proporcionadas situações de aprendizagem em 

que os estudantes possam utilizar o jogo construído. 

No segundo momento em sala de aula, será ministrada a parte teórica do conteúdo da 

Tabela Periódica (TP), sendo contextualizada, para a turma 1ºano do Ensino Médio da E. E. 

29 de Julho, como: os cientistas relacionados ao tema, os números atômicos, massas, grupos, 

períodos, etc. Logo em seguida, aplicação do jogo tipo quebra-cabeças da Tabela Periódica 

dos Elementos Químicos. Para esse estudo, será aplicado um questionário semiestruturado 

antes – sobre os conteúdos para avaliar como o jogo instruiu – e após – sobre o jogo didático 

como ferramenta de ensino – no qual não será necessário que o estudante se identifique.   

O jogo quebra-cabeças da Tabela Periódica dos Elementos Químicos é constituído 

de cinco pôsteres da Tabela Periódica 37 cm x 58 cm, nos quais serão colados em cinco 

quadros negros no tamanho 45 cm x 60 cm. Esses quadros estarão revestidos de placas ou 

até mesmo de retalhos de zinco de modo que fiquem lacunas, para que os estudantes possam 

preencher, conforme solicitados por grupos dos elementos químicos da TP. As cartinhas 

correspondentes aos grupos terão cores definidas para melhor identificação. Serão coladas 

em um recipiente de caixinha de leite e recortadas no formato ideal compatível para que 

fiquem melhor estruturadas, e nelas serão colados imãs. Os 118 elementos de TP serão as 

cartinhas. 

Os estudantes, na aplicação do jogo, serão divididos em cinco grupos, podendo variar 

a quantidade dos estudantes em sala de aula. Quando preencherem as TP, surgirá a 

contextualização avaliativa, em que os estudantes serão instigados a responderem de modo 



Vol. 3, N. 1 (2019): 3ª Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização ISSN 2526-155X,  p. 29 
 

competitivo, por exemplo: cada grupo terá a cor definida, a qual foi distribuída por sorteio; 

utiliza-se um dado com as cores correspondentes às cores dos grupos. O ministrador do jogo 

faz a pergunta, logo em seguida lança o dado; a cor que ficar evidente será a do grupo, o qual 

responderá perguntas como: quantos elementos químicos têm neste grupo, e você (alguém 

do grupo), pode comentar se conhece algum deles? Onde se aplica tal elemento? 

Após a realização dessas situações de aprendizagem envolvendo o jogo construído, 

será realizada pelos estudantes da turma a avaliação da atividade. Para coletar dados de suas 

percepções sobre o jogo didático utilizado, os estudantes preencherão um questionário 

impresso, constituído por questões abertas e fechadas em escala Likert. A análise dos 

resultados obtidos será feita de duas maneiras: análise de conteúdos para as questões abertas 

e análise de consenso para as questões fechadas.  

 

Resultados esperados 

Acredita-se que os estudantes terão uma boa aceitação do jogo didático, 

considerando-o dinâmico, envolvente, lúdico, atrativo e com boa linguagem visual. Espera-

se que o jogo didático estimule os estudantes a ter mais interesse pelo conteúdo de Química.  

Com a elaboração e avaliação deste jogo didático, espera-se diversificar os métodos 

para ensinar química nesta turma, que contribua com a compreensão dos conceitos e que 

torne a sala de aula em um espaço de interação e estímulos, tanto do estudante quanto do 

professor. Assim, superando as dificuldades dos estudantes na construção de conhecimento 

da química e potencializando a implementação do jogo lúdico de forma positivista. 

 

Considerações finais 

O intuito de elaborar este jogo didático “quebra-cabeças dos elementos químicos da 

Tabela Periódica” é proporcionar uma alternativa ao ensino deste conteúdo da área da 

química. Assim, possibilitando uma interação dos professores e estudantes na construção de 

conhecimento e permitindo a contextualização dos conteúdos no caso a Tabela Periódica 

(TP).  

Este jogo didático poderá contribuir no que se refere à compreensão da organização 

e estrutura da tabela periódica, bem como poderá despertar o interesse dos estudantes pelo 

conteúdo, o qual será estudado de forma divertida, proporcionando ensino e aprendizagem 

aos educandos de forma prazerosa. Logo, acredita-se que o jogo didático possa unir o lúdico 

e as informações sobre a Tabela Periódica e assim favorecer a construção de conhecimentos. 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: A ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NA 

PERCEPÇÃO DOS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS 
 

Edilaine Ferreira Leal11 

Marcelo Franco Leão12 

 

Resumo: Este estudo tem como objetivo discutir as percepções dos atores sociais da Escola 

Municipal Bom Jesus, Santa Terezinha/MT, sobre a educação do campo vivenciada, seus 

problemas, desafios e perspectivas. Esta pesquisa, de cunho qualitativo, toma por base as 

percepções dos diferentes segmentos que constituem a comunidade escolar desta instituição 

voltada ao atendimento de moradores do campo. Para coletar dados, no decorrer do primeiro 

semestre de 2019, estão sendo realizadas aplicações de questionários com moradores, pais e 

alunos, além de pesquisas na literatura, nos documentos oficiais e da própria instituição, que 

servirão como referencial teórico de análise para a sistematização dos dados. De acordo com 

as leituras preliminares, é possível constatar que a educação do campo é uma modalidade de 

ensino relativamente recente e fruto de grandes lutas sociais, mostrando-se ainda fragilizada 

em relação à construção de um currículo próprio, que atenda às especificidades das 

comunidades locais. 

 

Palavras-chave: desafios educacionais, Educação do Campo, práticas pedagógicas.  

 

Introdução  

A educação pode ser compreendida tanto no âmbito escolar quanto em outros 

ambientes onde os processos de formação de aprendizagem e desenvolvimento das 

habilidades acontecem. Nesse sentido, a LDB, em seu artigo 1°, caracteriza a educação como 

sendo aquilo que abrange os processos formativos os quais se desenvolvem na vida familiar, 

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (BRASIL, 1996).   

Diante disso, torna-se pertinente a reflexão acerca das especificidades e desafios da 

Educação do Campo. Assim, o presente estudo buscará discutir a realidade da Educação do 

Campo, com a intenção de identificar, por meio de pesquisas qualitativas, as principais 

problemáticas, desafios e perspectivas no entorno desse modelo de ensino. 

Para tanto, está sendo realizado um levantamento de dados por meio da aplicação de 

questionários com moradores, pais e alunos, além da pesquisa bibliográfica, documental e 

histórica a respeito da instituição de ensino e da comunidade, suas concepções sobre escola 

e práticas adotadas no cotidiano escolar. 
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Este estudo é fruto de uma pesquisa em andamento com a comunidade escolar da 

escola Municipal Bom Jesus, localizada no Projeto de Assentamento Reunidas I em Santa 

Terezinha/MT, considerando que a Educação do Campo ainda é alvo de muitos 

questionamentos por apontar fragilidades e desafios para a construção de um currículo que 

venha a efetivar uma educação emancipadora aos povos do campo. 

  

Fundamentação Teórica 

Refletir sobre a Educação do Campo nos remete a realizar um retrospecto de um 

longo período de lutas e conflitos para a busca da consolidação dessa modalidade, sem deixar 

de ressaltar as inúmeras contradições e transformações nas políticas públicas educacionais 

que vêm ocorrendo no Brasil.  

Nesse sentido, ao se tratar da Educação do Campo, Caldart (2012, p. 259) a nomeia 

como um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do 

campo e suas organizações, que visa a incidir sobre a política de educação desde os interesses 

sociais das comunidades camponesas.  

Assim sendo, a luta dos trabalhadores do campo busca garantir e efetivar seus direitos 

de acesso a uma escola que seja pensada dentro de suas especificidades. Ainda nesse 

contexto, Arroyo (2007, p. 9) afirma:  

 

Advinda da organização dos movimentos sociais, a educação do campo 

nasce em contraposição à educação rural. A educação do campo é uma 

forma de reconhecimento dos direitos das pessoas que vivem no campo, 

no sentido de terem uma educação diferenciada dessa perspectiva, como 

também daquela que é oferecida aos habitantes das áreas urbanas. Surge, 

assim, de forma “repensada e desafiante”.   

 

Desse modo, trata-se de reconhecer a Educação do Campo como especificidade 

educacional e proporcionar, aos moradores do campo, conhecimentos próprios do lugar onde 

vivem.  

Deve-se levar em consideração que esse reconhecimento – de que a Educação do 

Campo tem que ser diferenciada no sentido de assumir o compromisso de auxiliar e 

fortalecer as práticas sociais características das populações locais – pode ser compreendido 

como processo recente e inovador, fortalecido a partir da instituição, pelo Conselho Nacional 

de Educação, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 

conforme a Resolução do CNE/CEB nº de 03/04/2002. Tal conselho foi instituído com o 

propósito de criar métodos e formas próprias que atendessem as especificidades 
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educacionais dos povos do campo, respeitando seus modos de se relacionar com a terra 

(MEC, SECAD, 2007). 

 

Materiais e métodos 

Para iniciar as abordagens sobre a Educação do Campo, faz-se necessário 

primeiramente pensar a Educação de forma geral, seus objetivos e finalidades. Com este 

estudo, buscaremos promover uma reflexão entre a proposta legitimada de escola do campo 

e as percepções dos atores sociais diretamente envolvidos com o processo educativo da 

unidade escolar pesquisada.  

Para dialogar com a proposta da Educação do Campo enquanto diversidade 

educacional, buscamos dados com pais, alunos e comunidade de modo geral para 

compreendermos como a escola tem atendido ao propósito de formação que fortaleça as 

práticas sociais adotadas na comunidade.  

Elaboramos um questionário, que está sendo aplicado e preenchido pela própria 

pesquisadora. Ele indaga, dentre outras questões, como a escola promove a interação com a 

comunidade e como os saberes produzidos no ambiente escolar contribuem para o cotidiano 

do trabalhador do campo.  

Para esse levantamento de dados, utilizamos a pesquisa de campo, quando visitamos 

alguns moradores e pais de alunos para coletar as informações de modo mais espontâneo. 

Também foram feitas visitas à escola para coletar informações e documentos históricos para 

análises que nos permitirão finalizar nossas reflexões.  

 

Resultados preliminares  

Alguns resultados preliminares já foram coletados. Por meio deles, foi possível 

constatar que existem muitos desafios acerca da construção de uma proposta educacional 

integrada aos anseios da comunidade escolar, como nos mostram alguns dos depoimentos 

fornecidos que serão apresentados a seguir. 

Quando perguntamos sobre a interação entre escola e comunidade, obtivemos como 

respostas alguns exemplos de atividades que a escola adota, como realizar periodicamente 

feiras de venda dos produtos oriundos da agricultura familiar, eventos culturais e reuniões 

com a comunidade. 

Sobre os saberes produzidos no ambiente escolar contribuírem para o fortalecimento 

do trabalhador do campo, demonstramos algumas respostas que obtivemos: 
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“A escola desenvolveu uma horta sustentável e solidária durante algum tempo, que 

nos dava incentivo de produzir nas nossas propriedades, pois nossas crianças aprendiam 

na escola como lidar com a horta e nos ajudava em casa. É uma pena que o projeto só durou 

dois anos e acabou” (mãe de aluno X). 

 Outro posicionamento que consideramos importante mencionar foi que a maioria dos 

alunos entrevistados disse não ver relação entre os conteúdos trabalhados na escola com as 

práticas adotadas no assentamento pela família. Um aluno nos deu o seguinte depoimento:  

“Não consigo ver essa relação, não, pois na escola nunca nos foi ensinado sobre 

como “cubar” terra, madeira... essas coisas eu acho que deveriam ser ensinadas aqui, por 

que a gente usa muito esse conhecimento e sempre que precisamos, temos que procurar os 

vizinhos que sabem fazer esses cálculos” (aluno V). 

 Desse modo, podemos observar que a escola propõe algumas ações que reforçam as 

ideias de educação do campo inerente às práticas da comunidade, no entanto, também 

apresenta algumas fragilidades que a distanciam da proposta de educação para os 

trabalhadores do campo construírem sua emancipação e valorização da identidade 

camponesa. 

  

Considerações finais  

 Neste estudo, apresentamos algumas reflexões iniciais sobre os desafios enfrentados 

pela escola para a consolidação de uma educação que atenda aos anseios de quem vive no 

campo. Nota-se que, ao se tratar de uma escola que é do campo, pois está localizada no 

espaço rural, deveriam estar contidas dentro das práticas cotidianas questões referentes às 

particularidades da comunidade na qual está inserida. 

A escola que é do campo pode até ser vista como uma escola que tem, aos poucos, 

procurado criar os próprios moldes do ensinar em conjunto com os saberes locais. Contudo, 

apresenta-se muito mais como uma escola localizada no campo, mas ainda ligada ao 

atendimento dos anseios de uma educação urbana. 
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CONCEPÇÕES DOS MORADORES DA AGROVILA LUMIAR DE 

CONFRESA/MT SOBRE O LIXO DOMÉSTICO 

 Elizete Pinto Cirqueira13 

                                                                                                        Marcelo Franco Leão14 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo investigar as concepções que os moradores 

da Agrovila Lumiar, do município de Confresa/MT, possuem sobre o lixo doméstico. Cabe 

ressaltar que essa comunidade fica a 45 quilômetros da cidade e não existem coletas 

periódicas por parte da prefeitura, somente esporadicamente. Nesse sentido, o objetivo é 

levantar as percepções dos moradores dessa comunidade sobre o que é lixo, as condições de 

segurança e riscos à saúde humana, os prejuízos ao meio ambiente, as possíveis formas de 

amenizar na Agrovila Lumiar e a destinação correta. Trata-se de uma pesquisa descritiva e 

exploratória, de abordagem qualitativa, que será realizada no primeiro semestre de 2019. 

Para coletar dados, os estudantes da Escola Estadual Sol Nascente utilizarão um questionário 

impresso, constituído por sete questões abertas, juntamente com os moradores que 

investigarão. Com o estudo, espera-se que os investigados reflitam sobre o problema e 

busquem soluções para minimizá-lo, ou seja, que a comunidade assuma com um problema 

real e coletivo para então enfrentá-lo de maneira efetiva.  

Palavra-chave: meio ambiente, resíduos, saúde pública. 

 

Introdução 

O lixo pode ser compreendido como os resíduos sólidos descartados pela população 

no meio ambiente, geralmente em locais inadequados. A preocupação para que ocorram 

mudanças nesta realidade é crescente, ainda mais porque a maioria das pessoas não o 

considera como um problema social, que atinge a todos e então apenas coletivamente pode 

ser enfrentado.  

Como se não bastasse, praticamente todas as atividades humanas produzem resíduos, 

ou seja, materiais que foram úteis e que se tornaram desnecessários. Diante dessa 

problemática, o presente estudo tem como objetivo investigar as concepções que os 

moradores da Agrovila Lumiar, do município de Confresa/MT, possuem sobre o conceito 

de lixo doméstico, as condições de segurança e riscos à saúde humana, os prejuízos ao meio 

ambiente, as possíveis formas para amenizar na Agrovila Lumiar e a destinação correta. 

Cabe ressaltar que, no ano de 2016, foi realizado um estudo similar nessa localidade 

sobre a destinação do lixo doméstico, porém restrito à comunidade escolar (professores, 

funcionários e estudantes) da Escola Estadual Sol Nascente (SANTOS; LEÃO, 2017). Na 
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ocasião, os autores constataram a necessidade de ampliar o debate sobre a problemática do 

lixo, pois os dados indicaram que o pensamento dominante é de que o lixo é um problema 

restrito da prefeitura, sem a preocupação efetiva dos malefícios que ele pode causar às 

pessoas e ao meio ambiente. 

Assim, justifica-se a realização desse estudo pela nítida falta de conscientização dos 

moradores, os quais dificilmente associam o lixo a algo que pode ser prejudicial ao ambiente 

e à saúde, bem como pelo descaso do poder público, que não promove políticas públicas 

para solucionar o problema. 

 

Fundamentação teórica 

 

O que pode ser considerado como lixo são todos os tipos de materiais sólidos que já 

foram utilizados nas atividades humanas e não são mais necessários, ou seja, são aqueles 

materiais considerados imprestáveis, sem mais nenhuma utilidade, por isso as pessoas se 

desfazem deles.  Segundo Santos e Leão (2017), a sociedade contemporânea consome 

muitos recursos naturais e não tem o devido cuidado para dar a destinação correta ao rejeito, 

e tampouco se preocupa em fazer uso racional destes recursos.  

De acordo com Leonardi (2011), a atual sociedade de consumo não se preocupa como 

o descarte dos materiais que utiliza porque é fortemente influenciada por concepções de que 

a natureza existe para nosso uso fruto, isso por influência do capitalismo moderno, que visa 

ao acumulo de riquezas. A autora defende que o atual comportamento consumista da 

população é resultado das propagandas, do credito fácil, da ignorância sobre as 

consequências dessa forma de vida, da corrupção política e da falta de engajamento social 

das pessoas. 

São exemplos de lixo doméstico: papel, metal, restos de alimentos, vidros, 

embalagens plásticas, dentre outros. Grande parte das pessoas, diante de algo que não 

utilizará mais, realiza seu descarte irresponsavelmente, sem pensar no destino do lixo e em 

quem vai coletá-lo ou transportá-lo (ALENCAR, 2005).  

Sobre o assunto, Oliveira e Carvalho (2004, p. 90) afirmam que:  

 

As soluções encontradas pelo ser humano para o acondicionamento coleta, 

transporte e destino final do lixo apresenta vários inconvenientes e requerem 
aprimoramento. Da mesma forma que o esgoto, a remoção e o destino final do lixo 

produzido em zonas de baixa densidade populacional podem ser solucionados 

individualmente. Nos grandes centros urbanos, porém, é   imprescindível a 

existência de um sistema público eficiente que colete transporte e de um destino 

final aos resíduos sólidos. 
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Em outras palavras, é preciso que o lixo seja descartado de forma correta, até mesmo 

por ser uma questão de segurança, além de atender os aspectos sanitários. Esses cuidados 

servem para controlar e evitar a proliferação de insetos, proteger os solos e a água e manter 

moradias, estabelecimentos comerciais e industriais, locais públicos e a natureza livres de 

contaminação. Isso porque, quando mal acondicionado, o lixo propicia o desenvolvimento e 

a proliferação de roedores, insetos e outros seres causadores de doenças, além de promover 

a contaminação dos solos e da água (ALENCAR, 2005). 

Segundo Santos e Leão (2017), a produção de lixo pela população acompanha o 

homem em todo seu processo de desenvolvimento socioeconômico e isso influencia 

diretamente nas condições de vida e no meio em que está inserido. Por isto é importante que 

a população de grandes ou pequenas localidades seja incentivada a dar a destinação correta, 

ou até mesmo separar o lixo de maneira seletiva, para que seja possível posterior reciclagem. 

São materiais que podem ser reciclados: vidro, metais, plásticos e, frequentemente, também 

os papéis são recolhidos separadamente a fim de serem reaproveitados.  

Para isso, é necessário que as pessoas façam a separação para a coleta, 

consequentemente reaproveitando parte dos dejetos, para que sobre apenas uma pequena 

parte de resíduos para serem descartados. Essa pequena sempre existirá, pois, por mais 

eficiente que seja o processo de reciclagem, ele não dará conta de solucionar por completo 

o problema do lixo (SCARLATO; PONTIN, 1992). 

 

Materiais e métodos  

O presente estudo é considerado descritivo e exploratório, cuja abordagem é 

qualitativa e busca investigar as concepções que os moradores da Agrovila Lumiar, 

localizada no Projeto de Assentamento Confresa Roncador do município de Confresa/MT, 

possuem sobre o lixo doméstico. De acordo com Severino (2007), pesquisas exploratórias 

buscam levantar informações sobre uma determinada situação. Para Gil (2002), a descrição 

também é um recurso viável para compreender o fenômeno em investigação. O autor 

também define abordagem qualitativa como aquela que centra suas discussões nas 

manifestações subjetivas dos sujeitos envolvidos. 

A comunidade participante reside na Agrovila Lumiar, localizada no Km 45, área 

rural do município de Confresa/MT, tendo como via de acesso a MT 430 em um trecho do 

percurso. A pesquisa será desenvolvida durante o primeiro semestre de 2019, sendo que os 

estudantes do Ensino Fundamental da Escola Estadual Sol Nascente serão os responsáveis 
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por coletar os dados com os moradores da comunidade. Dessa forma, o estudo servirá para 

sensibilizar os estudantes sobre a problemática. 

Cabe ressaltar que essa pesquisa será realizada em uma vila da zona rural e envolverá 

os moradores dessa pequena comunidade que aceitarem participar voluntariamente do 

estudo. Por questões de ética em pesquisa, será mantida em sigilo a identidade dos 

participantes.  

Quanto ao instrumento de coleta de dados, será utilizado um questionário, contendo 

sete questões abertas que já foram elaboradas: 1) O que você considera lixo? 2) O que você 

faz com o lixo produzido diariamente em sua casa?  3) Sabendo que não temos coleta regular 

de lixo na comunidade, quais as possíveis formas para amenizar o lixo na Agrovila Lumiar 

sem provocar danos à saúde ou ao ambiente? 4) Que consequências você acredita que o lixo 

pode provocar caso não tenha uma destinação correta?  5) Quais prejuízos o lixo pode causar 

ao meio ambiente? 6) Quais doenças podem ser provocadas com o acúmulo de lixo? 7) Quais 

seriam as maneiras corretas de descartar o lixo doméstico? 

A tabulação e análise dos dados serão coletadas na entrevista e serão fundamentais 

na compreensão do todo o processo da pesquisa. A interpretação desses resultados ocorrerá 

sob a luz do referencial teórico utilizado, principalmente por meio da comparação dos 

resultados obtidos com o estudo realizado por Santos e Leão (2017) com outro seguimento 

desta comunidade. 

 

Resultados esperados 

Espera-se que o desenvolvimento desta pesquisa permita identificar que tipo de lixo 

é produzido pelos moradores desta vila, além disso, que sirva de contribuição para a 

compreensão das consequências que podem ser causadas pelo grande acúmulo de lixo que 

relacionado ao mau uso de bens de consumo que podem ser reutilizados para outros fins.  

Acredita-se que a pesquisa contribuirá com a população para separação e descarte 

adequados do lixo. Isso porque a destinação inadequada, o lixo jogado a céu aberto, polui o 

ambiente e pode ocasionar consequências negativas à sociedade, como a formação de 

criadouros de mosquitos.  

A partir das reflexões propostas neste estudo, espera-se que prefeitura do município 

faça a coleta pelo menos uma vez ao mês na agrovila Lumiar e que a população local 

compreenda a forma correta de separar o lixo reciclável, sejam vidros, agulhas, latas, 
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madeira, plásticos, metais, enfim, que tenha a destinação correta e menos prejudicial para a 

saúde e para o meio ambiente.  

 

Considerações finais 

O estudo visa a repassar as contribuições permanentes a pessoas a quem possam faltar 

informações ou conhecimentos das causas e consequências de doenças possivelmente 

associadas ao acúmulo de lixo pela sociedade, em uma vila zona rural, no Município de 

Confresa/MT. Para isto, utilizará um questionário sobre o lixo no intuito de levantar 

concepções prévias para que os moradores possam entender sobre o assunto e contribuir na 

diminuição do descarte.   

Cabe ressaltar que o desenvolvimento industrial e o consumismo geram uma grande 

quantidade de lixo, o que se torna um problema mundial, envolvendo toda uma questão 

cidadã, também relacionada à falta de planejamento por parte do poder público e de 

consciência dos moradores das localidades, mesmos das pequenas vilas. 
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MATERIAIS DIDÁTICOS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

USADOS PELOS PROFESSORES DE QUÍMICA E CIÊNCIAS DA 

ESCOLA ESTADUAL ELIAS BENTO  

 

Érica Sena Dorta Metke15 

Marcelo Franco Leão16 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo identificar as estratégias de ensino e 

materiais pedagógicos que os professores de Química e Ciências da escola estadual Elias 

Bento, da cidade de Canabrava do Norte/MT, utilizam em suas aulas, bem como se esses 

recursos influenciam na construção de aprendizagens com significado. A investigação 

ocorrerá no segundo semestre letivo de 2019. Estima-se que ao todo sejam seis os 

professores participantes. A pesquisa é considerada exploratória e sua abordagem é mista 

por envolver aspectos qualitativos e quantitativos. Como instrumento para coletar dados, 

será utilizado um questionário junto aos professores participantes. Espera-se que a pesquisa 

permita conhecer quais são os métodos e recursos didáticos utilizados na escola em questão 

para ensinar ciências e química. Também permitirá constatar se tais estratégias e materiais 

contribuem para a construção de aprendizagens significativas. 

 

Palavras-chave: aprendizagem significativa, estratégias de ensino, materiais didáticos. 

 

Introdução  

Na contemporaneidade, pode-se dizer que o ensino vem se tornando cada vez mais 

complexo e dinâmico. No entanto, os métodos tradicionais continuam sendo amplamente 

utilizados em sala de aula, mesmo que não proporcionem resultados satisfatórios. Cabe 

ressaltar que “o paradigma do ensino tradicional foi um dos principais a influenciar a prática 

educacional formal, bem como o que serviu de referencial para os modelos que o sucederam 

através do tempo” (MACIEL LEÃO, 1999, p. 188). No contexto atual, é necessário que o 

professor tenha um bom relacionamento com seus alunos e utilize estratégias para chamar a 

atenção e despertar o interesse deles, ou seja, é preciso planejar e desenvolver aulas 

diferenciadas para que ocorra o aprendizado de forma mais simples e fácil.   

Em seus estudos, Arroio et al. (2008) afirmam que ideias simples como saber 

dominar o conteúdo ou aprender algumas técnicas e metodologias de ensino já foram 

superadas, devemos considerar o ensino como um fenômeno social e complexo e não apenas 

metodológico, não devemos oferecer aos alunos materiais metodológicos com a ilusão de 
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que isso basta para garantir uma boa prática docente. É importante que o docente reflita sobre 

o aprendizado. 

No entanto, para que aulas mais dinâmicas ocorram, é necessário que o professor 

usufrua de todos os meios pedagógicos e matérias didáticos ao seu alcance. Para conhecer 

os recursos e estratégias disponíveis para o ensino, é preciso buscar todas as informações 

disponíveis e compreender as linguagens envolvidas, sendo esses visuais, audiovisuais e 

verbais. O intuito de explorar esses meios é proporcionar um ensino envolvente, o qual 

utilize todo o potencial que a escola tem a oferecer para promover o interesse e a participação 

do aluno em sala de aula.  

Nesse contexto, o professor possui um papel central, pois precisa buscar métodos 

significativos para chamar a atenção e o interesse desses alunos, métodos que promovam o 

ensino aprendizagem, tais como jogos didáticos, mapas conceituais, experimentos, 

excursões, discussões, demonstrações, dentre outros meios inovadores para ministrar uma 

aula com resultados melhores, e assim superar todos os obstáculos que vêm impedindo o 

aprendizado de cada aluno.  

Em seus estudos, Focetola et al. (2012, p. 248) afirmam que “vários professores 

buscam utilizar diferentes ferramentas pedagógicas em sala de aula, pois os mesmos tornam 

os conceitos científicos mais claros e acessíveis aos alunos”. 

São vários os métodos diferentes que podemos utilizar para despertar o gosto dos 

alunos pelo conteúdo da disciplina que está sendo ministrada. Pimenta e Lima (2005, 2006) 

dizem que os cursos de formação de professores são de grande importância, pois as mesmas 

tendem a oferecer métodos e conhecimentos para a atuação do professor.  

Não é tão fácil dar uma boa aula, surgem muitas dificuldades, e, para minimizar essas 

dificuldades no ensino de Ciências e Química, foram criados documentos para auxiliar o 

professor, entre eles podemos citar os Paramentos Curriculares Nacionais (PCNs) a Base 

nacional Curricular Comum (BNCC). Contudo, Fazenda (2002, p. 13) afirma que “o 

professor precisa estar buscando e se apropriando de novos e infinitos conhecimentos”. 

Devemos deixar a tendência tradicional um pouco de lado, tirar da cabeça a ideia de que o 

ensino consiste em repassar os conhecimentos, mas entender que há todo um processo de 

ensino e aprendizagem entre o aluno e professor.  

Ao analisar o contexto educacional, entretanto, percebe-se que nem sempre os 

professores conseguem associar as estratégias pedagógicas aos conceitos científicos que 

necessitam ensinar de maneira a potencializar a compreensão sobre o objeto em discussão 
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(LEÃO; DUTRA; ALVES, 2018). Por isso, métodos inovadores têm sido estudados com o 

intuito de auxiliar o professor, para que este possa ensinar de maneira prática, clara e 

divertida.  

“Uma prática pedagógica baseada na utilização de fatos do dia a dia para ensinar 

conteúdos científicos pode caracterizar o cotidiano em um papel secundário, ou seja, este 

servindo como mera exemplificação ou ilustração para ensinar conhecimentos químicos” 

(WARTHA, et al., 2013, p. 85).  

Os jogos didáticos vêm sendo uma nova prática pedagógica que auxilia muito o aluno 

no processo de ensino aprendizagem. Zanon, et al (2008) afirmam que o jogo ganha espaço 

como instrumento de aprendizagem ao mesmo tempo em que estimula o interesse do aluno, 

desenvolve níveis diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir novas 

descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade e simboliza um instrumento 

pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da 

aprendizagem. 

Trindade e Hartwig (2012) afirmam que a aprendizagem significativa precisa ocupar 

um lugar na escola desde os primeiros anos de formação dos alunos, sendo gradualmente 

incluída no cotidiano escolar, e que só será significativa se houver um esforço por parte do 

aprendiz. A escola precisa constantemente auxiliar o professor nos recursos didáticos e na 

proposição de novos métodos para que possa crescer e melhorar em todo seu processo de 

ensino aprendizagem. “A aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação 

ancora-se a conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz” 

(GUIMARÃES, 2009, p. 200).  

Frente ao exposto, este estudo será realizado na Escola Estadual Elias Bento, da 

cidade de Canabrava do Norte, com os professores de química do Ensino Médio e de ciências 

dos anos finais do Ensino Fundamental, com o objetivo de identificar as estratégias de ensino 

e recursos didáticos que utilizam em suas aulas, bem como se os métodos utilizados 

contribuíram para a construção de aprendizagens significativas. 

 

Materiais e métodos 

A presente pesquisa configura-se como exploratória, de caráter misto por envolver 

aspectos qualitativos e quantitativos. Segundo Gil (2010), a pesquisa exploratória é aquela 

que busca familiaridade com o problema investigado para explicitá-lo. Referente à 

abordagem mista, Creswell (2010) afirma ser aquela em que o pesquisador utiliza tanto os 
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dados subjetivos e pragmáticos dos participantes quanto os dados numéricos referentes ao 

objeto de investigação.  

Assim, a metodologia aplicada no presente estudo é de caráter qualitativo e 

quantitativo, pois a mesma busca saber quais os métodos de ensino e os materiais didáticos 

que os professores usam em suas aulas e quais são os resultados dessas metodologias. A 

pesquisa ocorrerá no segundo semestre letivo de 2019 e estima-se que haverá em média seis 

professores participantes. 

Como instrumento de coleta de dados será utilizado um questionário com perguntas 

abertas e perguntas fechadas em escala Likert, direcionadas aos professores de Química do 

Ensino Médio e para os professores de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental da 

escola estadual Elias Bento, da cidade de Canabrava do Norte-MT. Ao recebermos os 

questionários preenchidos faremos um levantamento das respostas, para assim então analisar 

os resultados.  

Por meio dos resultados obtidos, será possível identificar e descrever as estratégias 

de ensino que os professores investigados utilizam em suas aulas, bem como os materiais 

didáticos e recursos pedagógicos utilizados ao ministrar aulas de Química. O intuito dessa 

investigação também é refletir sobre a utilização dessas estratégias de ensino e materiais 

didáticos no ensino de química e o impacto de tais meios pedagógicos para o aprendizado 

dos alunos. 

 

Resultados esperados 

Espera-se que, a partir desta pesquisa, seja possível identificar as estratégias de 

ensino e os materiais didáticos que o professores de química no Ensino Médio e de Ciências 

dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Estadual Elias Bento vêm utilizando em 

suas aulas. O levantamento permitirá refletir sobre as contribuições de tais práticas para a 

construção de aprendizagens significativas.  

Espera-se também contribuir com aqueles professores que ainda não utilizam 

metodologias diferenciadas, exercendo somente o método de ensino tradicional, uma vez 

que abordará nas reflexões as metodologias e recursos disponíveis para ensinar Química e 

Ciência em sala de aula. 
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Considerações finais  

Considera-se que o presente estudo seja relevante para a área do conhecimento e 

possa contribuir, por meio da reflexão, com as práticas educativas para ensinar ciências no 

Ensino Fundamental e química no Ensino Médio. Cabe ressaltar que este estudo tem o intuito 

de alertar os professores sobre as possíveis e variadas maneiras pelas quais é possível ensinar 

e assim favorecer a construção de aprendizagem significativa, fazendo com que a educação 

em nosso país possa crescer e melhorar cada vez mais. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo conhecer e analisar os conteúdos ministrados 

na disciplina de química do Ensino Médio nas escolas estaduais de Confresa/MT durante o 

ano de 2017. Também objetiva verificar quais as tendências de ensino utilizadas pelos 

professores, se as Orientações Curriculares são atendidas em todas as unidades, se há 

acréscimo de conteúdos e se esses conteúdos acrescentados têm relevância para a 

comunidade local. Trata-se de uma pesquisa documental, cuja abordagem é qualitativa, 

relativa aos diários de classe dessa disciplina, os quais foram solicitados aos coordenadores 

pedagógicos de cada uma das oito escolas estaduais com Ensino Médio no município. Tendo 

em vista as discussões atuais sobre a BNCC, adquirir ciência dos conteúdos e abordagens 

metodológicas regionais proporcionará, empiricamente, maior preparo para as tomadas de 

decisões. Após a coleta dos documentos, será feita a determinação de categorias para a 

descrição dos dados coletados na pesquisa documental. Os dados serão submetidos à análise 

interpretativa para a elaboração das conclusões. Embora seja um mesmo contexto regional, 

presume-se que o currículo seja diferenciado, com especificidades socioculturais em cada 

localidade, pois as concepções pedagógicas dos docentes podem levar à elaboração de 

planejamentos diferentes, com abordagens tradicionais ou inovadoras. 

 

Palavras-chave: currículo de Química, Ensino Médio, BNCC. 

 

Introdução  

Muito se tem discutido sobre currículo educacional no Brasil e, a partir dessas 

discussões, surgem duas correntes de pensamento, uma defende um currículo básico único 

e a outra vertente defende a autonomia para determinar o currículo escolar. 

No intuito de suprimir divergências, o Ministério da Educação (MEC) elaborou uma 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que contém um currículo mínimo obrigatório, 

ou seja, aponta os conteúdos básicos que todo estudante tem direito a aprender. Essa proposta 

vem com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais. Contudo, para não desconsiderar 

as particularidades de cada unidade escolar, permanece certa autonomia ao professor para 

acrescentar conteúdos relacionados a sua realidade e suas próprias metodologias.  

Baseando-se nessa autonomia que o professor tem para elaborar o currículo escolar, 

pressupõe-se que haja diferenças significativas no currículo escolar quanto aos conteúdos 

                                                           
17 Licenciada em Ciências da Natureza – hab. Química, SEDUC, lunaralanna@gmail.com 
18 Orientador – Doutor em Educação e Ensino de Ciências, IFMT- Campus Confresa,  

marcelo.leao@cfs.ifmt.edu.br 



Vol. 3, N. 1 (2019): 3ª Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização ISSN 2526-155X,  p. 47 
 

ministrados na disciplina de Química das diferentes escolas, mesmo essas sendo da mesma 

rede (Estadual) e instaladas no mesmo município (Confresa/MT). Assim, a proposta desta 

pesquisa é analisar essas possíveis diferenças e pontuá-las para verificar se os conteúdos de 

Química ministrados são diferentes, ocasionando uma diversidade grande entre as escolas, 

ou se currículo está sendo trabalhado de forma comum entre elas devido ao cumprimento 

das Orientações Curriculares no Estado.  

Fundamentação Teórica 

O tema “currículo escolar”, há décadas tem gerado calorosas discussões, e a proposta 

de um currículo nacional comum impulsionou grandemente esse debate. A perspectiva do 

Ministério da Educação é proporcionar isonomia em relação aos conteúdos aprendidos entre 

todos os estudantes brasileiros. A proposta da Base Nacional Comum Curricular parte da 

ideia de direito à aprendizagem de conteúdos básicos, mas mantendo certa autonomia da 

escola para diversificar o restante do currículo, garantindo multiplicidade conforme as 

concepções pedagógicas, especificidades e preferências dos jovens (MOEHLECKE, 2012).  

 Os temas tratados nas escolas são os norteadores dos conhecimentos e valores que a 

sociedade adquirirá. Baseando-se nessa premissa, Prado (2000), reafirma que a importância 

de um currículo comum parte do percurso educativo de suas crianças e jovens. O currículo 

traz a elaboração dos conteúdos, metodologias e formas de avaliação de acordo com os 

objetivos que se deseja atingir. Esses conhecimentos e valores são modificados conforme as 

transformações. A autora alicerça a ideia de um currículo comum justamente na diversidade 

brasileira, que, segundo ela, provoca discrepâncias quanto ao acesso aos centros de produção 

de conhecimento, o que não favorece a existência de uma equidade na qualidade da oferta 

de ensino das escolas públicas brasileiras.  

 O conhecimento escolar também deve ser determinado pela cultura, pois há 

conhecimentos culturais que precisam ser passados de geração para geração e, para que tais 

conhecimentos tornem-se constituintes do conhecimento escolar, é necessário que sejam 

incluídos no currículo e que não haja excessiva quantidade de conceitos, mas sim qualidade. 

Assim, é interessante que a Química seja ensinada como um conhecimento ligado a suas 

origens científicas, ao contexto sociocultural e também tecnológico (MORTIMER, 2000).  

 Uma das vantagens da BNCC seria que ela determina os conteúdos dos exames, o 

que teoricamente garante maior paridade aos estudantes. Mas segundo Silva (2015, p. 375): 
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“Isso nos leva a uma lógica paradoxal a partir da qual nos vemos como que andando em 

círculo: dos exames para o currículo e do currículo para os exames”.  

 No caso da disciplina de Química, a listagem de conteúdos do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), por exemplo, sugere um ensino mais tradicional, pois, para que 

todos os conteúdos da lista sejam trabalhados, os professores podem sucumbir a 

metodologias sistemáticas baseadas em memorização de conceitos, sem interligação com 

fenômenos e contextualizações cotidianas, regredindo em relação aos avanços para uma 

educação mais inovadora, como sugere Maceno et al. (2011). 

Além disso, há uma dualidade que envolve os objetivos da formação da educação 

básica porque, de acordo com Moehlecke (2012), um currículo nacional comum objetiva 

prioritariamente formar para o trabalho, o que pode indiretamente diminuir o poder de 

escolha, ocasionando carreiras preestabelecidas com pouca diversidade. Partindo dessa 

hipótese, a autora defende um currículo diversificado e múltiplo.  

 Em seus estudos, Lopes (2002, p. 396) considera necessário questionar os objetivos 

e consequências, para nossa sociedade, de um currículo nacional comum: 

Não apenas pelo fato de ser uma proposta curricular que se insere nas políticas de 

conhecimento oficial, que visam à homogeneidade cultural e o controle acentuado 

da educação, com base em princípios de mercado, estabelecidas na atualidade em 

países que assumem políticas neoliberais. Mas também porque, em seus princípios 

de organização curricular tão divulgados como representação do novo e do 

revolucionário no ensino, permanece uma orientação que desconsidera o 

entendimento do currículo como política cultural e ainda reduz seus princípios à 

inserção social e ao atendimento às demandas do mercado de trabalho.  

 Outro detalhe observado é que as políticas de currículo nacional comum para o 

Ensino Médio, que deveriam ser executadas em todas as escolas de ensino básico brasileiro, 

na prática, não são efetivamente incorporadas pelas unidades de ensino estaduais e 

municipais, o que demonstra certa distância entre a proposta e os atores responsáveis pela 

execução dessas políticas curriculares (MARTINS, 2000). Surge então a proposta de 

verificar como foi desenvolvido o currículo de Química nas escolas Estaduais de 

Confresa/MT, no ano de 2017, comparando com o currículo de referência para o território 

mato-grossense, definido pela Secretaria de Estado de Educação por meio das Orientações 

Curriculares. 
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Materiais e métodos 

Este estudo configura-se como uma pesquisa documental qualitativa, de natureza 

básica, com o objetivo de explorar e descrever o currículo adotado pelos professores de 

Química de escolas estaduais de Ensino Médio do município de Confresa/MT. O documento 

base para essa comparação será o documento vigente intitulado “Orientações Curriculares: 

Área de Ciências da Natureza e Matemática” (SEDUC/MT, 2010).  

Seu desenvolvimento acontecerá entre setembro de 2018 e maio de 2019, sendo 

escolhido como objeto de estudo o currículo de Química registrado nos diários de classe das 

turmas de 2017. Será usada uma abordagem qualitativa e será baseado em análise 

documental. Serão solicitados, ainda, aos coordenadores pedagógicos das escolas estaduais 

do município de Confresa, os diários referentes aos conteúdos de Química ministrados no 

Ensino Médio no ano de 2017. 

A pesquisa inicia-se com a definição do objeto de estudo, seguida da coleta dos 

documentos para análise dos dados. A análise dos dados será baseada nos critérios referentes 

à contextualização/relação com a realidade, interdisciplinaridade, atividades experimentais, 

história da ciência, aplicações práticas do conceito, proposta inovadora e 

exercícios/atividades registrados.  

Após os dados serem submetidos à análise interpretativa, haverá a elaboração das 

conclusões, a serem apresentadas de forma resumida, com o propósito de evidenciar as 

observações mais importantes, podendo conter as recomendações de acordo com os 

resultados. Para finalizar, será feita a descrição dos resultados encontrados e a apresentação 

pública da pesquisa. 

 

Resultados esperados 

Espera-se que, embora se trate do mesmo município e o meio sociocultural seja 

bastante semelhante para a maioria das escolas, os conteúdos ministrados sejam diferentes, 

pois as concepções pedagógicas dos docentes podem levar à elaboração de planejamentos 

diferentes com tempos de execuções diferentes, resultando em quantidades maiores ou 

menores de conteúdos ministrados, com abordagens tradicionais ou inovadoras.  

Acredita-se também que poucos professores, ou até nenhum deles, consigam 

ministrar todos os conteúdos sugeridos pelas Orientações Curriculares para a Rede Estadual 

de Ensino (SEDUC/MT, 2010). Cabe lembrar que esse currículo comum, proposto pela 
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Secretaria de Estado de Educação, seria o mínimo que os estudantes teriam que aprender 

naquela determinada etapa de escolarização. 

 

Considerações finais  

Entender as aplicações práticas de um currículo comum, no atual momento da nossa 

educação, é de suma importância para que tenhamos conhecimentos empíricos suficientes 

para a tomada de decisões sobre o que funciona e o que não se aplica a nossa realidade de 

forma eficiente.  

É importante descobrir se dentro da mesma rede de ensino, do mesmo município, o 

ensino de Química apresenta grandes disparidades. Isso porque ter um diagnóstico é o 

primeiro passo para entender suas causas e para compreender se, de fato, como o Ministério 

da Educação sugere, essas diferenças são mesmo um problema para a sociedade ou se são 

importantes para manter nossas singularidades. 
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A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA OS MORADORES DA 

AGROVILA LUMIAR DE CONFRESA/MT 

 Marines Carneiro Cezar19 

                                                                                                        Marcelo Franco Leão20 

Resumo: O presente estudo aborda a temática da água e sua importância para os moradores 

de um Projeto de Assentamento do Município de Confresa/MT. Essa pesquisa é descritiva e 

exploratória, de abordagem mista. Seu desenvolvimento está ocorrendo no primeiro 

semestre de 2019, envolvendo os alunos do quinto ano, moradores e comerciante local. As 

ações estão sendo desenvolvidas com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola 

do Campo Sol Nascente. Estes realizam a pesquisa com a comunidade local sobre a forma 

como os moradores utilizam a água. Para coletar os dados, foram utilizados questionários 

para os moradores e comerciantes locais, constituídos por cinco perguntas abertas. Após a 

pesquisa, os alunos produzirão panfletos e apresentarão para a comunidade como forma de 

sensibilizar sobre os inúmeros problemas presentes no mundo atual, os quais a própria 

comunidade está enfrentando com relação à falta de água, causada pelo uso impróprio e pelo 

desperdício.  

Palavra-chave: água, consumo consciente de água, desperdício. 

 

Introdução 

A água é utilizada em muitas situações do dia a dia, precisamos dela para sobreviver, 

mas a quantidade de água doce do planeta é pequena. Em contrapartida, o consumo, que já 

elevado, cresce cada vez mais, sendo constituído, em grande parte, pelo desperdício. Assim, 

se não houver economia, a água poderá faltar, precisamos nos conscientizar cada vez mais 

sobre tal problema e tomar atitudes concretas para evitar e solucionar o problema do 

desperdício de água.   

A principal função deste estudo é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, 

aptos a decidirem e atuarem diante da realidade que o mundo vem enfrentando com a 

poluição e a escassez de água. Para isso, são necessárias, mais do que informações e 

conceitos, atitudes e formação de valores, que serão apreendidos na prática do dia a dia, no 

meio social. 

É preciso ter consciência de que se não diminuir o desperdício, as gerações futuras 

não terão esse bem tão precioso, que é fonte de vida. Precisamos sensibilizar as pessoas 

sobre os problemas que a comunidade vem enfrentando com a falta de água, sobre a 
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importância de preservar, economizar e recuperar a água, por meio do exercício da educação 

ambiental, de modo a assegurar, para atuais e futuras gerações, a disponibilidade de água 

doce e limpa na cidade e no planeta.  

A problemática da escassez da água é cada vez mais constante e preocupante. Essa 

situação aponta a necessidade de se analisar e sensibilizar os alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental e a comunidade local situada no Projeto de Assentamento Confresa Roncador 

da importância de consumir a água com consciência.  Diante disso, o objetivo desse estudo 

foi investigar a concepção dos alunos, moradores e comerciantes sobre como usar a água de 

forma sustentável e correta. 

 

Fundamentação teórica 

A humanidade vinha, há tempos, sem ter o conhecimento de que água poderia acabar, 

utilizando-a sem nenhuma economia e com grande desperdício. Hoje já se reflete sobre as 

consequências desse mau uso, e temos uma preocupação com o desperdício de um recurso 

tão precioso como a água, assim como afirma Antunes (2012, p. 120):  

 

As pessoas têm seu desenvolvimento associado ao uso da água, que durante 

milênios foi considerada um recurso infinito. Apenas a algumas décadas o ser 

humano despertou para a dura realidade de que, diante do mau uso, os recursos 

naturais estão se tornando escasso e é preciso acabar com a falsa ideia de que eles 

são inesgotáveis. 

 

Podemos dizer que a distribuição da água na superfície da Terra é um assunto que 

tem levantado grande discussão, pois a ação humana, principalmente quanto à degradação, 

ao desmatamento e à poluição, tem agravado a escassez desses recursos. Precisamos 

entender que a água e o meio ambiente em si são bens naturais de todos que servem para a 

coletividade, para que toda a sociedade usufrua de forma que a geração atual e a futura 

possam ter a cons na Lei N. 9795 no seu artigo 10:  

 

Educação Ambiental são os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltada para a conservação do meio ambiente bem de uso comum 

do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 

1999). 

É necessário, portanto, que nós, enquanto educadores e formadores de opiniões, 

estabeleçamos metas para contribuir de alguma forma com a crise e os problemas ambientais 

que estamos vivendo. Para isso, temos que identificar a concepção da comunidade como 
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parte integrante da natureza, percebendo os processos como elementos fundamentais para 

uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente, além de 

observar a utilização de práticas que levam à integração entre meio ambiente, água e 

comunidade.  

Precisamos agir e planejar com consciência para não prejudicar o meio ambiente e 

principalmente a água, todos da comunidade devem ajudar a cuidar da água. Observar o seu 

uso diário de água e pensar em como cada um poderia mudar os seus hábitos de forma a 

economizá-la.  A comunidade tem que ter atitude para adotar e contribuir com o consumo 

consciente de água.   

Algumas das ações mais prejudicial são os lançamentos de esgotos domésticos in 

natura nos rios, o lançamento de efluentes industriais, o desmatamento 

indiscriminado das matas ciliares e o uso insustentável dos solos nas áreas 

agrícolas, diminuindo a infiltração de água no solo e provocando a erosão. O 

resultado e conhecido: Falta de água (ANTUNES, 2012, p. 122). 

Considerando o exposto, fica evidente que é preciso tentar transformar essa realidade. 

Uma ação viável é descartar os rejeitos em um local apropriado e com o tratamento 

adequado.  As indústrias, por sua vez, têm que fazer o lançamento dos seus dejetos em local 

correto para realizar o devido processo de tratamento e preservar cada vez mais as matas 

ciliares e solos.  

Mesmo sendo ações consideradas básicas, são poucos países que conseguiram 

realmente colocar em prática: “É preciso estar alerta. Teremos de evitar o desperdício, 

interromper os processos poluidores e criar novas maneiras de controle, captação e 

distribuição” (VICTORINO, 2009, p. 28). Assim, uma maneira pela qual a maioria dos 

países pode tratar a crescente poluição de seus recursos hídricos é implantar estratégias 

integradas de administração, que não só ajudem a limpar os cursos d´água, mas, em primeiro 

lugar, também impeçam a poluição.   

 

Materiais e métodos  

O presente estudo busca averiguar as concepções dos moradores do Projeto de 

Assentamento Confresa Roncador e sensibilizar sobre a importância da economia de água 

pela comunidade local. Segundo Gatti (2002), pesquisar é o ato pelo qual se almeja obter 

conhecimento sobre algo, visando, portanto, a criação e emancipação de conhecimento sobre 

determinado assunto.  

A pesquisa será desenvolvida em duas etapas pelos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Sol Nascente, localizada na Agrovila Lumiar, a 45 km, 
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Área Rural, Município de Confresa/MT, tendo como via de acesso a MT 430 até o Km 18 

no sentido Confresa – São José do Xingu, seguindo à direita por estrada vicinal.  

Na primeira etapa, os alunos realizarão a coleta dos dados com os moradores da 

localidade sobre a forma com que utilizam a água. Na segunda etapa, os alunos serão 

produzidos panfletos a serem apresentados à comunidade como forma de sensibilizar sobre 

os inúmeros problemas presentes no mundo atual e quais a própria comunidade está 

enfrentando com relação à falta de água, causada pelo uso impróprio e pelo desperdício. 

Até o momento, o questionário já foi elaborado e distribuído para os alunos 

participantes realizarem a coleta dos dados com os moradores, para posteriores observações 

dos dados.  O intuito foi deixar os participantes responderem, fornecendo sua contribuição 

sobre o tema em questão.  

Esses resultados no campo educacional exigem dinamicidade na pesquisa, porque 

pesquisar leva o sujeito a instigar, a seguir vestígios, a buscar pistas para a obtenção de 

respostas favoráveis ou não (GATTI, 2002). 

 

Resultados esperados 

Os entrevistados em sua maioria relataram que a vida antes da aquisição do poço 

artesiano era muito triste, uma calamidade total. A água vinha da nascente, por meio de uma 

roda d’água, sem falar que o local de captação era muito sujo, com lixo, e de difícil acesso. 

Todos sofriam muito porque tinham que se virar para conseguir a água, iam buscar na casa 

de vizinhos. Hoje, com o poço, a água fornecida é limpa, tratada e suficiente para realizar as 

tarefas diárias.   

Sobre o uso consciente da água no dia a dia dos entrevistados, eles se demostram 

preocupados com a utilização, muitas vezes maior do que deveria ser. Percebe-se o 

conhecimento em relação ao tema gerador da pesquisa, mas na prática o uso da água continua 

sendo em grade escala e de forma inconsciente. 

Também estão sendo desenvolvidas ações na tentativa de que ocorra a diminuição do 

consumo de água. Em sala de aula, foi desenvolvida, junto com os alunos, a construção de 

um filtro caseiro, com o intuito de proporcionar a visualização de um tratamento 

simplificado da água. 

O homem utiliza água para quase todas as funções de sua rotina, ações simples do 

seu cotidiano como preparar os alimentos, fazer sua higiene pessoal e do ambiente em que 

vive, tratar dos animais, irrigar as plantas, produzir energia elétrica que ilumina as casas e 
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cidades, movimenta as máquinas e permite transportar pessoas e cargas de um lugar para 

outro, tornando a água um bem indispensável.  

 

Considerações finais 

Essa intervenção visa a propiciar, aos alunos do 5 º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Sol Nascente e à comunidade da Agrovila Lumiar, a reflexão e a troca de 

experiências, com participação ativa de todos no enfrentamento deste grande problema. As 

ações planejadas foram pensadas para que os envolvidos possam ampliar a consciência sobre 

as questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma 

atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação, bem como incentivar atitudes 

conscientes para a comunidade. 

Portanto, para que a água continue disponível para o nosso consumo, é necessário 

evitar seu desperdício. Também é importante cuidar dos rios, pois deles vem a maior parte 

da água que usamos. Dessa maneira contribuiremos para garantir água às gerações futuras.  
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O ENSINO DE QUÍMICA NA  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PUBLICADA ENTRE 2014 A  

2018 NAS REVISTAS QUIMICA NOVA NA ESCOLA, VIVÊNCIAS 

EM EDUCAÇÃO QUÍMICA E VIRTUAL QUÍMICA  
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Resumo: Esse estudo realizará um levantamento da produção científica sobre o ensino de 

Química desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Ensino Médio, publicada em três conceituados periódicos brasileiros 

especializados na temática, durante o período que compreende os anos de 2014 a 2018. As 

revistas selecionadas para realizar o levantamento foram: Química Nova na Escola; Vivência 

em Educação Química e Virtual Química, todas elas avaliadas com Qualis B1 ou superior 

em Ensino. Este estudo será desenvolvido no primeiro semestre de 2019, cuja pesquisa é do 

tipo levantamento, de abordagem é mista, descritivo e exploratório. O levantamento irá 

considerar os seguintes aspectos: caracterização, assunto/temática, objetivo, metodologia, 

sujeitos envolvidos e referencial teórico. Espera-se que em posse destes resultados seja 

oportunizado um material de consulta para os professores de Química que atuam nesta 

modalidade de ensino.  

  

Palavras-chave: normas de publicação, anais de eventos, publicação.  

  

Introdução  

  

As novas propostas para a educação apresentam grande ênfase na formação de 

cidadãos capazes de adaptarem-se aos novos desafios do século XXI. Há necessidade de 

esses cidadãos compreenderem a cidadania como participação social e política, 

reconhecendo seus deveres e direitos na sociedade que, atualmente, valoriza o 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Com relação ao ensino de Química, em geral os conteúdos são apresentados de forma 

fragmentada e descontextualizada, o que contribui para que os educandos não percebam a 

importância da Química no seu cotidiano. Essa não contextualização e fragmentação dos 

conteúdos químicos pode ser um dos responsáveis pela rejeição da química pelos estudantes 

dificultando, assim, o processo de ensino-aprendizagem (LIMA et al., 2000; 

BONENBERGER et al., 2006).  
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Um Ensino Médio significativo exige que a Química assuma seu verdadeiro valor 

cultural enquanto instrumento fundamental numa educação humana de qualidade, 

constituindo-se em um meio coadjuvante no conhecimento do universo, na interpretação do 

mundo e na responsabilidade ativa sobre a realidade em que se vive. Com essa visão, em 

2002, foram divulgados os PCN+ (Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais), direcionados aos professores e aos gestores de escolas. 

Esses documentos apresentam diretrizes mais específicas sobre como utilizar os conteúdos 

estruturadores do currículo escolar, objetivando o aprofundamento das propostas dos 

PCNEM (BRASIL, 2002).   

A questão de pesquisa deste estudo é: quais características reveladas das produções 

científicas sobre o ensino de Química na Educação de Jovens e Adultos publicadas nos 

últimos cinco anos nas revistas especializadas na área (Química Nova na Escola; Vivências 

em Educação Química e Virtual Química) podem contribuir para a superação dos desafios 

na aprendizagem da Química na EJA?  

A pesquisa realizará um levantamento da produção científica sobre o ensino de 

Química desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos (EJA), relacionada às estratégias e 

desafios no Ensino de Química, que foi publicada nos últimos cinco anos em três revistas 

consolidadas na área (Química nova na escola; vivencias em Educação Química e Virtual 

Química).   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e a Lei n. 9394/96 

(BRASIL, 1996) na Seção V, Artigo 37 e 38 contemplam a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). De acordo com o Artigo 37, “a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade 

própria’’. De acordo com Bonenberger et al. (2006, p.1), muitas vezes, os estudantes da EJA 

“apresentam dificuldades e consequentemente frustrações por não compreenderem alguns 

conteúdos relacionados à disciplina de Química”. 

De acordo Santos e Schnetzler (2003, p. 93), “há necessidade de o educando adquirir 

o conhecimento de Química para poder participar com maior fundamentação na sociedade 

atual”. Para Farias (2005), convém utilizar exemplos do cotidiano para ilustrar ou introduzir 

determinado conteúdo, serve, antes de tudo, para mostrar que a Química não está/existe 

apenas nos laboratórios, ou nas indústrias. “Ela está presente na comida que comemos, na 

água que bebemos, na roupa que vestimos, no analgésico que tomamos contra nossa dor de 
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cabeça, no ar que respiramos, nos hormônios e enzimas que atuam incessantemente em 

nossos corpos e em muito mais” (FARIAS, 2005, p. 53).             

Tais conhecimentos são importantes para que os educandos percebam que a Química 

está presente em tudo o que nos rodeia e esses saberes possibilitam aos estudantes ler e 

interpretar as instruções de embalagens e compreender informações sobre a toxicidade dos 

produtos químicos utilizados na limpeza doméstica, por exemplo. Além disso, é importante 

fazer os educandos compreenderem que esses conhecimentos são de domínio público e são 

importantes para o cidadão em sua vida.  

  

Materiais e métodos  

  

Esse levantamento, descritivo e exploratório, terá abordagem mista e utilizará a 

análise documental para identificar elementos no conjunto dos artigos científicos, publicados 

em três importantes periódicos nos anos de 2014 a 2018, que buscarei sobre o Ensino de 

Química na Educação de Jovens e Adultos.   

Para selecionar as revistas, utilizarei os seguintes critérios: ser veículo Brasileiro 

Especializado em Educação ou Ensino de Química; ser veículo eletrônico de acesso livre; 

ser um veículo consolidado, com volumes publicados; possuir um bom Qualis (B1 ou 

superior). As revistas selecionadas para realizar o levantamento foram: Química Nova na 

Escola; Vivência em Educação Química e Virtual Química. Cabe aqui registrar que esses 

critérios foram utilizados somente para seleção das revistas e não como requisito de 

exclusão, existe muito mais que se enquadrem nessas mesmas características, no entanto 

optarei por limitar às três revistas essa investigação.  

A primeira etapa envolverá a busca e identificação dos textos publicados sobre o 

assunto (ensino de Química na EJA). A busca ocorrerá primeiramente pelos títulos contidos 

no sumário de cada edição. Será verificada a presença de relação direta com a temática de 

interesse. Como recurso desse processo de seleção, principalmente referente aos estudos que 

possuíam títulos amplos, a exemplo “Estratégias ou desafios no ensino de química na EJA”.  

Também serão analisados os resumos e palavras-chave de todos os artigos publicados nestes 

periódicos no período delimitado. Serão desconsiderados os textos explorados que não 

apresentarem relação com a temática e serão selecionados, por ano de publicação, as 

produções científicas relacionadas à área em questão.  

A segunda etapa será a análise dos textos selecionados. Para tanto, será realizada a 

leitura na íntegra desses artigos. Algumas características levantadas das produções serão: 
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quantidade de artigos publicados por ano e por revistas; número de autores por artigo; sexo 

dos autores; distribuição geográfica; temáticas abordadas; tipo de abordagem de pesquisa; 

instrumentos de coleta de dados; sujeitos envolvidos; objetivo da pesquisa e referências mais 

utilizadas na fundamentação dos artigos. A discussão dos resultados irá considerar os 

seguintes aspectos: caracterização; assunto/temática; objetivo; metodologia; sujeitos 

envolvidos e referencial teórico.  

  

Resultados esperados  

  

Espera-se que o estudo possibilite fornecer um material de consulta para os 

professores de Química que atuam nesta modalidade de ensino (EJA). Em posse de tais 

informações, que os mesmos possam inserir tais metodologias e recursos pedagógicos em 

suas práticas educativas. O intuito é que os estudantes da EJA percebam que a Química está 

presente em tudo o que nos rodeia e esses saberes possibilitam aos estudantes ler e interpretar 

as instruções de embalagens e compreender informações sobre a toxicidade dos produtos 

químicos utilizados na limpeza doméstica. Além disso, é importante fazer os estudantes 

compreenderem que esses conhecimentos são de domínio público e são importantes para o 

cidadão em sua vida.    

  

Considerações finais  

  

Finalmente, este estudo sugere um olhar sobre o ensino de Química na Educação de 

Jovens e Adultos. É preciso lançar mão de uma formação pedagógica que supere as 

fragilidades existentes, já que o aluno adulto não pode ser considerado como um jovem que 

está iniciando o traçar de sua história de vida.  

 Acredita-se que os resultados deste estudo possam contribuir para as práticas 

pedagógicas dos professores de Química que atuam nesta modalidade de ensino, bem como 

para os estudantes de cursos de Licenciatura em Química para refletir sobre a importância 

de diversificar modelos e práticas pedagógicas ao ensinar a disciplina, instituindo novas 

relações entre professores e saber pedagógico e científico.  
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FESTA CULTURAL AMEJIKIIM DO POVO KANELA DO 

ARAGUAIA: VALORIZAÇÃO DESTA MANIFESTAÇÃO 

CULTURAL 

Renata Santana Leite23 
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Resumo: O povo indígena Kanela do Araguaia é oriundo do Estado do Maranhão, cujas 

famílias foram dispersas pelo Brasil devido ao massacre provocado pelos confrontos entre 

índios e fazendeiros no século passado. Muitos desses indígenas atualmente vivem no 

município de Luciara/MT, na aldeia Nova Pukanu. O presente estudo tem como objetivo 

resgatar memórias culturais do Povo Kanela do Araguaia, especialmente sobre a festa 

Amejekim. O estudo está sendo desenvolvido desde 2018 por estudantes da sala anexa 

multisseriada da Escola Estadual Sol Nascente, localizada na zona rural do município de 

Confresa/MT. Atualmente essa extensão da escola e a própria comunidade local vêm 

resgatando suas origens para que não fiquem perdidas ao longo do tempo, sendo que muitos 

destes estudantes e moradores são indígenas. Assim, é proposta a investigação sobre essa 

manifestação cultural praticada em uma das aldeias do povo Kanelas do Araguaia, situada 

nas margens do Rio Tapirapé. Este estudo visa contribuir com o resgate das origens desse 

povo tradicional. Para coletar dados, serão coletados depoimentos dos anciãos. Sabe-se que 

a festa Amejekim propicia diversão, prazer e fortalecimento cultural. A dança ensina e 

contempla o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua expressão do mundo e dotado 

de natureza livre típica de uns processos educativos. 

  

Palavras-chave: cultura, educação, povos tradicionais.  

 

Introdução  

O povo indígena Kanela do Araguaia é remanescente da etnia Krahô-Kanela, que 

viviam no Estado do Maranhão. Seu processo de deslocamento para outras regiões 

territoriais do país ocorreu na segunda década do século XIX, motivados pela expansão 

agropastoril que os expulsaram do território de origem, conhecida como Morro do Chapéu, 

que fica localizada no município de Barra do Corda/MA (SOUZA, 2009). 

Ainda de acordo com a autora supracitada, foi no início do século XX, que o povo 

Kanela se dispersou pelas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, sendo que boa parte da 

etnia estabelece a Mata Alagada, hoje pertencente ao Estado do Tocantins, como seu 

território tradicional. Porém, em 1977 os Kanela foram expulsos novamente de seu território 
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pela Companhia e Cervejaria Brahma, que alegou ser a legítima proprietária daquela terra. 

Desde então, esse povo tradicional foi disperso para diversas regiões. A Funai “deslocou um 

grupo composto por cerca de sessenta e cinco pessoas e liderado pelo cacique Mariano para 

o Parque Indígena do Araguaia, na Ilha do Bananal, território dos povos Javaé, Karajá, Ava-

Canoeiro e de um grupo isolado conhecido como Cara Preta” (SOUZA, 2009, p. 95). 

Apesar de enfrentar muitos problemas, a cultura do Povo Kanela possui uma 

linguagem própria, ou seja, não foi totalmente perdida. A forma com que o povo Kanela vive 

precisa ser respeitada, mesmo que nem sempre seja compreendida, principalmente pelo não 

indígena.  Manifestações culturais, como a dança, por exemplo, permitem compreender 

saberes naturais e culturais, ou seja, diferentes maneiras de resolver um conflito, 

experimentando sensações, lidam com diferentes sentimentos e aprendem a cooperar 

vivendo em comunidade com um grupo social próprio indígena.  

Nesse caso, o povo Kanela do Araguaia desenvolve suas danças considerando os 

diferentes contextos e situações que enfrentaram. Assim, o povo vai criando e recriando seus 

costumes, crenças, mitos e forma de vida. Ao compreender tais manifestações, é possível 

desenvolver o pensamento crítico, exercitando a imaginação simbólica, instrumento que lhes 

fornece os meios de assimilar o real aos seus desejos e aos seus interesses. 

Um exemplo de manifestação cultural do povo Kanela é a tradicional festa nomeada 

como Amejekim. Ela promove, além de diversão, uma função educativa por meio da dança, 

a qual contempla o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua expressão do mundo 

e, dotada de natureza livre, expande as possibilidades do processo educativo. Essa 

manifestação cultural pode contribuir para a educação, uma vez que a festa pode ser 

conhecida, respeitada e vivenciada no ambiente escolar, envolvendo a comunidade. Assim, 

ocorre uma verdadeira troca entre a cultura desse povo, a comunidade em que ele está 

inserido e a escola, que é a instituição de valorização e fortalecimento da cultura regional.  

 O intuito deste estudo é reunir dentro da mesma situação cultural e social os desafios 

e as especificidades de uma comunidade indígena Kanela que busca sua autoafirmação no 

mundo contemporâneo. Os mesmos estão resgatando sua identidade cultural através das 

danças e valorizando e respeitando a diversidade cultural e social.   

Simultâneas ao desenvolvimento das danças, ocorrem a criação e a recriação do 

pensamento crítico, exercitando a imaginação simbólica, instrumento que lhes fornece os 

meios de assimilar o real aos seus desejos e ao seu interesse, algo que Lins, Figueiredo e 

Cavalcanti (2017) também defendem para a educação do campo. Como reunir dentro da 
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mesma situação a cultural e o social. Essa valorização das manifestações culturais é propícia 

para o fortalecimento das comunidades do campo, segundo Arroyo (2007). 

 

Materiais e métodos 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório, de abordagem 

qualitativa e está sendo desenvolvido desde o ano de 2018. A investigação tem sido mediada 

pela professora pesquisadora juntamente com seus estudantes da sala anexa multisseriada da 

Escola Estadual Sol Nascente, localizada na zona rural do município de Confresa/MT. Essa 

investigação tem como objetivo resgatar memórias culturais do Povo Kanela do Araguaia, 

especialmente sobre a festa Amejekim.  

De acordo com Gil (2010), um estudo é considerado exploratório e descritivo quando 

possui como objetivo principal o detalhamento de ideias, conceitos, concepções ou ainda 

fenômenos, cujo intuito seja propiciar maior familiaridade com o problema de investigação. 

Ainda de acordo com o autor, este tipo de pesquisa proporciona levantar as características 

de um grupo de pessoas, tais como idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, 

concepções, entre outras.  

Com este estudo, buscaremos promover uma reflexão entre a proposta legitimada de 

escola do campo e as percepções dos atores sociais envolvidos com o processo educativo da 

comunidade pesquisada. Cabe ressaltar que muitos deles são indígenas ou convivem com 

pessoas da etnia Kanela. 

Para dialogar com a proposta da Educação do Campo enquanto diversidade 

educacional, buscamos dados com pais, alunos e comunidade de modo geral para 

compreendermos como a escola tem atendido ao propósito de formação que fortaleça as 

práticas sociais adotadas na comunidade.  

Elaboramos um questionário que está sendo aplicado, no qual foi perguntado sobre 

como a escola promove a interação com a comunidade e como os saberes produzidos no 

ambiente escolar contribuem para o cotidiano do trabalhador do campo.  

Para esse levantamento de dados, utilizamos a pesquisa de campo, quando visitamos 

alguns moradores e pais de alunos para coletar as informações de modo mais espontâneo. 

Também foram feitas visitas à escola para coletar informações e documentos históricos para 

análises que nos permitirão finalizar nossas reflexões.  

 

Resultados preliminares  
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Alguns resultados preliminares já foram coletados. Em julho de 2018, aconteceu, na 

aldeia Nova Pukanu, a festa Amejikim, quando os indígenas fizeram seus rituais, com 

pinturas corporais, danças tradicionais, comidas típicas, competição de arco e flecha, corrida 

de tora com um percurso de seis quilômetros. 

Segundo o cacique da aldeia Nova Pukanu, Antônio, através das festas culturais, o 

povo indígena fortalece suas identidades, aprende a viver em harmonia uns com os outros, 

fortalecendo a união na comunidade. 

  

Considerações finais  

 Com a realização deste estudo, espera-se que ocorram contribuições para o resgate 

de memórias sobre essa manifestação cultural desse povo tradicional. Os depoimentos dos 

anciãos colaborarão para conhecer as origens e regras envolvidas na temática investigada. 

Sabe-se que a festa Amejekim propicia diversão, prazer e fortalecimento cultural. A 

dança ensina e contempla o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua expressão do 

mundo e dotado de natureza livre típica de uns processos educativos. 
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CONTRIBUIÇÕES DA INTERDISCIPLINARIEDADE PARA A 

APRENDIZAGEM DO CONCEITO CIENTÍFICO DE 

ANABOLIZANTES NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 
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Resumo: Na escola pública, há a necessidade contemporânea de integrar os conceitos 

científicos, buscando promover pesquisas para estudantes e contribuições sociais. Este 

presente estudo tem o objetivo de analisar as contribuições da interdisciplinaridade para a 

aprendizagem de conceitos científicos dos docentes e estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

de uma escola pública, no Município de Porto Alegre do Norte/MT. A temática escolhida 

para análise são os anabolizantes. O público investigado serão os estudantes de uma turma 

que aceitarem participar voluntariamente. Por questões de ética em pesquisa, será solicitada 

a carta de anuência da Instituição Educativa e autorização dos pais dos participantes. Como 

instrumento de coleta de dados, será utilizado um questionário, contendo oito questões 

abertas que já foram elaboradas, para ser respondido pelos estudantes investigados. A coleta 

de dados será realizada no mês de maio de 2019, ocasião em que será entregue o questionário 

impresso para que os participantes possam responder por escrito. A intenção é desenvolver 

uma pesquisa qualitativa para descrever as noções que os estudantes possuem sobre o uso 

de anabolizantes, além de evidenciar que este estudo envolve uma atividade interdisciplinar, 

pois relaciona toda uma questão química, além do condicionamento físico e biológico da 

pessoa. Portanto, essa é uma temática que envolve vários conceitos científicos e seu caráter 

interdisciplinar pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes do 3º ano dessa escola. 

 

Palavra-chave: conceitos científicos, estudante, interdisciplinaridade. 
 

Introdução 

Trabalhar a interdisciplinaridade em sala de aula é uma necessidade do professor na 

contemporaneidade. Mas, para isso acontecer, é preciso compreender o significado do termo 

“interdisciplinar”, que propõe uma relação ou troca de conhecimentos e análises entre duas 

ou mais disciplinas, ampliando a perspectiva de compreensão do tema do pesquisador seja 

ele professor ou estudante.  

Segundo Freire (2001), não existe pesquisa sem ensino, e nem ensino sem pesquisa.  

Nesse sentido, a escola necessita priorizar a importância da pesquisa interdisciplinar para a 

construção dos saberes dos estudantes. 

 Portanto, o ensino de Ciências precisa promover pesquisas para que os estudantes 

entendam a relação existente entre as diversas ciências, além de suas contribuições para a 
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sociedade centrada numa visão do que aprendemos ao longo de toda a vida.  Mamede e 

Zimmermann (2005) ressaltam a importância de compreender a ciência como uma prática 

social. 

A partir desse objeto de estudo interdisciplinar, o professor precisa buscar recursos, 

estratégias de ensino e métodos inovadores para assim envolver as diversas áreas do 

conhecimento. A problemática deste estudo envolve analisar os conceitos dos estudantes em 

sala de aula e as contribuições da interdisciplinaridade para a aprendizagem de conceito 

científico. 

Este estudo aborda a pesquisa no ensino de Química e tem o objetivo de integrar os 

conceitos científicos nas escolas públicas. Diante do exposto, surge o questionamento que 

motiva esta investigação: Quais as contribuições da interdisciplinaridade para favorecer a 

aprendizagem de conceitos científicos de uma turma do 3° ano do Ensino Médio de uma 

escola pública mato-grossense?  

 

Fundamentação teórica 

A interdisciplinaridade no ensino de Ciências tem por objetivo integrar as diferentes 

disciplinas, construindo o saber de formas mais ampla em sala de aula. No campo das 

ciências da educação, o conceito de interdisciplinar vem se desenvolvendo desde a década 

de 1980, como movimento contrário à disciplinarização, que pode ser entendida, com base 

Japiassu (1976), como a fragmentação do conhecimento, em domínios específicos. 

Nesse sentido, Burnnham (2001, p.39) destaca que: 

 

[...] a excessiva fragmentação e compartimentalização do conhecimento das 

organizações curriculares; [...] observa - se que as disciplinas são tratadas de modo 

retificado, como conteúdos estanques, com pouca ou nenhuma interconexão tanto 

entre si em relação ao mundo concreto a experiência vivida. 
 

A crítica realizada pelo autor supracitado é reforçada por Freire (1989) ao afirmar 

que a leitura da escola se distancia cada vez mais da leitura do mundo. De outra forma, vem 

se destacando a importância da ação escolar do cidadão. Segundo Fazenda (2002), a 

interdisciplinaridade propõe a troca entre a ciência, ou área de conhecimento que representa, 

com outras disciplinas correlatas.  
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Materiais e métodos 

O presente estudo configura-se uma pesquisa de natureza básica e caracteriza-se 

descritiva e exploratória, sendo sua abordagem qualitativa, uma vez que se baseia na 

descrição detalhada das situações subjetivas de um contexto escolar.  

Esta pesquisa será realizada em uma escola pública, da rede estadual de ensino no 

município de Porto Alegre do Norte/MT. Envolverá os estudantes de uma turma do 3° ano 

do Ensino Médio que aceitarem participar voluntariamente do estudo. Por questões de ética 

em pesquisa, será solicitada a carta de anuência da Instituição Educativa e aos pais dos 

participantes será solicitada a autorização por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Quanto ao instrumento de coletas de dados, será utilizado um questionário de 

anabolizantes, contendo estas oito questões abertas já elaboradas: 1) O que são 

anabolizantes? 2) Quais os tipos de anabolizante que você conhece? Identifique entre eles os 

mais utilizados e conhecidos pelas pessoas. 3) O que leva as pessoas a utilizarem 

anabolizantes? 4) Vocês conhecem os efeitos dessa substância no corpo humano? Descreva 

esses efeitos. 5) Quais benefícios/vantagens que estas substâncias podem trazer ao corpo 

humano? 6) Em sua opinião, os anabolizantes devem ser entendidos como vilões ou 

mocinhos? 7) Qual(ais) consequência(s) podem ser provocadas pelo uso indevido de 

anabolizantes? 8) Qual(ais) a(s) diferença(s) entre anabolizante e suprimento alimentar? Já 

utilizou algum? 

A coleta de dados via questionário será realizada em maio de 2019, com os docentes 

e estudantes do 3° ano, após período de sondagem e autorização, será aplicado o questionário 

em caráter interdisciplinar. Esse questionário será entregue impresso para que os 

participantes possam responder por escrito. Também se fará observações participantes sobre 

a maneira de pensar conceitos científicos na escola.  

 

Resultados esperados 

Espera-se que o desenvolvimento desta pesquisa permita identificar as compreensões 

que os estudantes do 3º ano do Ensino Médio desta escola sobre os anabolizantes, além das 

contribuições resultantes de desenvolver uma atividade interdisciplinar para a compreensão 

dos conceitos químicos que estão relacionados com o condicionamento físico e biológico 

dos jovens e adultos.  
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Acredita-se que o estudo permitirá identificar as contribuições dessa integração dos 

saberes, que rompe com ideia de fragmentação, pois a defesa do caráter interdisciplinar é a 

complexidade envolvida no objeto de estudo, que necessita ser estudado por área de 

conhecimento, por permitir diversos olhares sobre o mesmo objeto. Dessa maneira, o estudo 

propicia uma reflexão aprofundada sobre o assunto no intuito de contribuir para a construção 

de uma escola participativa, criativa e essencial na formação do cidadão por meio do 

conhecimento científico do saber. 

 

Considerações finais 

O estudo visa a analisar as contribuições da interdisciplinaridade para a 

aprendizagem de conceitos científicos a estudantes de uma turma do 3° do ano do Ensino 

Médio, em uma escola pública, no Município de Porto Alegre do Norte/MT. Para isso, 

utilizará um questionário sobre o uso de anabolizantes no intuito de levantar o conhecimento 

dos docentes e estudante sobre o assunto.   

Também será proposto o desenvolvimento de uma atividade interdisciplinar que 

abarque conceitos científicos de anabolizantes e condicionamentos físico e biológico, 

envolvendo jovens e adultos nos dias atuais.  

Ao término dessa intervenção pedagógica, o objetivo é analisar as contribuições da 

interdisciplinaridade para a aprendizagem de conceitos científicos dos docentes e estudantes 

do 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública, no Município de Porto Alegre do 

Norte/MT, além de refletir sobre a importância da interdisciplinaridade para a compreensão 

de conceitos científicos. 
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O AGRONEGÓCIO SOB O PONTO DE VISTA DE JOVENS DO 3º 

ANO DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA DO CAMPO DE 

CONFRESA/MT 
 

Wallytha Santos Ramos28 

Maria Aparecida Martins Souza29 

 

Resumo: A expansão do agronegócio tem levado a expropriação do homem do campo, 

fazendo-os, muitas vezes, abrir mão de direitos adquiridos com muita luta. Entre esses 

direitos podemos destacar a Educação do Campo, que só chegou ao meio rural no final do 

século XX. Este trabalho tem como objetivo conhecer e compreender a opinião dos jovens 

do meio rural sobre o agronegócio, tendo em vista as questões ambientais, sociais e a 

importância da permanência no campo dos pequenos agricultores familiares. A pesquisa foi 

realizada na Escola Estadual Sol Nascente, no município de Confresa/MT. A escola Estadual 

Sol Nascente atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio e também a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), porém, para efeito de dados, a pesquisa deu ênfase apenas aos 

alunos do 3° ano do Ensino Médio, buscando o conceito e o conhecimento dos mesmos com 

relação à chegada do agronegócio na região. Participaram da pesquisa sete alunos do 3° ano 

do Ensino Médio. Após a análise dos dados coletados, foi possível perceber que a visão dos 

jovens ainda compreende a expansão do agronegócio apenas como algo positivo, que traz o 

“Progresso”. Eles percebem a chegada e a expansão do agronegócio na região, no entanto 

não a enxergam como um problema, mas sim como valorização da região. 

Palavras-chave: agronegócio, homem do campo, Educação do Campo. 

 

Introdução  

A relação entre o homem e o campo existe desde os primórdios da existência humana. 

Em um primeiro momento a agricultura e a pecuária eram para o homem apenas uma forma 

de conseguir o seu alimento, uma forma de sobrevivência.  No entanto, com o 

desenvolvimento e crescimento da sociedade atrelados aos avanços tecnológicos, a atividade 

agrícola passou por mudanças e a terra, que é a base dessa atividade, passou a ser alvo de 

conflitos e disputas, principalmente pela sua distribuição desigual, que faz com que na mão 

de poucos estejam concentradas grandes quantidades de terras, caracterizando o conhecido 

latifúndio.   

Os avanços tecnológicos, que chegam ao campo principalmente após a Revolução 

Verde, a qual ocorreu por volta de 1970, trouxeram consigo o papel de mudar as concepções 

das práticas de uma agropecuária tradicional, passando a dar lugar a uma atividade moderna 

embasada na monocultura e na produção em grande escala, popularizando o agronegócio.   
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Hoje no Brasil o agronegócio tem grande importância econômica, sua participação 

no PIB (Produto Interno Bruto) nacional chegou, em 2017, aos 23,5% (CNA, 2017).  Apesar 

de sua considerável relevância para o desenvolvimento econômico do país, o agronegócio 

traz uma dualidade, conforme afirma Bezerra (2009, p.122):  

 

[...] ora encontramos posições favoráveis ao agronegócio como responsável por 

dinamizar a estrutura de emprego das regiões onde se instala ora uma visão na qual 

sustenta sua oposição ao modelo do agronegócio quando este é responsável pelo 

processo de expropriação e exploração dos camponeses e trabalhadores rurais e da 

própria reprodução do trabalho escravo. 

 

É nesse sentido de expropriação que o presente trabalho se embasa, tendo em vista 

que, com muita luta, o homem do campo conseguiu inúmeros direitos, inclusive o direito à 

educação, a qual durante muito tempo foi direcionada apenas à classe dominante, a elite. A 

educação chegou ao meio rural apenas no final do século XX, e hoje o homem do campo 

tem acesso a uma educação feita por ele e para ele enquanto agente de sua própria história. 

 

A Educação do Campo nasceu das lutas da classe trabalhadora camponesa 

organizada, principalmente, como movimentos sociais que buscam um projeto 

educacional na forma de política pública, e que respeite os interesses dos diversos 

sujeitos coletivos que fazem do campo o seu território de vida (SANTOS, 2017, 

p. 72). 

 

A expansão do agronegócio em todo território nacional tem levado o homem do 

campo, os pequenos agricultores, a se desfazerem de suas terras conquistadas por meio de 

lutas e reivindicações de movimentos sociais, abrindo mão de direitos como a educação do 

campo, que traz em sua essência um currículo que considera as características de cada local, 

bem como os saberes ali presentes. 

A região Norte Araguaia de Mato Grosso, que já foi palco de conflitos entre 

fazendeiros e agricultores, vivencia exatamente esse momento de expansão do agronegócio 

e saída do homem do campo, dando lugar a grandes lavouras. Nesse sentido, esse trabalho 

tem como objetivo conhecer e compreender a opinião dos jovens do meio rural sobre o 

agronegócio, tendo em vista as questões ambientais e sociais e a importância da permanência 

dos pequenos agricultores no campo.  

 

Materiais e métodos 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Sol Nascente, no município de 

Confresa/MT, que fica localizada na zona rural, no Assentamento Confresa Roncador 
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Agrovila Lumiar, km 45, s/n. A região na qual está localizada tem como principais atividades 

agrícolas a agricultura e a pecuária.  

A escola Estadual Sol Nascente atende desde a Educação Infantil até o Ensino Médio 

e também Educação de Jovens e Adultos (EJA), porém para efeito de dados a pesquisa deu 

ênfase apenas aos alunos do 3° ano do Ensino Médio, buscando o conceito e o conhecimento 

dos mesmos com relação à chegada do agronegócio na região. 

A primeira etapa do trabalho consistiu em realizar uma leitura sobre a relação entre 

a expansão do agronegócio e a agricultura familiar. No dia 29 de novembro de 2018, foi 

aplicado aos alunos o questionário embasado nas questões que se subscrevem na seguinte 

ordem: 1) Você percebe a expansão do agronegócio na região? 2) O que você acha dessa 

chegada e expansão do agronegócio? 3) O agronegócio traz apenas benefícios para a região? 

4) Na sua opinão, quem coloca o alimento na mesa dos brasileiros? 5) Na sua opinão, o 

agronegócio tem levado as pessoas a saírem do campo? 6) Onde você consegue perceber 

menores impactos ambientais? 

As perguntas foram feitas da mesma maneira e ordem a todos. Para análise dos dados, 

foram classificados em ordem alfabética (A, B, C, D, E, F, G, H, I), garantindo o anonimato 

dos sujeitos da pesquisa. 

 

Resultados preliminares  

Participaram da pesquisa sete jovens estudantes do 3° ano do Ensino Médio. Sendo 

4 jovens do sexo feminino e 3 do sexo masculino. 

De maneira geral, ao analisar os dados e respostas obtidos através do questionário 

acima descrito, observa- se que eles percebem a chegada e a expansão do agronegócio na 

região, no entanto não o entendem como um problema. Para alguns, a chegada do 

agronegócio é entendida como valorização das terras da região.  

 A pesquisa também proporcionou perceber que, para os pesquisados, a alimentação 

diária da mesa dos brasileiros é oferecida pela produção do agronegócio, enquanto segundo 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 70% dos alimentos que vão 

à mesa dos brasileiros são da agricultura familiar (BRASIL, 2017).  

 

Considerações finais  

Após a análise dos dados coletados por meio da pesquisa realizada, percebe-se que o 

agronegócio ainda é entendido apenas como algo positivo, que traz o “Progresso”, e não 
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como uma atividade que se interfere na importância do pequeno agricultor e nos direitos 

conquistados por ele. Um desses direitos é a própria educação do campo, que proporcionou 

a permanência de muitos no campo, e que parece não estar sendo percebida pelos jovens. 

Esse contexto reafirma a necessidade de desenvolver trabalhos voltados à sensibilização da 

importância da agricultura familiar e da permanência do homem no campo. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO IMERSÃO NA CARREIRA 

DOCENTE: UM ESTUDO COM EGRESSOS CURSO DE 

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA – HABILITAÇÃO 

EM QUÍMICA DO IFMT CAMPUS CONFRESA 
 

Soleny Canuto de Lima30 

Ana Claudia Tasinaffo Alves 31 

 

Resumo: O estágio supervisionado para cursos de Licenciaturas tem sido objeto de estudo 

de trabalhos e artigos publicados por autores da área. É por meio do estágio que os 

licenciandos têm contato com os estudantes em sala de aula na educação básica, podendo ter 

a oportunidade de mostrar um pouco de seu conhecimento e compartilhá-lo durante as aulas 

ministradas. Assim, o objetivo da pesquisa em elaboração é verificar com os egressos, 

atuantes na docência, do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza – Habilitação em 

Química (LCN-Química) do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa, 

suas percepções sobre a importância que o estágio supervisionado de observação e de 

regência teve para a sua atuação profissional. A pesquisa será uma abordagem mista, e a 

coleta de dados feita por meio de questionário semiestruturado com perguntas abertas e 

fechadas referentes ao estágio supervisionado. Os sujeitos são egressos do curso de LCN - 

Química do IFMT Campus Confresa e atuam como professores da rede estadual e privada 

no município de Confresa/MT. 

 

Palavras-chave: estágios supervisionados, docência, profissão. 

 

Introdução  

O estágio supervisionado é um momento de grande crescimento formativo, pois 

possibilita ao estudante vivenciar o seu futuro local de trabalho (sala de aula e contexto 

escolar). Conforme disposto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), bem como na legislação 

vigente (CP Lei de resolução CNE/CP 2), a carga horária obrigatória dos estágios 

supervisionados é de 400 horas.  

O estágio supervisionado é de obrigatoriedade em todos os cursos de licenciatura do 

IFMT Campus Confresa, e é de fundamental importância, pois é o primeiro contato que o 

licenciando vai ter com os estudantes em sala de aula, acompanhado por um supervisor. A 

importância da formação profissional por meio do estágio supervisionado é abordada por 

Bianchi et al. (2005), ao afirmarem que se trata de uma experiência em que o estudante 

mostra sua criatividade, independência e caráter. Essa etapa também lhe proporcionará uma 

oportunidade para perceber se a sua escolha profissional corresponde à sua aptidão técnica. 
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Vários são os desafios enfrentados no momento da docência, a liderança na sala de 

aula é um desafio diário ao docente. Na comunidade escolar, são comuns os relatos de 

indisciplina por parte dos discentes. Essa realidade faz com que o acadêmico se sinta mais 

preocupado com o exercício da futura profissão. A formação docente tem, no estágio 

curricular, a oportunidade de quebrar esses paradigmas. Segundo Mello et al. (2015), o 

estágio curricular tem como objetivo proporcionar ao acadêmico da Licenciatura o contato 

com o ambiente profissional, discutindo o seu papel na educação básica e promovendo 

situações de ativação da vida profissional. 

A observação em sala de aula é a etapa inicial, e é por meio dessa observação que o 

acadêmico cogita e expressa a maneira de estagiar, ordenar e organizar o seu espaço.  

Pimenta e Lima (2008) ressaltam que o aprendizado de qualquer profissão é prático, que 

esse conhecimento ocorre a partir de observação e reprodução, pois o futuro docente irá 

repetir aquilo que ele avalia como bom. Trata-se, assim, de um processo de escolhas, de 

adequação, de acrescentar ou retirar, dependendo do contexto no qual se encontra, e é nesse 

caso que as experiências e conhecimentos adquiridos facilitam as decisões. 

A regência distingue-se dos demais estágios na medida em que expõe o acadêmico 

por meio das ações que demonstrem seu domínio do conteúdo específico de Química, além 

do domínio pedagógico (MELLO et al., 2015). Configura uma oportunidade da 

reorganização do conteúdo químico, no entanto, às vezes é nesse momento que vêm à tona 

as falhas e a insegurança provenientes de um aprendizado inadequado durante a graduação 

(CARVALHO, 1988 apud MELLO et al., 2015, p. 8).  

O estágio supervisionado, no curso investigado, é dividido em duas etapas: estágio 

supervisionado I (observação), e estágio supervisionado II (regência). O estágio 

supervisionado I é o momento em que o acadêmico observa o profissional atuando em sala 

de aula sem interferir em nenhum momento no desenvolvimento das aulas e no 

comportamento dos estudantes. No estágio supervisionado II, o acadêmico sai da teoria de 

observação e vai para prática, ministrando aulas e liderando a dinâmica de comportamento 

dos estudantes em sala de aula (MORAES, 2013).  

Constatou-se a obtenção de contribuição teórica e prática durante o estágio de 

observação e posteriormente, na oportunidade de ministrar as aulas. De acordo com Silva e 

Schnetzler (2008, p. 2175), 
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[...] o estágio supervisionado se constitui em espaço privilegiado de interface da 

formação teórica com a vivência profissional. Tal interface teoria-prática compõe-

se de uma interação constante entre o saber e o fazer, entre conhecimentos 

acadêmicos disciplinares e o enfrentamento de problemas decorrentes da vivência 

de situações próprias do cotidiano escola. 
 

Filho (2010) relata que o estágio supervisionado vai muito além de um simples 

cumprimento de exigências acadêmicas. O estágio é uma oportunidade de crescimento 

pessoal e profissional, além de ser um importante instrumento de integração entre 

universidade, escola e comunidade. A regência em sala de aula faz com que o acadêmico 

tenha a oportunidade de vivenciar, na prática, situações que não são possíveis de serem 

simuladas na teoria. Mello et al. (2015) relatam que esses momentos são importantes porque 

priorizam a vivência do acadêmico da licenciatura na realidade educacional. A atuação 

do professor é de suma importância já que ele exerce o papel de mediador da 

aprendizagem do discente. Certamente é fundamental para o estudante a qualidade de 

mediação exercida pelo professor, pois desse processo dependerão os avanços e as 

conquistas do estudante em relação à aprendizagem na escola, tornando assim as aulas mais 

prazerosas.  

Será por meio das experiências em sala de aula que o estagiário terá um 

conhecimento e uma visão real do que é a prática da docência. Esse conhecimento faz com 

que o estagiário seja capaz de desenvolver importantes capacidades, como atenção, 

imaginação, criatividade, memorização e ainda a capacidade de socialização por meio da 

interação e da utilização de regras.  Também é possível criar e possibilitar situações para se 

desenvolver dentro de um mundo real, que se faz presente entre os professores/estagiários 

(AGUIAR, 2012).  

Outro aspecto que deve ser considerado durante o estágio diz respeito ao estudo dos 

conteúdos da disciplina de Química, que por muitos é considerado um desafio. A 

complexidade da materialização dos conteúdos gera dificuldades de compreensão para os 

discentes. No geral, a alternativa adotada pelos discentes é memorizar as informações que 

estimam ser importante, o que tende a provocar desinteresse pelo conteúdo (GARCIA, 

2017). 

O estágio supervisionado torna-se indispensável no processo de formação docente, 

pois proporciona condições aos futuros docentes de, embora graduandos, entrarem em 

contato com o real cotidiano de um professor e, a partir dessa experiência, os acadêmicos 

começarão a se compreenderem como futuros docentes, pela primeira vez encarando o 
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desafio de conviver, falar e ouvir, com linguagens e saberes distintos do seu meio 

educacional (PIMENTA, 1997). 

Diante da importância que o estágio supervisionado tem na formação do professor, o 

objetivo da pesquisa em elaboração é realizar um levantamento de dados com os egressos 

do curso de LCN-Química do IFMT - Campus Confresa, a fim de verificar suas percepções 

sobre a importância que o estágio supervisionado de observação e de regência teve para a 

sua atuação profissional.  

 

Materiais e métodos 

A presente pesquisa em elaboração é de abordagem mista, e será realizado um 

levantamento de coleta de dados feita por meio de questionário semiestruturado com 

perguntas abertas e fechadas referentes ao estágio supervisionado, seguido de um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) para que os sujeitos assinem concordando com a 

participação na pesquisa.  

Os sujeitos da pesquisa são os professores da rede estadual e privada do município 

de Confresa/MT, egressos do curso de LCN – Química do IFMT Campus Confresa. Ou seja, 

serão convidados a responderem os questionários aqueles egressos que já estejam atuando 

em sala de aula, para que os mesmos possam relatar suas experiências e dificuldades durante 

e após os estágios, e de que forma os estágios contribuíram para sua atuação docente. Com 

essa pesquisa, busca-se relacionar os aspectos positivos e negativos referentes à conclusão 

de cada estágio. 

Importante ressaltar que foram formadas, entre 2014 e 2018, cinco turmas, com um 

total de 61 egressos. De posse dos nomes e contatos dos egressos que foram disponibilizados 

pelo registro escolar do IFMT, será realizado um levantamento para averiguar quantos estão 

atuando como docentes e em seguida serão convidados a colaborar com a pesquisa apenas 

os que estejam atuando. 

O questionário terá perguntas relacionadas ao estágio supervisionado I e II 

(Observação e Regência). No roteiro das perguntas, terão os seguintes tópicos: nome, idade, 

naturalidade, ano de formação, ano de ingresso na Instituição, tempo de atuação em sala de 

aula, tipo de pesquisa, instrumento, conteúdo relacionados aos estágios e os resultados. Por 

se tratar de uma pesquisa mista, com dados quantitativos e qualitativos, eles serão analisados 

quantitativamente pela frequência e qualitativamente à luz do referencial teórico sobre a 

importância do estágio supervisionado na formação docente. 
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Resultados esperados 

Espera-se extrair dessa pesquisa, em relação aos estágios supervisionados, suas 

contribuições para o desenvolvimento e habilidades que o acadêmico adquiriu durante a prática.  

Enfim, espera-se conhecer as concepções dos egressos em relação aos estágios 

supervisionados, se contribuíram para a atuação da carreira docente, se a realidade em salas de 

aula durante os estágios influenciou os docentes a não exercerem a profissão ou tiveram 

despertados os prazeres da docência durante a realização da prática. Será verificado, ainda, se os 

estágios supervisionados abriram portas para que tivessem a oportunidade de se inserir e crescer 

no meio educacional, com intuito de apresentar os efeitos causados pelos estágios em suas 

profissões atuais.  

 

Considerações finais  

Durante a realização da pesquisa, espera-se mostrar que os estágios supervisionados 

tendem a contribuir para que o acadêmico de cursos de licenciatura possa presenciar, por 

meio da prática, a realidade de uma sala de aula. Esse primeiro contato faz com que o 

acadêmico faça uma autoavaliação durante as aulas e, no decorrer dessa avalição, possa 

escolher entre atuar ou não na carreira docente. Essa experiência pode proporcionar ao 

acadêmico duas formas para que o mesmo tenha a oportunidade de analisar e atuar sua 

prática em sala de aula, tanto observando quanto ministrando as aulas.  
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DESAFIOS NA APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DE UMA ESCOLA 

PRIVADA DE CONFRESA/MT: UM ESTUDO DE CASO OCORRIDO 

EM 2017 

  

Isabel Aparecida Teixeira32  

Ana Claudia Tasinaffo Alves33  

  

Resumo: O presente texto trata-se de um relato de experiência em elaboração, feito a partir 

de uma intervenção pedagógica realizada em uma escola privada de Confresa/MT. As 

atividades ocorreram em 2017, por meio das observações dos investigados durante dois 

bimestres. O objetivo da intervenção foi compreender os desafios na aprendizagem de 

crianças estudantes de uma escola privada, portanto de classe média, em sua maioria. O caso 

investigado teve o intuito de mostrar como foi realizada a intervenção pedagógica que 

envolveu a professora, os estudantes e os familiares, especialmente os pais. As prováveis 

hipóteses observadas dentro do campo de pesquisa estão relacionadas aos métodos de ensino 

do professor, à falta de motivação, mas principalmente à falta de atenção por parte da família 

com relação a essas crianças.  

Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem, intervenção pedagógica, família.  

  

Introdução   

Ao refletir sobre os desafios de aprendizagem de alguns estudantes que não passam por 

dificuldades financeiras, ou seja, que aparentemente não convivem com a fome, com 

conflitos familiares e seu nível social lhe permite ter uma condição financeira razoável, 

percebe-se que, mesmo assim, muitos não conseguem se desenvolver no que diz respeito à 

sua aprendizagem escolar.   

Uma vez constatado o problema, nota-se a necessidade do entendimento das 

relações entre a família e a sala de aula, como fatores que contribuem para a construção do 

processo de aprendizagem desses estudantes. De acordo com Piletti, (1993, p. 69): “O aluno 

pode ter dificuldades em aprender por estar com fome ou cansado, por estar inseguro quanto 

ao futuro, por estar isolado na família ou no grupo de colegas, por sentir-se desprezado ou 

inferiorizado”.  

Nesse contexto, o presente texto trata-se de um relato de experiência em elaboração 

sobre os desafios na aprendizagem de estudantes de classe média. O mesmo foi 

desenvolvido por meio de revisões bibliográficas e observações realizadas ao longo de dois 
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bimestres do ano letivo de 2017 na disciplina de Ciências, intervenção pedagógica realizada 

com os estudantes e familiares de uma escola privada de Confresa/MT.    

A proposta foi discutir quais os motivos de possíveis problemas de aprendizagem 

de estudantes nos espaços de uma escola privada. Para tanto, optou-se por estudar sobre a 

contextualização da escola na qual foi realizada a pesquisa, os desafios de aprendizagem em 

escolas privadas, modelos de famílias dos dias atuais e a importância da parceria entre a 

família e a escola, referenciais que subsidiarão a discussão das observações realizadas 

durante todo o período da intervenção pedagógica.  

  

Materiais e métodos  

A redação do presente estudo de caso encontra-se em construção e ele será baseado 

em uma intervenção pedagógica realizada em uma escola privada. Após os dois primeiros 

bimestres de 2017, na disciplina de Ciências, foram observadas dificuldades de 

aprendizagem em estudantes do primeiro ano do Ensino Fundamental e, diante das 

dificuldades observadas, foram promovidas atividades para os estudantes junto aos 

familiares nos bimestres seguintes.  

As estratégias de ensino utilizadas nas aulas de Ciências foram elaboras de forma 

a despertar a curiosidade dos estudantes e os tornarem criativos por conta da facilidade que 

o conteúdo apresentava de relacionar a matéria com aulas práticas. A maioria das atividades 

foi preparada de forma que os pais participassem junto com os filhos.    

Cabe ressaltar que, na instituição de ensino onde ocorreu a intervenção pedagógica, 

a maioria dos estudantes é de família tradicional, que consiste em pai mãe e filhos. É claro 

que não são somente crianças de famílias não consideradas tradicionais que enfrentam 

desafios de aprendizagem, embora sejam problemas muitas vezes diferentes de crianças que 

passam necessidades básicas. Entretanto, as deficiências dos referidos estudantes podem 

estar relacionadas a fatores como falta de tempo dos pais para acompanhar as atividades do 

cotidiano escolar da criança.  

  

Resultados preliminares  

Desenvolveu-se o estudo com uma turma de primeiro ano do Ensino Fundamental, 

e com alguns estudantes dos 6° 7º e 8° ano, na conjuntura de professora articuladora, 

responsável pela organização das atividades propostas para sanar as dificuldades não 
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solucionadas em sala de aula. Nesse contexto, foi possível observar que alguns desses 

estudantes, mesmo tendo uma situação financeira bastante confortável, possuem grandes 

dificuldades no aprendizado. 

Como no caso, estudante “X”, que vive aparentemente em uma família bem 

estruturada e conceituada, está sempre bem vestido, possui muitos brinquedos, alimenta-se 

bem, entretanto não tem domínio na escrita e na leitura. Já o estudante “Y” possuía 

características parecidas, porém, além de apresentar dificuldades na leitura e na escrita, o 

estudante mostrava-se, muitas vezes, nervoso e agressivo, sendo preocupante seu estado 

emocional, pois essas situações eram frequentes e afetavam a comunidade escolar e sua 

família.  

Um terceiro estudante, “W”, apresentou características um pouco diferentes das dos 

demais. O mesmo é disperso, não faz as atividades propostas, não participa das aulas, e, 

quando as faz, é sempre em seu tempo.  Porém, observa-se que as dificuldades encontradas 

são as mesmas do estudante “X” e “Y”, O mesmo também tem situação financeira 

confortável e vem de família tradicional e aparentemente estabilizada emocionalmente.  

Analisando o comportamento e as atitudes dos estudantes X, Y e W, percebe-se que 

ambos têm comportamentos diferenciados, mas os desafios na aprendizagem são os 

mesmos, dificuldade na leitura, na escrita e até mesmo na socialização. Comparando um 

caso ao outro, percebe-se que, em todos os três casos, os pais são muito ocupados, trabalham 

o dia inteiro, são comerciantes e estão sempre viajando.  Assim, Rotemberg (2011, p. 79) 

escreve que:  

 

Cada oportunidade deve ser analisada e aproveitada para que não seja perdida. 

Esse conceito de vida é desconhecido pela grande maioria da humanidade e, por 

isso, não faz parte do currículo escolar, apesar de ser de enorme importância para 

qualquer criatura humana, já que tempo é mais do que dinheiro, como afirma o 

provérbio mercantilista americano, pois TEMPO É VIDA.  

  

A partir da convivência diária com os estudantes, observou-se que os desafios na 

aprendizagem estão longe de ser uma realidade de instituições públicas, onde se recebem 

estudantes de todos os níveis sociais, que passam por dificuldades de aprendizagem tanto 

de leitura como na escrita e também na socialização com outras pessoas.  

Ao se analisar as situações apresentadas por esta pesquisa, tratavam-se de estudantes 

que não passam por dificuldades financeiras, ou seja, a criança não convive com a fome, 

com conflitos familiares e seu nível social lhe permite ter uma condição financeira razoável 

e, mesmo assim, não consegue se desenvolver no que diz respeito sua aprendizagem escolar.  
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Situações como essa ocorrem também nos espaços escolares onde a intervenção pedagógica 

foi realizada, dentro da sala de aula e também em momentos de reflexão na Sala do 

Educador34, de intervenção pedagógica que contribui na formação continuada dos 

profissionais da educação.  

Ao fazer a análise da situação, percebe-se um interesse em buscar entendimento das 

relações entre a família e a sala de aula, como fatores que contribuem para a construção do 

processo de aprendizagem desses estudantes. De acordo com Piletti (1993, p. 69): “O aluno 

pode ter dificuldades em aprender por estar com fome ou cansado, por estar inseguro quanto 

ao futuro, por estar isolado na família ou no grupo de colegas, por sentir-se desprezado ou 

inferiorizado”.  

Nesse contexto, a participação da família é de suma importância na rotina escolar de 

seus filhos, pois assim as crianças sentirão necessidade de aprender cada vez mais, sentirão 

prazer ao chegarem em casa, e terão animação para fazerem as tarefas e contar sobre seu dia 

a dia. Porém, nem sempre é dessa forma que a vida escolar de uma criança funciona. Os 

pais não têm tempo para buscar os filhos na escola, passam grande parte do tempo com 

babás, professores, tios, avós e até mesmo com os vizinhos e geralmente, quando as crianças 

chegam para contar as novidades do dia a dia, os pais estão cansados e não dão a devida 

atenção a seus filhos.   

Nesse momento, começam os problemas maiores, pois babás, tios, avós e amigos 

não ficam para sempre, surgindo então a sensação de abandono. Isso passa a interferir na 

vida do estudante, que não se dedica tanto a aprender, não se interessa por nada, sente-se 

abandonado e acaba com o pensamento: “para que aprender se não há ninguém para mostrar 

o que aprendi?”.   

Sobre a relação de amor entre crianças e pais e outros adultos Piletti (1993, p. 279) 

escreve que;  

O amor dos pais ou de outros adultos é uma condição indispensável para a 

educação da criança. Quando os pais amam os filhos, estes desenvolvem atitudes 

positivas em relação a si mesmo, aos outros e a vida. Os filhos aprendem a amar, 

verdadeiramente. Amar a si mesmo, amar aos outros, amar a vida. Não basta falar 

que se ama. Criança nenhuma se deixa enganar pelas palavras “meu bem, meu 

querido”. Não adianta disfarçar porque as crianças percebem.  
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          Surgem então os conflitos da criança com os pais, ela faz de tudo por um pouco de atenção, 

deixa de fazer suas atividades escolares, não se importa com que a professora fala, procura confusão 

com os colegas.  

           Os pais, confusos, trabalham na base da troca, oferecendo coisas supérfluas com o intuito de 

haver obediência por parte da criança, não percebendo que essa solução não está ajudando o seu 

filho, mas contribuindo para que ele tenha uma concepção errada de valores importantes de serem 

desenvolvidos no futuro para formar-se um cidadão ético.   

 

Considerações finais  

  Dada a importância dos pais na vida escolar de seus filhos, durante as observações realizadas 

antes e durante a intervenção pedagógica, foi possível perceber a relevância da participação da 

família em relação ao processo de aprendizagem dessas crianças estudantes nas atividades escolares.   

A participação dos pais na vida escolar dos filhos vem somar e ajudar a superar as 

dificuldades dessas crianças estudantes. Isso porque elas sentem a presença familiar e compreendem 

que a parceria entre família e escola está trazendo resultados positivos. Logo, a proximidade dos pais 

dentro do ambiente escolar traz segurança, satisfação e também o interesse, por parte do estudante, 

em dar o seu melhor.   
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ENSINO DE QUÍMICA NA EJA: UM LEVANTAMENTO DE 

PRODUÇÕES NA REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA (2009-

2018) 
 

Edileise Bandeira de Jesus35 

 Ana Claudia Tasinaffo Alves 36 

 

Resumo: O presente texto descreve o projeto de uma pesquisa em andamento em que busca 

realizar um levantamento de abordagem mista em que serão analisados os artigos da Revista 

Química Nova na Escola, com recorte temporal entre 2009 a 2018. O intuito é verificar o 

que abordam essas publicações que discutem o ensino de Química para estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos. Terá como critério de análise: autores, ano de publicação, 

títulos dos artigos, palavras chave, objetivos, metodologia da pesquisa, instrumento de coleta 

de dados, estratégia de ensino adotada quando houver, autores mais citados e os temas, 

espera-se ter uma visão dos principais temas e autores que discutem o ensino de Química 

para os estudantes da EJA. A expectativa é que se encontre artigos com temas diversos dentro 

da disciplina de química e que reunidos possam servir de subsídios para orientar professores 

que atuam na EJA, e ainda verificar se nas pesquisas são apresentadas estratégias de ensino 

para mediar o processo de ensino da disciplina de Química na EJA. 

 

Palavras-chave: ensino de Química, Educação de Jovens e Adultos, levantamento, Química 

Nova na Escola. 

 

Introdução  

Sabemos das dificuldades encontradas quando se trata do ensino na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), tanto por parte do professor, quanto das escolas que 

ainda não estão estruturadas o suficiente para atender as necessidades desta modalidade. 

Muitas estruturas deixam a desejar com a falta de material para que os profissionais da 

educação possam ter seu trabalho bem organizado. Os estudantes também encontram 

dificuldades, pois são pessoas que por algum motivo tiveram que parar de estudar no tempo 

considerado adequado e quando retornam para a escola enfrentam obstáculos desde sua 

chegada à instituição até a permanência e aprendizagem em sala aula.  

De acordo com a Constituição Federal em seu Art. 205 (BRASIL, 1988), “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A carta Magna estabelece o 

Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, inclusive a sua oferta garantida para todos os que 
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a ele não tiveram acesso na idade própria (PAULA; OLIVEIRA, 2011). Portanto, os jovens 

e adultos também têm direito e acesso à educação. 

Diante deste cenário, o projeto de pesquisa em andamento, tem como objetivo 

apresentar um levantamento de artigos que tratem da temática “ensino de química na EJA”. 

Para tal levantamento, a Revista Química Nova na Escola (QNEsc) foi o periódico escolhido. 

Diante das especificidades do público da EJA, a questão que norteará a pesquisa é “Com que 

frequência a educação de jovens e adultos aparece como tema de estudos nos artigos da 

revista QNEsc? A escolha deste periódico deve-se ao fato de ser uma das principais revistas 

de ensino de Química no Brasil, com tempo de publicação relevante em que há um número 

considerado importante de trabalhos relacionados ao ensino de Química.  

Para a realização da pesquisa que é do tipo qualitativa de abordagem mista foi 

escolhido um recorte temporal dos últimos 10 anos, em que será analisado os principais 

conceitos e aprendizagens, portanto buscaremos observar com que frequência a EJA aparece 

como tema de estudos nos artigos da QNEsc. Dessa forma espera-se que tenha ao final um 

resulta produtivo, com uma expectativa que o levantamento tenha uma quantidade de 

trabalhos e as principais temáticas publicadas sobre ensino de química na EJA. 

 

 

Metodologia 

 

A pesquisa a ser realizada é de abordagem mista que acordo com Sampieri, Collado 

e Lucio, (2013, p. 51) o objeto de estudo pode contribuir para a compreensão da “[...] a 

realidade objetiva (do ponto de vista quantitativo), a realidade subjetiva (do ponto de vista 

qualitativo) ou a realidade intersubjetiva (a partir da visão mista) [...]”, assim o levantamento 

coleta dados quantitativos e qualitativos ao mesmo tempo. 

A pesquisa também é do tipo levantamento bibliográfico em que serão buscadas 

informações em todos os artigos publicados na revista QNEsc no período de 2009 a 2018 

que discutam o ensino de química voltado para estudantes da EJA.  

Além do recorte temporal, da escolha do periódico, que é um dos principais da área 

de ensino de química no Brasil, foi elaborado uma ficha para coleta das informações de cada 

um dos artigos que serão buscados ano por ano de publicação. A ficha é importante para que 

se busquem as mesmas informações nos textos, e assim possa ter categorias para serem 

analisadas ao final da coleta dos dados. A ficha elaborada está apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1: Ficha para coleta dos dados da pesquisa 

 

Titulo  

Tema  

Ano de publicação  

 

Autores  

 

Palavra-chave  

 

Objetivo 

 

 

 

Metodologia da 

pesquisa 

 

 

Instrumento de 

coleta de dados 

 

Há discussão de 

estratégia de 

ensino? Qual? 

 

Autores mais 

citados 

 

Fonte: Organizado pelas autoras (2019). 

 

Os dados coletados serão analisados por Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011). Para 

a referida autora, a análise de conteúdo é um método que se utiliza de um conjunto de 

instrumentos para analisar conteúdo de mensagens, e que pode ser realizada por estudo de 

categorias, prévias ou não. No caso da presente pesquisa, as categorias serão as que foram 

elencadas na ficha de coleta de dados, portanto, categorias prévias foram definidas. 

Ainda de acordo com Bardin (2011, p. 125), há três etapas na análise de conteúdo: 

“a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação”. Portanto, serão seguidas as três etapas para análise dos conteúdos dos artigos 

e interpretação e discussão dos dados obtidos. 

 
Resultados esperados 

Com a pesquisa, espera-se ter uma visão dos principais temas e autores que discutem 

o ensino de Química para os estudantes da EJA. A ideia é que se encontrem diversos artigos 

com temas diversos dentro da disciplina Química e que reunidos possam servir de subsídios 

para orientar professores que atuam na EJA a buscar formas diversificadas de ensinar os 

conteúdos de Química.  
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Por meio do levantamento, ainda será possível verificar se nas pesquisas são 

apresentadas estratégias de ensino para mediar o processo de ensino da disciplina de Química 

na EJA. 

 

Considerações finais  

Ao realizar um levantamento sobre os artigos que foram publicados nos últimos 10 

anos na revista QNEsc (2009-2018), será possível ter uma noção de quais os principais 

conteúdos da Química, quais as principais metodologias abordadas nas pesquisas, se os 

mesmos apresentam estratégias de ensino de específicas para serem trabalhadas com os 

estudantes da EJA.  

Espera-se assim contribuir com a EJA e professores de Química, que terão um 

documento organizado para buscar informações de como trabalhar os mais diversos temas 

da química. 
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O ENSINO DE CIÊNCIAS PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: UM ESTUDO DE CASO 

 

Aurinete Vieira Lima da Fonseca37 

Aldemira Ferreira da Silva 38 

 

Resumo: A presente pesquisa busca compreender como se dá o processo de aquisição do 

conhecimento científico em uma turma de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos 

da escola Gilvan de Souza no ano de 2019. O projeto constitui-se de indagações pertinentes 

sobre uma possível resistência desse público ao acesso às informações que confrontam o 

conhecimento popular o qual trazem arraigados, construído ao longo de seu contato informal 

com o conhecimento científico na escola. Potencializam a pesquisa as contribuições de Paulo 

Freire, Telma Ferraz, Kabengele Munanga, Mario Sérgio Cortella e Pedro Demo. A 

metodologia se solidificará por meio de entrevistas com os alunos e a professora da turma 

de alfabetização através do estudo de caso. Espera-se que, ao final desse processo, consiga-

se compreender como esses alunos, tão envolvidos a conceitos populares, visualiza o 

conhecimento das ciências em sala de aula. 

  

Palavras-chave: conhecimento científico, Educação de Jovens e Adultos, conhecimento 

popular. 

 

Introdução  

A pesquisa consiste em fomentar reflexões sobre a alfabetização dos alunos jovens e 

adultos na disciplina de Ciências, enfatizando as contribuições do conhecimento científico 

para a emancipação intelectual desses alunos. Pretende-se contextualizar esse processo 

permeando a descoberta ou desconstrução de saberes, conceitos ou até mesmo preconceitos 

desses alunos em sala de aula, em busca de traçar perfis de entrada e saída da turma de 

alfabetização, com o foco maior nas aulas de Ciências por acreditar que o “confronto” de 

ideias aconteça principalmente nesses momentos. 

Se a ciência pode ser compreendida como um movimento dialético fecundo da 

relação entre pesquisador e cenário pesquisado, justifica-se então utilizar a ciência para 

também construir e desconstruir conceitos e ideologias no meio alfabetizador. Normalmente, 

não percebemos esses trabalhos com adultos, isso porque a ciência é trabalhada de forma 

contextualizada com o senso comum de cada adulto. Por outro lado, considera-se que o 

conhecimento científico fica fragilizado, sem nenhuma relação entre senso comum e o 

caráter científico dos conteúdos. É preciso racionalizar as atividades e propor um ensino que 

problematize as questões no campo da alfabetização.  

                                                           
37 Especialização, UFMT aurinetevl@hotmail.com 
38 Orientador(a) – Ma. em Ensino Agrícola, IFMT, Aldemira.silva@cfs.ifmt.edu.br 
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Pedro Demo (1995, p.19), em seu livro intitulado Metodologia científica no Ensino 

de Ciências, faz uma reflexão sobre o caráter equivocado da neutralidade das ciências 

utilizadas algumas vezes na sala de aula pelo professor. O autor enfatiza a reflexão de que o 

homem é um ser político, assim sendo, jamais poderá ser neutro, no máximo poderá ser 

neutralizado. Logo, o autor demonstra insatisfação pelo trabalho que aponta a ciência como 

produto pronto e acabado e não como processo de descoberta diária. No mesmo sentido, 

Paulo Freire (1974), em sua última obra escrita, enfatizou a necessidade de se resguardar das 

artimanhas ideológicas, sem se fechar aos outros, nem tampouco se enclausurar no ciclo da 

própria verdade, pelo contrário, o melhor caminho para manter viva a capacidade de pensar 

certo, é deixar expostas as diferenças, é recusar posições dogmáticas que o admita como 

proprietário da verdade.  

O projeto será calcado nas contribuições teóricas de Kabengele Munanga, Paulo 

Freire, Mario Sérgio Cortella, Emília Ferreiro, Telma Ferraz e Pedro Demo. Por acreditar 

que a linhagem e estreitamento teórico desses pesquisadores poderão subsidiar e esclarecer 

dúvidas desafiadoras durante o processo de pesquisa, o movimento cíclico e a proximidade 

das ideias, autonomia conceitual, criticidade filosófica, ideologias e concepções de 

alfabetização desses autores poderão fortalecer a pesquisa e dar uma veracidade maior ao 

resultado final do trabalho, principalmente quanto ao olhar de conclusão da pesquisa, já que 

existem laços teóricos de um grupo de pesquisadores com uma larga experiência nos eixos 

que serão pautados na pesquisa.  

O objetivo do projeto é compreender como se dá o processo de aquisição do 

conhecimento científico na alfabetização, considerando que o público da Educação de 

Jovens e Adultos é arraigado de saberes populares, religiosos e, em alguns casos, arcaicos. 

 

Materiais e métodos 

A pesquisa tem abordagem qualitativa, constituindo-se como um estudo de caso, em 

que o contexto das aulas de ciências e o perfil dos estudantes Jovens e Adultos da turma 

pesquisada serão interpretados em sua mais profunda singularidade. Os sujeitos envolvidos, 

desse modo, serão os estudantes Jovens e Adultos da Escola Estadual Gilvan de Souza, no 

município de Porto Alegre do Norte, em uma turma de alfabetização no ano letivo de 2019. 

 Após articulação com a coordenação da escola e a professora da turma, firmou-se a 

aplicação de um questionário para a professora, focando nas aulas de ciências, identificando 
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possíveis contraposições entre o conhecimento das ciências e o conhecimento popular 

durante as aulas com a turma.  

Quadro 01. Cronograma de execução 

Ações  ABR MAI JUN JUL 

A apresentação do projeto p/gestão 

da escola e professor regular da 

turma 

    

Pesquisa bibliográfica     

Entrevista com professor regular e 

alunos. 

    

Apresentação dos resultados.     

Finalização do projeto     

Fonte: do autor (2019) 

 

Quadro 02. Descrição dos instrumentos de coleta de dados 

Instrumentos               Descrição 

✓ Questionário impresso com 10 questões. Entrevistar a professora em um momento de roda de 

conversa. Cada pergunta será estabelecida e a 

mesma terá seu tempo para responder de forma 

escrita. 

✓ Gravador de voz. Entrevistar e gravar os alunos compassadamente, 

fazendo as perguntas e gravando suas respostas. 

Fonte: do autor (2019) 

 

Para não causar nenhum constrangimento aos alunos, pretende-se entrevistar 

oralmente, gravar e transcrever as respostas, uma vez que ainda estão em processo de 

alfabetização. Essa entrevista terá foco nas percepções científicas e populares dos conteúdos 

de ciências. 

 

Resultados esperados 

Ao final dessa pesquisa, espera-se compreender o processo de construção de 

conhecimento científico dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, como eles 

recebem os conteúdos que se opõem aos conceitos populares que carregam consigo. Como 

se posicionam quanto às suas crenças e quais indagações normalmente surgem nas aulas 

quando a ciência aponta o teor científico dos conteúdos. 

Outra vertente que torna curiosa essa relação é como a professora media esses 

momentos em sala de aula, se acontecem argumentos de imbricação entre esses saberes ou 
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se a mesma consegue equilibrar e ponderar o processo de ensino-aprendizagem sem 

categorizar um conhecimento como superior ou inferior ao outro. 

 

Considerações finais  

Cortella, em seu livro Pensatas Pedagógicas (2015, p. 40), faz referência à frase 

“Cada ponto de vista é a vista de um ponto” e enfatiza a necessidade de descarregar uma 

multiplicidade de pontos de vista, pois, ao não fazer isso, a escola impregna o que ele chama 

de amorosidade de incompetência, à medida que discrimina, rejeita ou que é pior, inviabiliza 

esse acesso a diferentes olhares.  

Somos sabedores da dimensão de responsabilidades em exaltar as diferenças, e que 

essa valorização não se restringe a exaltar as desigualdades, já que diferença é um conceito 

cultural, e igualdade é um conceito ético. Somos todos diferentes, jamais desiguais. Para 

termos propriedades em apontar diferentes pontos de vistas, temos que agregar diferentes 

conhecimentos, para tanto, é preciso estudar, pesquisar, construir e desconstruir conceitos, 

concepções e ideologias, é preciso estar aberto ao novo, e se permitir a busca por novos 

horizontes. 

Considera-se, então, necessário viabilizar o acesso ao conhecimento científico na 

Educação de Jovens e Adultos, uma vez que esses alunos precisam ser protagonistas de sua 

própria história, superando suas limitações e prejuízos sociais. Sabe-se que esses alunos são 

trabalhadores e necessitam de uma larga oportunidade de trabalho, o que exige preparo 

intelectual para enfrentar os desafios no mundo atual. 

Esse processo de formação cidadã não pode ser segregado ou desprovido de 

informações e conhecimento atuais, pois, assim, secundariza o conhecimento científico dos 

saberes e não oportuniza a reconstrução dos saberes. 
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ANÁLISE DOS TCCs DOS CONCLUINTES DE LICENCIATURA EM 

CIÊNCIAS DA NATUREZA COM HABILITAÇÃO EM QUÍMICA NO 

ANO 2016 

   
Antonio Gonçalves Montel39  
Janecleia Soares de Aragão40  

  

Resumo: O presente estudo tem objetivo de analisar as temáticas abordadas nos Trabalhos 

de Conclusão de Curso apresentados em 2016 pelos concluintes de Licenciatura em 

Ciências da natureza com Habilitação em Química, do IFMT Campus Confresa/MT. O 

intuito é expor as ações vivenciadas pelos acadêmicos e os conhecimentos desenvolvidos 

no decorrer dos estágios supervisionados de regência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

de caráter exploratório na medida em que, segundo Minayo (2001), esta se preocupa com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. Com esse estudo, pretende-se analisar 

as contribuições que o estágio proporciona para os licenciados em Química, os pontos 

positivos e as fragilidades, assim como os problemas encontrados durante o estágio de 

regência e a falta de interação entre licenciando e estudantes.  

Palavras-chave: análise de TCC, estágio de regência, formação de professores. 

  

Introdução 

O estágio supervisionado é uma exigência para os cursos de licenciatura estabelecida 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96).  Esse precioso momento é 

indispensável na formação profissional a fim de adequar essa formação às expectativas do 

mercado de trabalho em que o licenciado irá atuar. Ele é um componente curricular teórico-

prático da formação docente a partir do qual a vivência profissional tem seu início e não se 

constitui apenas em um momento prático em oposição aos componentes teóricos do curso, 

mas em uma etapa de formação a qual deve contar com uma interlocução ativa entre teoria 

e prática. 

 A formação dos educadores deve ser submetida à reflexão, considerando que o 

professor é um importante elo entre os conhecimentos historicamente construídos e os 

alunos. Pimenta (2002) assinala que uma das demandas importantes dos anos noventa, em 

relação à atividade docente é justamente repensar a formação inicial e continuada dos 

professores a partir da análise das práticas pedagógicas docentes, ou seja, do cotidiano 

escolar.  
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 Essa observação preparada favorece a construção de aprendizagens por parte dos 

futuros professores, uma vez que “o conhecimento não se adquire ‘olhando’, 

‘contemplando’, ‘ficando ali diante do objeto’; exige que se instrumentalize o olhar com as 

teorias, estudos”. (PIMENTA, 2001, p. 120). 

Conforme a legislação vigente no país, é previsto no Art. 1º da resolução do 

Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação 

(CNE/CP), nº 28/2001 que a carga horária de estágio curricular supervisionado é de 400 

horas a partir do início do quinto semestre, estando de acordo o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) de Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Química.  

O entendimento do estágio com esse viés pode ser corroborado por ideias de outros 

autores que nos apresentam as etapas do estágio divididas em observação e regência, porém 

redimensionando-as em uma perspectiva reflexiva e investigativa (BARREIRO; GEBRAN, 

2006).  

Os estágios supervisionados manifestam-se como um processo indispensável à 

formação do estagiário, pois é a forma de estabelecer a transição do acadêmico para o 

professor. Esse é o ápice da formação, quando o graduando pode vivenciar a profissão, 

entendendo melhor sua futura área de atuação, de tal modo que sua formação tornar-se-á 

mais significativa, gerando discussões, proporcionando uma boa reflexão crítica, 

idealizando a sua identidade e impulsionando um novo olhar sobre o ensino, a aprendizagem 

e a função do professor (RAIMUNDO, 2015).  

Sendo assim, o estudante recebe a formação básica e, com esses conhecimentos, ele 

obtém a formação pedagógica que o habilitará ao exercício da docência. Nesse contexto, 

este estudo tem objetivo de analisar as temáticas abordadas nos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) apresentados em 2016 pelos licenciados de Licenciatura em Ciências da 

natureza com Habilitação em Química, do IFMT Campus Confresa/MT. 

  

Materiais e métodos  

 

O presente trabalho será norteado pela pesquisa qualitativa de caráter exploratório. 

Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares e 

subjetivas. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado.  

Será realizada uma análise dos TCCs dos licenciados em química durante o estágio 

de regência, realizados no ano de 2016 a fim de avaliar os pontos positivos e negativos 
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descritos pelos mesmos. Cabe ressaltar que o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da turma 

de Licenciatura em ciências da Natureza com habilitação em Química (IFMT, 2010) 

considerava o Relatório de Estágio Supervisionado de regência como TCC, última turma 

em que ocorreu dessa forma. 

O acesso aos TCCs será por meio da coordenação do curso via requerimento já 

realizado. Sendo assim, o artigo constitui-se a partir de pesquisa bibliográfica elaborada a 

partir de material já existente, que serão 12 trabalhos de conclusão de TCC. 

A pesquisa será desenvolvida a partir de 11 trabalhos da turma 2016, sendo que um 

deles não será analisado devido ao fato de ser do pesquisador. Cabe ressaltar que o intuito 

desse levantamento investigativo é expor as ações e os conhecimentos desenvolvidos e 

vivenciados pelos estagiários, enquanto acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências 

da Natureza com habilitação em Química do IFMT Campus Confresa/MT, durante a 

realização do estágio supervisionado de regência.  

Resultados esperados   

A importância de descrever as dificuldades relatadas pelos concluintes no estágio de 

regência surge a partir da ideia de que o estágio supervisionado é componente obrigatório 

dos cursos de Licenciaturas, sendo um momento essencial para a formação do professor. 

Vale ressaltar que o novo causa medo e gera dúvidas e inseguranças.  

 Nesse sentido, espera-se ao final deste trabalho identificar os anseios bem como as 

dificuldades encontradas pelos concluintes do curso de Licenciatura em Ciências da 

Natureza com habilitação em Química do IFMT Campus Confresa/MT no ano de 2016, 

durante a realização do estágio supervisionado de regência. Para a obtenção das 

informações, os TCCs servirão de fonte de pesquisa, pois neles estão relatadas as 

experiências vivenciadas durante esse período.  

   

Considerações finais 

  

  Finalmente, o estudo visa a relatar a análise que será realizada sobre os TCCs dos 

licenciados em Química do ano 2016 Campus Confresa. Espera-se que seja possível observar 

e analisar os pontos positivos e negativos, por meio de documentos já existentes a partir dos 

quais podemos conhecer os trabalhos de conclusão no período da graduação.      
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DIFICULDADES EM ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS E METODOLOGIAS ALTERNATIVAS UTILIZADAS 

PARA ENSINAR CIÊNCIAS A ELAS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

CONFRESA/MT 

 

Gerlayne Graziella Aires Duarte41 

Ana Claudia Tasinaffo Alves42 

 

 

Resumo: Nos dias atuais, é notório que as instituições ainda apresentam dificuldades na 

inclusão de estudantes portadores de algum tipo de necessidade especial. Por não se 

considerarem aptas a receberem esses estudantes, devido à falta de estrutura e formação de 

profissionais especializados, muitas vezes acabam negligenciando tal atendimento. A escola 

tem como papel receber esses estudantes no ambiente escolar, sendo necessárias adaptações.  

Muitos profissionais consideram-se despreparados para atender esses estudantes, por falta 

de estrutura e formação. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo averiguar quais 

as dificuldades de atender pessoas com necessidades especiais, além de buscar metodologias 

alternativas utilizadas para lhes ensinar ciências nas escolas públicas de Confresa/MT. Para 

isso, será realizada uma pesquisa do tipo qualitativa, por meio de questionário a ser 

respondido por professores de ciências das escolas públicas, municipais e estaduais.  O 

questionário buscará responder quais as dificuldades enfrentadas e as estratégias de ensino 

utilizadas com estudantes que tenham necessidades específicas para que eles se sintam 

inseridos no ambiente escolar e tenham um bom desenvolvimento na escola. 

 

Palavras-chave: dificuldades de aprendizagem, ensino de ciências, inclusão, adaptações. 

 

Introdução 

 

  A inclusão de estudantes, até os dias atuais, apresenta grandes dificuldades a serem 

superadas. Os estudantes devem estar matriculados no ensino regular, desde a educação 

infantil até o ensino superior, necessitando de um acompanhamento diferenciando a esses 

estudantes. Nesse contexto, as necessidades específicas são diversas, e a escola pode receber 

estudantes autistas, com deficiência física, intelectual, visual e auditiva.   

Faz-se necessário, portanto, conhecer estratégias de ensino para que seja propiciada 

a aprendizagem para esses estudantes. Um grande desafio, relacionado à falta de estrutura e 

condicionamento, é que o estudante continue durante todo o processo do ano letivo, e sinta-

se inserido no ambiente escolar. 
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Segundo Libêneo (2002, p. 135-136),  

A escola recebe sujeitos muito diferentes entre si, cada estudante é um ser singular, 

pertence a uma cultura, atribui significados pessoais à sua experiência, cada 

estudante precisa sentir que a situação de ensino-aprendizagem favorece o seu 

aprendizado. Temos, então, a diversidade. Como chegar ao direito universal de 

escolarização, à escolarização igual para todos e, ao mesmo tempo, acolher a 

diversidade, inclusive para que cada estudante seja um ser singular? Está aí um 

desafio imenso às escolas, aos educadores, aos sistemas de ensino.  

Muitas são as dificuldades para a implantação de políticas públicas em relação à 

inclusão de estudantes que possuem algum tipo de necessidade específica.  Para a inclusão, 

faz-se necessário que as instituições realizem adaptações para receber esses estudantes a fim 

de que se adaptem à escola e ocorra sua inserção. 

Segundo Zeraik (2006), para que a escola se torne inclusiva, é necessário que todos 

os envolvidos com esse processo educacional renovem sua prática, o que exige flexibilidade 

curricular e seleção adequada de estratégias de ensino e de avaliação. 

 Na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), fica estabelecido que todos os estudantes os 

quais possuam qualquer tipo de necessidades específicas devem estar inseridos no sistema 

escolar. A Lei também preconiza que as escolas devem estar preparadas para receber esses 

estudantes, tanto na parte estrutural como profissional, tornando possível uma educação 

efetiva (BRASIL, 1996). 

 Diante desse cenário, o objetivo da pesquisa é averiguar quais as dificuldades de 

atender pessoas com necessidades especiais e metodologias alternativas utilizadas para lhes 

ensinar Ciências nas escolas públicas de Confresa/MT. Para isso será realizada uma pesquisa 

do tipo qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados o questionário. Os sujeitos 

da pesquisa serão professores de Ciências das escolas públicas, municipais e estaduais.  O 

questionário buscará obter informações em relação a quais as dificuldades e as estratégias 

de ensino que eles utilizam com estudantes que tenham necessidades específicas para que 

eles se sintam inseridos no ambiente escolar e tenha um bom desenvolvimento na escola. 

 

Materiais e métodos 

 

O presente projeto será realizado em forma de uma pesquisa de cunho qualitativo, 

por meio de questionários semiestruturados com perguntas abertas e fechadas com 

professores das disciplinas do ensino de ciências no município de Confresa, nas escolas 

municipais e estaduais. 
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Conforme explica Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999, p. 146) as pesquisas 

qualitativas são aquelas “cuja ênfase recai sobre a compreensão das intenções e do 

significado dos atos humanos”. 

Por meio de informações com professores da área, serão coletadas informações sobre 

o cotidiano de estudantes com necessidades específicas – podendo ser elas: física, intelectual 

e cultural –, como se o ambiente escolar está apto a recebê-los, quais as alterações que foram 

feitas e se os profissionais têm curso de capacitação na área de educação inclusiva. 

 

Resultados esperados 

 

Após a realização da pesquisa com os professores de Ciências, pretende-se apresentar 

qual a realidade no município de Confresa: as dificuldades que possuem em atender esses 

estudantes; se os professores que atendem possuem alguma formação em relação à educação 

inclusiva; quais os tipos de necessidades especiais e metodologias alternativas utilizadas para 

ensinar ciências que eles possuem e do que já atenderam; por fim, se a escola está apta a 

receber esses estudantes.  

 

Considerações finais  

 

O ensino de estudantes especiais necessita de um olhar diferente por parte dos 

profissionais da área, não apenas da área de ciências, mas de todas em forma em geral. 

Revelam-se necessários maiores investimentos, cabendo a nossos representantes políticos 

um olhar atento para que isso aconteça, e que também haja cobrança por parte da sociedade, 

iniciando pelas modificações estruturais dos prédios educacionais, e também da formação e 

qualificação de profissionais, para que criem novas estratégias de ensino e saibam 

desenvolver atividades inclusivas com esses estudantes.  
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JOGOS DIDÁTICOS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO 

DE QUÍMICA: ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS NA 

REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA (2006-2018) 

 

Ellen Leticia Alves Vasconcelos43 

Ana Cláudia Tasinaffo Alves44 

 

Resumo: O presente texto apresenta um projeto de pesquisa que tem como objetivo analisar 

artigos publicados na Revista Química Nova na Escola (QNEsc) que estejam relacionados 

com a aplicação de jogos didáticos no Ensino de Química. A investigação vai observar a 

frequência de uso com que esse recurso didático tem sido empregado nos últimos 12 anos, 

os conceitos aos quais os jogos estão relacionados e as contribuições para o processo 

educativo. A ideia surgiu das novas tendências educacionais as quais sugerem que o ensino 

desperte o interesse dos estudantes, fazendo com que o professor tenha uma nova função de 

buscar estratégias que tornem o estudo mais atrativo, divertido e lúdico. A pesquisa 

caracteriza-se como qualitativa, explicativa, bibliográfica, em que a coleta de dados está 

sendo feita por meio de levantamento de artigos no site do periódico QNEsc. Pode-se 

concluir que os artigos selecionados estão associados aos mais diversos conteúdos da 

Química, como tabela periódica, funções inorgânicas, funções orgânicas, ligações químicas, 

cinética química, soluções, solubilidade e concentrações molar. 

 

Palavras-chave: ensino de Química, jogos didáticos, Revista Química Nova na Escola. 

 

Introdução  

Tendo em vista que nos dias atuais tornou-se reponsabilidade do professor inovar 

suas aulas, propondo metodologias diferenciadas que chamem atenção dos estudantes, vêm 

sendo desenvolvidos pelos docentes muitos recursos didáticos, dentre eles os jogos didáticos, 

um método diversificado que chama atenção dos estudantes, pois eles podem ter a 

oportunidade de aprender brincando. 

A ideia do ensino despertado pelo interesse do estudante passou a ser um desafio 

à competência do docente. O interesse daquele que aprende passou a ser a força 

motora do processo de aprendizagem, e o professor, o gerador de situações 

estimuladoras para aprendizagem (CUNHA, 2012, p. 92). 

Sendo assim, tornou-se muito comum utilizar os jogos didáticos como um dos 

recursos complementares que ajudam o professor na hora da mediação do conteúdo de todas 

as disciplinas, e principalmente no Ensino de Química que, segundo os estudantes, é um 

conteúdo chato e de difícil compreensão. 
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Mediante a grande procura de novas metodologias para a mediação de aulas 

diversificadas, foram surgindo vários recursos didáticos para servirem de apoio na 

abordagem de conteúdo. Dentro do ensino de química, surgiu a utilização de jogos didáticos 

para auxiliarem os docentes na abordagem de conteúdos considerados de difícil 

compreensão.  

Durante muito tempo, acreditava-se que a aprendizagem ocorria pela repetição e que 

os estudantes que não aprendiam eram os únicos responsáveis pelo seu insucesso. Hoje, o 

insucesso dos estudantes também é considerado consequência do trabalho do professor 

(CUNHA, 2012 p. 92). 

Portanto, com o passar do tempo o professor teve que repensar suas práticas docentes, 

tornando o estudante o ponto central de todo o processo de aprendizagem, devendo o docente 

proporcionar situações que estimulem a aprendizagem. Foi nesse contexto que os jogos 

didáticos ganharam ênfase como um instrumento motivador da aprendizagem, inclusive de 

conhecimentos químicos que são visto pelos estudantes como uma ciência difícil e chata de 

ser estudada (CUNHA, 2012). 

Muitos trabalhos na área educacional destacam a contribuição do uso de jogos para 

o processo de ensino-aprendizagem. No ensino de química, esses recursos podem 

constituir ferramentas auxiliares para o professor, uma vez que buscam despertar 

o interesse dos alunos, promover a interação em sala de aula e facilitar a 

compreensão de conteúdos tratados nessa disciplina (SILVA; CORDEIRO; KIIL, 

2013, p. 27). 

É importante ressaltar que pode haver a presença dos aspectos lúdicos e educativos, 

mas, sobretudo, a presença de regras claras e explícitas que devem orientar os jogos. Essa 

característica torna-se fundamental para demarcar uma diferenciação do jogo na escola de 

outras atividades como jogos educativos, que se diferenciam das atividades didáticas 

destinadas à sala de aula e aos conteúdos específicos que estão relacionados a determinado 

jogo (CUNHA, 2012). 

Na maior parte dos estudos e artigos da QNEsc, pode-se verificar que os jogos 

didáticos provocam alguns efeitos nos estudantes, dentre eles melhor percepção de conceitos 

que acontece mais rapidamente, o jogo causa no estudante uma maior motivação para o 

trabalho; melhoram a socialização em grupo; desenvolvimento físico, intelectual e moral nos 

estudantes.  

Diante desse cenário, o objetivo do presente trabalho é analisar, por meio das 

publicações da QNEsc, se os jogos didáticos vêm sendo utilizados pelos professores como 

auxilio na mediação de conteúdos de Química e como estão os resultados quando se fala do 
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processo de aprendizagem dos estudantes. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

documental e qualitativa do tipo levantamento. 

 Para tanto, o levantamento tem como recorte temporal os últimos dez anos de 

publicações da revista QNEsc, com intuito de caracterizar como esse recurso vem sendo 

utilizado, em quais conteúdos, da química segundo as publicações foram desenvolvidos 

jogos didáticos e se, de acordo com os artigos, os jogos didáticos desenvolvidos contribuíram 

para melhor desenvolvimento das competências e habilidades requeridas para determinado 

conteúdo. 

 

Materiais e métodos 

Para Alves-Mazzoti e Gewandsznaider (1999, p. 147), as pesquisas qualitativas “por 

sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama 

de casos” e reforçam que este tipo de pesquisa tem ênfase “sobre a compreensão das 

intenções e do significado dos atos humanos” (idem, p. 146). Assim, a pesquisa é qualitativa 

na medida em que busca dados qualitativos sobre conteúdos e tipos de jogos elaborados para 

o ensino de Química, e serão analisados de acordo com o referencial teórico utilizado, além 

de separar por categorias. 

A pesquisa na revista QNEsc é realizada no site http://qnesc.sbq.org.br/, no qual os 

artigos são disponibilizados integralmente de forma gratuita. Para tanto, foi desenvolvida 

uma ficha para analisar artigos que tratem da temática jogos didáticos. Na ficha, estão 

dispostos os seguintes tópicos: título, autores, ano de publicação, tipo de pesquisa, 

instrumento, conteúdo do jogo e os resultados que podem ser observados na Figura 01. 

Figura 1: modelo de ficha para realizar a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019. 

Ficha: 01: Titulo: 

Autor (es): 

Ano de publicação:   Tipo de pesquisa: 

Instrumentos: 

Conteúdo abordado:   Tipo de jogo: 

Etapa de escolarização:   Público Participante: 

Resultados: 
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A elaboração da ficha é importante para que se busquem os mesmos tipos de 

informações em todos os artigos, podendo assim categorizá-los após a coleta dos dados. 

Sendo assim, a coleta de dados está sendo realizada nos artigos baixados pelo uso da internet 

no site da revista. Os dados serão analisados utilizando as fichas escritas, respectivas a cada 

artigo, analisando o conteúdo estudado bem como acontece a utilização dos jogos e os 

resultados da aplicação do recurso como auxílio no processo de ensino-aprendizagem.  

Já foram selecionados os artigos a serem analisados que estão dispostos nos 

resultados e discussões. Foi montado também um cronograma para realizar a pesquisa. O 

cronograma serve neste caso para criar metas e objetivos que devem ser alcançados em um 

determinado intervalo de tempo, ajudando assim o pesquisador em todo o desenvolvimento 

de sua pesquisa. 

 

Resultados preliminares 

 Até o presente momento, já foram selecionados alguns artigos a serem analisados 

(Quadro 1). O levantamento foi realizado via internet, no site da Revista QNEsc, durante o 

período do ano de 2008 a 2018, a partir de buscas pelos seguintes termos: “jogos didáticos”, 

“ludicidade na Química” e “jogos lúdicos no ensino de Química”, considerando apenas 

publicações entre 2006 e 2018. 

 Quadro 1: Artigos selecionados até o momento 

Artigos selecionados  

1- GODOI, T. A. F. et. Al.  Tabela periódica: um super trunfo para alunos do ensino fundamental e 

médio. Química Nova na Escola, v. 32, n.1, p. 22-25, 2010. 

2- SANTOS, A. P. B.; MICHEL, R. C. Vamos jogar uma SueQuímica? Química Nova na Escola. v. 

31, n. 3, p. 179-183, 2009. 

3- OLIVEIRA, J. S.; MARLÓN H. F. B. S. e VAZ, W. F. Banco Químico: um jogo de tabuleiro, 

cartas, dados, compras e vendas para o ensino do conceito de soluções. Química Nova na Escola. v. 37, n. 

4, p. 285-293, 2015. 

4- OLIVEIRA, A. L. Jogo Educativo como Recurso Interdisciplinar no Ensino de Química. Química 

Nova na Escola. v. 40, n.2, p. 89-96, 2018. 

5- SILVA, B.; CORDEIRO, M. R. e KIILL, K. B. Jogo didático investigativo: uma ferramenta para 

o ensino de química. Química Nova na Escola. v. 37, n. 1, p. 27-34, 2015. 

6- MATHIAS, P. B. et. Al. Os jogos educacionais de cartas como estratégias de ensino em química. 

Química Nova na Escola. v.34, n.2, p.248-266, 2012 
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7- OLIVEIRA, J.J. S. et. Al. Criação do Jogo “Um passeio na Indústria de Laticínio” visando 

promover a educação ambiental no curso técnico de alimentos. Química Nova na Escola. v. 39, n.2, p. 142-

152, 2017. 

8- SOARES, M. H. F. B.; CAVALHEIRO, E. T. G. O ludo como um jogo para discutir conceitos em 

termoquímica. Química Nova na Escola. v. 20, n. 2, p. 27-31, 2006 

9- SILVA, J. E.; SILVA, C. N.; OLIVEIRA, O. A.; CORDEIRO, D. O. Pistas orgânicas: um jogo 

para o processo de ensino e aprendizagem da química. Química Nova na Escola. v. 40, n. 1, p. 25-32, 2018. 

10- OLIVEIRA, A. L. et al. O jogo educativo como recurso interdisciplinar no ensino de química. 

Química Nova na Escola. v. 40, n. 2, p. 89-96, 2018. 

Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

 

Considerações finais  

 Conclui-se então que os jogos didáticos são recursos que tornam o ensino de Química 

atrativo, propiciando aos estudantes estimulo em aprender os conceitos relacionados aos 

conteúdos abordados. Sobre os artigos selecionados para serem analisados, foi também 

estabelecido um padrão por meio do fichamento, ou seja, as informações que serão extraídas 

de cada artigo serão do mesmo tipo, podendo categorizá-las ao final do levantamento. 
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FATORES QUE INDUZEM A NÃO ATUAÇÃO NA DOCÊNCIA DE 

LICENCIADOS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA COM 

HABILITAÇÃO EM QUÍMICA DO IFMT CAMPUS CONFRESA 
 

Cleidiane Rodrigues Gomes Cunha45 

Ana Claudia Tasinaffo Alves46 

 

Resumo: A presente proposta de investigação apoia-se na não atuação na docência dos 

egressos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química do 

IFMT Campus Confresa, levando em consideração a escassez de professores no cenário atual 

não atuando em suas respectivas habilitações. Trata-se de uma pesquisa com abordagem 

qualitativa. Para produção de dados, será utilizado um questionário com questões abertas e 

fechadas, para os licenciados que concluíram o referido curso no período de 2014 a 2018. O 

objetivo é identificar os principais fatores que influenciam e consequentemente induzem tais 

licenciados à não atuação. Considera-se este estudo relevante, não só como resultado para a 

mencionada instituição, como também para os novos ingressantes, sendo possível, a partir 

dos resultados obtidos, oferecer um curso que possa proporcionar aos estudantes aquilo que 

eles almejam para seu futuro profissional. 

 

Palavras-chave: egressos, não atuação docente, futuro profissional. 

 

Introdução  

Atualmente, é nítida nas escolas a escassez de professores habilitados atuando em 

suas disciplinas específicas. Contudo, isso pode ser resultante de diversos fatores, como 

números insuficientes de licenciados, falta de atratividade da profissão ou ainda a 

desmotivação de licenciados por seguirem a carreira docente. 

Para Pinto (2014, p.02),  

 

[...] o problema da falta de professores é tema recorrente na mídia e na pauta dos 

gestores públicos que planejam e executam as políticas educacionais. Afinal, para 

qualquer rede de ensino que olhemos, logo constatamos a ausência de professores 

habilitados. A questão que fica é: faltam professores formados (licenciados) em 

número suficiente, ou aqueles habilitados buscam outras atividades remuneradas 

em função da pequena atratividade da profissão? 

 

Percebe-se, assim, que a carência de professores no Brasil não é decorrente apenas 

da falta de formação para atuação. Considerando os dados obtidos pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) sobre os concluintes de cursos de licenciatura 

nos últimos 20 anos, constatou-se, excetuando a disciplina de Física, que o número de 
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licenciados é mais que suficiente para suprir a falta de professores habilitados (PINTO, 

2014). 

Diante dos dados apresentados, sabendo que há egressos do curso de Licenciatura 

em Ciências da Natureza com Habilitação em Química (LCN – Química) do Instituto Federal 

de Mato Grosso (IFMT) Campus Confresa que também não atuam como docentes, a questão 

que norteará a investigação desta pesquisa é: quais fatores influenciam para que os egressos 

do curso em questão não atuem como docentes? 

Assim, pretende-se com este estudo conhecer as motivações e interesses dos egressos 

do curso de LCN – Química do IFMT Campus Confresa, com o objetivo de identificar os 

principais fatores que influenciam e consequentemente induzem tais licenciados à não 

atuação. 

O IFMT Campus Confresa, localizado a aproximadamente 1200 km da capital do 

estado, Cuiabá, iniciou suas atividades em 2010, e desde então formou cinco turmas no 

referido curso, sendo os anos de conclusão 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e possivelmente 

formará a sexta turma em maio do ano corrente. 

O objetivo do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em 

Química é formar professores para atuarem na Educação Básica, bem como em outras 

modalidades de ensino, na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, proporcionando 

ao egresso conhecimento pedagógico e científico para sua futura atuação, contribuindo assim 

para a melhoria da qualidade do ensino na região (IFMT, 2014). 

Portanto, a realização deste estudo (pesquisa de abordagem qualitativa), do tipo 

estudo de caso, utilizará como instrumento de coleta de dados um questionário que será 

elaborado e respondido apenas pelos possíveis egressos do referido curso que não estão 

atuando profissionalmente de acordo com sua formação em nível superior. 

 

Materiais e métodos 

 O presente estudo será feito como uma pesquisa de abordagem qualitativa, mesmo 

obtendo-se também dados numéricos, que obviamente serão necessários para sustentar 

aspectos educacionais investigados (SOUSA; ALVES, 2018). E, quanto ao tipo, será 

considerado um estudo de caso, sendo esta categoria de investigação compreendida por 

retratar a realidade do objeto de estudo de forma completa e profunda (ANDRÉ, 1984). 

 Para efetivação deste estudo, será necessário primeiramente fazer levantamentos de 

dados dos egressos que concluíram o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza com 
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Habilitação em Química no período de 2014 a 2018, para averiguar os possíveis licenciados 

que não estão atuando conforme sua graduação no mencionado curso. Esse primeiro 

levantamento será realizado junto ao Registro Escolar, com base nas atas de colação de grau 

das cinco turmas concluídas até 2018. 

Como instrumento de coleta de dados, para este estudo será utilizado um questionário 

em elaboração, com questões abertas e fechadas, a ser respondido apenas pelos egressos que 

não estão atuando em sua área de formação, com a finalidade de identificar os principais 

fatores que influenciam e consequentemente induzem tais licenciados a não atuarem como 

docentes. 

O questionário é prático de ser respondido, possibilitando a análise de um grande 

número de percepções, motivações, necessidades, expectativas e opiniões referentes ao que 

se deseja saber dos sujeitos da pesquisa. O questionário será estruturado por um número 

maior de questões abertas, visando à garantia da obtenção de material detalhado sobre as 

percepções dos sujeitos em relação às questões de investigação. 

 

Resultados esperados 

Espera-se que os resultados obtidos por meio desta investigação sejam de grande 

valia, tanto para os graduandos, quanto para a instituição formadora. Uma vez que, é 

possível, por meio dos resultados, averiguar os reais interesses e motivações que levaram os 

sujeitos da pesquisa a optarem pela referida formação e, por conseguinte, pela não atuação. 

E assim, conhecendo os principais interesses, é possível oferecer aos futuros graduandos 

uma formação mais adequada, e que o curso possa oferecer aos estudantes aquilo que eles 

almejam e esperam para seu futuro profissional. 

 

Considerações finais  

 

  A partir do que foi apresentado, espera-se, com o estudo em questão, conhecer qual 

ou quais são os motivos e interesses que levaram os egressos à escolha do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química do IFMT Campus 

Confresa, e consequentemente identificar os fatores que induzem os possíveis licenciados à 

não atuação no mercado de trabalho de acordo com sua formação em nível superior. 

 Portanto, conhecendo os interesses e motivações que os conduziram à escolha do 

referido curso e também à não atuação, possivelmente, com base nas necessidades de novos 
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ingressantes, pode ser realizadas algumas mudanças na proposta do curso de forma que este 

promova a melhor formação profissional possível. 
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CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM MODELO DIDÁTICO PARA 

ENSINAR ÓPTICA GEOMÉTRICA AOS ESTUDANTES DO 9º ANO 

DO ENSINO FUDAMENTAL E 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

  

Elenivaldo Pereira da Silva47  

Devacir Vaz de Moraes 48  

  

Resumo: Nos cursos de formação docente e no espaço escolar, é recorrente a discussão 

sobre as aulas práticas e seu potencial para o ensino de ciências. Porém, esse protagonismo 

da experimentação é deixado de lado por falta de laboratórios adequados. Muitos 

professores não oferecem práticas laboratoriais devido à inexistência desse espaço nas 

escolas (laboratório com equipamento adequado) e, sobretudo, ao preço elevado para 

aquisição de equipamentos para montagem dos mesmos.  O objetivo deste trabalho é 

proporcionar aos professores de ciências novas opções de atividades práticas para assim 

romper rotinas e quebrar paradigmas. O intuito é explorar a elaboração de materiais 

didáticos com materiais alternativos e de baixo custo para o ensino de ciências. Assim, 

espera-se minimizar os problemas provenientes da falta de equipamentos de laboratórios 

para a realização de aulas práticas, pois a experimentação é fundamental para formar 

indivíduos alfabetizados cientificamente.  

   

Palavras-chave: ciências, prática, ensino, equipamentos, matérias e laboratório.  

  

Introdução  

 O advento da ciência e da tecnologia tem gerado profundas mudanças culturais e 

sociais na sociedade atual, principalmente no que se refere à quantidade de informações 

disseminadas na WWW 4.0 muitas vezes não são verificadas e consultadas quanto a sua 

veracidade. A escola representa desse modo um meio para a organização dessas 

informações, contribuindo para a formação dos discentes.  

Desse modo, o ensino de ciências vem se transformando em um artifício complexo, 

uma vez que é preciso acordar nos discentes uma aptidão para a interligação entre as variadas 

informações, de modo que o discente possa estabelecer relações que permitam sua 

aplicabilidade na resolução de situações problemas (CHAGAS 2009).  

Espera-se que o ensino de ciências possibilite ao estudante uma forma crítica de olhar 

o mundo que o rodeia, para que ele consiga analisar as informações à sua volta, utilizando 

essas informações para uma tomada de decisão, conseguindo interagir com seu meio, como 

cidadão alfabetizado cientificamente (KACZMARECH 2012).  
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48 Orientador (a) – Profº Esp. Instituto Federal de Mato Grosso- Campus Confresa, 

devacir.moraes@cfs.ifmt.edu.br  



Vol. 3, N. 1 (2019): 3ª Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização ISSN 2526-155X,  p. 111 
 

Isso significa uma forma de ensino que gere relações entre os saberes científicos e o 

dia a dia do discente, tornando o conhecimento um bem comum a todos. Nos discursos 

oficias, é recorrente a fala do protagonismo do professor como forma de gerar um avanço 

do conhecimento cientifico através da prática. Papel esse que é fundamental para mudanças 

e melhorias na qualidade do ensino, transformando o indivíduo em um cidadão crítico e 

capaz de analisar o mundo que o cerca (KACZMARECH 2012).  

Frente ao exposto, o presente estudo tem como objetivo proporcionar aos professores 

de ciências novas opções de atividades práticas para assim romper rotinas e quebrar 

paradigmas. 

  

Materiais e métodos  

Com os experimentos descritos, percebe-se que é possível produzir, com materiais 

alternativos e de baixo custo, práticas experimentais para o ensino de ciências. Este trabalho 

poderá ser aplicado com estudantes do 9º ano Ensino Fundamental e 2º ano do Ensino 

Médio, como facilitador da aprendizagem.  

No primeiro momento, será realizado um questionário, associando os conhecimentos 

prévios dos estudantes aos conceitos de Óptica Geométrica, em seguida, os alunos serão 

instigados a discutirem os conceitos (mesa-redonda). Após a discussão, eles vão ao 

laboratório de informática realizar uma pesquisa (o professor pode solicitar que a mesma 

seja realizada em casa) sobre o tema.  

Na aula seguinte, o professor fará a demonstração da prática experimental usando 

cubo infinito e luz que faz curva (Figuras 1 e 2). Após a demonstração, aplica-se um novo 

questionário para identificar se os estudantes conseguiram associar os conceitos abordados 

no procedimento experimental.  

 

Figura 1- cubo infinito                                                    Figura 2 – Luz que faz curva  

                      

Fonte: Google                                                                  Fonte: Autor   
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Cubo infinito e o aprisionamento do um feixe de laser como efeito de uma fibra ótica, 

utilizando materiais de baixo custo que estão listados a seguir:  

 

Tabela com matérias para confecção do Cubo infinito   

Matérias  Quantidade  Valor  Onde conseguir  

fitas LED 5 metros  2  50,00  Loja de utilidades  

Vidro 30x30 cm  6  50,00  Vidraçaria  

Insulfilme espelhado   1,5 m²  50,00  Loja internet  

Madeira 5x5 cm  7,20 metros  20,00  Marcenaria  

Fita isolante  2  15,00  Material de construção  

Fita dupla face  2  20,00  Material de construção  

Bicarbonato de sódio   1  5,00  Supermercado  

Super cola  1  10,00  Material de construção  

Tinta spray preta   2  30,00  Material de construção  

Serra manual   1  15,00  Material de construção  

Ferro de solda  1  15,00  Material de construção  

Solda estanho   1  15,00  Material de construção  

    Total: 295,00    

  

Tabela com matérias para curvatura da luz  

Matérias  Quantidade  Valor Onde conseguir  

Placa Arduino  1  40,00 Loja internet  

Fonte 12 volts  1  15,00 Loja internet  

Laser ponte verde  1  40,00 Loja internet  

Bamba da água 5 volts  1  20,00 Loja internet  

Mangueira 3 mm  2 metros  5,00 Material de construção  

Tigela de vidro  1  5,00 Loja de utilidades  

Fio duplo  3 metros  5,00 Material de construção  

Garrafa pet 2L  1  0,00 Reciclável  

Caixa de madeira 15x15  1  5,00 Reciclável  

    Total: 135,00   
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Podem ser explorados conceitos de Óptica Geométrica, tais como: Fibra ótica, 

reflexão da luz, refração (Lei de Snell-Descartes).  

 

O funcionamento da fibra óptica se baseia na reflexão total da luz. Esse fenômeno 

ocorre quando a luz é refletida, ao invés de atravessar meios com índices de 

refração diferentes. A reflexão total ocorre apenas quando o seno do ângulo de 

incidência é igual ou maior que a razão entre o índice de refração do segundo 

meio sobre o primeiro (RODRIGUES 2018, p.18-19).  

  

A fibra óptica se baseia na reflexão máxima da luz. Esse fenômeno ocorre quando a 

luz é refletida, ao invés de atravessar meios com índices de refração diferentes. Lei de Snell: 

para um raio de luz monocromático que atravesse a superfície de separação de dois meios 

transparentes com índices de refração η1 e η2, o ângulo do raio incidente θ1 e o ângulo do 

raio transmitido θ2 (ângulo de refração), medidos com respeito à normal, satisfazem a 

relação. ( n1 sin(a1) = n2 sin(a2) (FASSARELLA 2007).    

 

Resultados esperados  

Espera-se que, ao usar os experimentos para ensinar ciências, os estudantes possam 

compreender os conceitos relacionando ao seu cotidiano. Espera-se também que os 

professores percebam não tem necessidade de muito recurso financeiro para usar práticas 

experimentais em sala de aula, não necessitando que a escola tenha um laboratório de ponta 

e com alto custo financeiro.  

A partir desse projeto, deseja-se tornar as aulas mais atraentes e dinâmicas para os 

alunos, e não só focar em aulas teóricas e matematizadas, mostrando que sala de aula pode 

ser um espaço adequado ao uso de experimentos, permitindo que o aluno desenvolva uma 

postura crítica e investigativa sobre o resultado do mesmo e faz questionar a veracidade de 

algumas hipóteses e a formar ideias sobre determinado fenômeno.   

  

Considerações finais   

Este projeto tem a modesta intenção de livrar parcialmente a física do estigma ingrato 

que lhe foi delegado, mostrando que no dia a dia a física encontra-se em várias situações e 

não tem como negar a sua inquestionável importância para a humanidade. A partir das aulas 

experimentais, espera-se que os estudantes consigam associar ciência ao seu cotidiano, 

facilitando o processo de ensino-aprendizagem, obtendo uma nova dinâmica, diferente da 

aula tradicional e expositiva nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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Também se espera que o estudo possa fomentar as aulas práticas, haja vista a inserção 

de recursos didáticos alternativos e o baixo custo como ferramenta de aula, permitindo dessa 

maneira a continuidade das atividades pelos professores da Educação do Campo, que não 

têm alcance e nem acesso disponível a um laboratório.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ALTERNATIVA PARA REDUÇÃO DO 

LIXO NO MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA-MT 
 

Railoane de Sousa Louzeiro49 

Sandra Aparecida Tavares50 

Resumo 

Objetiva-se, com o presente trabalho, analisar as concepções dos estudantes sobre os 

problemas ambientais provocados pelo lixo doméstico e refletir sobre a importância da 

Educação Ambiental para alcançar o desenvolvimento sustentável, por meio de uma 

pesquisa qualitativa baseada na fundamentação teórica pesquisada em autores pertinentes ao 

assunto abordado. Será aplicado questionário para 300 (trezentos) estudantes de faixa etária 

entre 12 e 23 anos de idade, no mês de agosto de 2019. Após coletados e avaliados os dados, 

espera-se entender qual a compreensão dos estudantes sobre a temática Educação Ambiental, 

e, assim, os professores poderem abordar os temas com que os alunos tenham menos 

afinidade. 

Palavras-chave: educação ambiental, escola, meio ambiente. 

 

Introdução 

O volume de lixo que produzimos diariamente corresponde a um dos maiores 

problemas ambientais da atualidade. Com a globalização, industrialização e toda ação 

humana que viola o salutar curso da natureza, aumenta a cada dia a quantidade de lixo 

produzida, no Brasil. Houve um acrescimento de 32% na produção de lixo entre os anos de 

2003 e 2017 (ABRELPE, 2017), enquanto o crescimento populacional foi de apenas 13% 

no mesmo período. 

Dessa forma, a Educação Ambiental vem se tornando uma alternativa para a 

elaboração de construções sociais inovadoras, principalmente no que se refere à 

conscientização para a preservação do meio ambiente, conforme afirma (JACOBI, 1998) “as 

políticas ambientais e os programas educacionais relacionados à conscientização sobre a 

crise ambiental demandam cada vez mais novos e tecnológicos disponíveis”. 

A conservação da natureza não deve ser vista apenas como um dos objetivos do 

desenvolvimento. Ela deve ser pensada como meio que promova uma relação do ser humano 

com o ambiente, a partir das mudanças de atitudes e de valores éticos e morais, entendendo 
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que o meio ambiente faz parte de um projeto mais abrangente, o qual alinha a preservação 

ambiental à sobrevivência da própria espécie humana (RAMOS e PORTELLA, 2016). 

Um dos problemas do lixo está justamente na elevada produção, representando um 

grande desperdício de recursos naturais. Uma possível alternativa para esse problema é o 

uso racional dos bens de consumo, a fim de reduzir a produção de resíduos sólidos. Nesse 

sentido, a proposta de se trabalhar a Educação Ambiental inserida no contexto escolar visa 

a contribuir para que os estudantes sejam capazes de intervir na realidade que os cerca, o que 

é primordial para que a sociedade tenha uma mudança nos hábitos de consumo, e assim, 

tenda a diminuir a quantidade de lixo produzida e, consequentemente, os danos causados ao 

meio ambiente. 

 

Material e Métodos 

O presente estudo será desenvolvido nas escolas públicas do município de Alto Boa 

Vista-MT, onde será aplicado questionário para 300 (trezentos) estudantes do Ensino 

Fundamental II e Médio numa faixa etária de 12 a 23 anos de idade. Objetiva-se relatar a 

importância da Educação Ambiental como uma ferramenta fundamental para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, através de uma pesquisa qualitativa. 

Como instrumento para coletar dados, será aplicado questionário constituído por 

questões abertas. Após a coleta das informações, será feita uma análise de conteúdo, a fim 

de observar o conhecimento dos estudantes sobre Educação Ambiental, e assim, direcionar 

os professores a abordarem temas com os quais os estudantes demonstram afinidade e, dessa 

forma, deixar clara aos mesmos a importância da preservação do meio ambiente. 

 

 

Resultados Esperados 

Com a realização do presente trabalho, pretende-se entender qual a compreensão dos 

estudantes sobre a temática Educação Ambiental, e assim, os professores poderem abordar 

os temas. Dessa forma, os estudantes poderão desenvolver sua conscientização e, assim, 

transmitir para a comunidade local o conhecimento adquirido em sala de aula, estimulando 

o debate acerca das questões ambientais.  
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Assim, os estudantes terão maior capacidade de compreensão sobre a importância de 

preservar o meio ambiente, o que poderá acarretar uma mudança de hábitos, como produzir 

menos lixo, haja vista que não é apenas um merecimento, mas um direito da comunidade 

usufruir de um ambiente preservado, devendo ele ser completamente sadio para a essencial 

e adequada qualidade de vida de cada ser. 

 

 

Considerações Finais 

Diante do exposto, verifica-se que a Educação Ambiental se apresenta como uma 

ferramenta de imensurável valia no desenvolvimento de práticas voltadas à preservação do 

meio ambiente, ecologicamente, equilibrado, e, assim, para a preservação da vida social e 

ambiental. Esse aspecto torna relevante que o tema seja compreendido no modo como está 

sendo abordado na escola, bem como a forma com que os estudantes estão compreendendo 

o conteúdo. 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A LEITURA NA ESCOLA: 

RELATO DE DOCENTES DAS ESCOLAS DO CAMPO DE 

CONFRESA-MT 
 

Cristian Alex Lopes de Souza51 

Samira dos Santos Ramos52 

 

 

Resumo: Este trabalho está inserido na área de Educação, subárea de Leitura e Letramento, 

e tem como objetivo refletir sobre a Literatura, as estratégias de ensino e a formação dos 

professores, especialmente nas escolas do campo. Para tanto, apresenta como referencial 

teórico Gregorin Filho (2011), Solé (2008) e Colomer (2007). A metodologia de pesquisa 

foi quantitativa, com formulário composto de perguntas abertas e fechadas, e qualitativa, por 

meio de entrevistas semi-estruturadas com docentes da rede municipal de ensino. As 

pesquisas foram realizadas nas escolas municipais do campo, localizadas na área rural de 

Confresa - MT. Como resultado parcial, entendeu-se que as escolas têm participado de 

formações de leitura, porém de forma insuficiente para alguns professores. Notou-se também 

necessidade de investimentos nos aspectos de formação de professores, estruturas físicas nas 

escolas do campo, para que os alunos possam interessar-se mais pela leitura e, 

consequentemente, relacioná-la ao seu desenvolvimento cultural, intelectual e social. 

 

Palavras-chave: literatura, estratégia de ensino, formação de professores, educação do 

campo. 

 

Introdução  

Acredita-se que um dos problemas do frágil hábito de leitura desenvolvido pelos 

alunos do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino da cidade de Confresa - MT está 

relacionado à falta de planejamentos estratégicos capazes de levar os alunos a motivações 

para ler por prazer, ressignificando o mundo que os rodeia através da leitura. A narrativa 

para fruição não faz parte da vida escolar dos alunos e estes não se interessam por livros. 

Estas premissas, no entanto, estão formuladas com base no senso comum e na 

desvalorização da escola pública, que é generalizante e estigmatizante. É de suma 

importância investigar as ações realizadas pelos docentes para o incentivo à formação de 

futuros leitores competentes e habilidosos, capazes de relacionar o mundo literário à 

realidade cotidiana, identificando quais são as estratégias no ensino de leitura literária usadas 

pelos os professores que atuam nas diferentes áreas do conhecimento e discutindo a 

formação do professor como mediador de leitura. 

                                                           
51 Pedagogo - UNEMAT, docente na E.M. Central – Confresa-MT, e-mail: cristianalexlopes@outlook.com 
52 Orientadora - Mestra em Letras – FFLCH/USP, docente no Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, e-

mail: samiraramos@usp.br 



Vol. 3, N. 1 (2019): 3ª Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização ISSN 2526-155X,  p. 119 
 

Acredita-se que leitor é aquele que possui objetivo e motivações relevantes para uma 

sequência habitual de leitura em sua rotina de vida. Assim como inúmeras atividades que 

realizamos no cotidiano diário, a leitura também precisa de motivação. Solé (1998 p.32-34) 

afirma que é possível classificar os leitores em cinco categorias: pré-leitor, leitor iniciante, 

leitor em processo, leitor fluente e leitor crítico. 

Porém, para que os alunos avancem nos estágios de leitura, a escola precisa incentivar 

o ato de ler entre seus alunos, independentemente da área de conhecimento em que o 

professor atua ou que tenha como habilitação, pois todas as disciplinas dependem de um 

leitor competente para compreensão do que lhe é proposto a realizar, seja no enunciado de 

uma atividade de Matemática, Geografia, de Ciências ou reconhecer e estudar a realidade 

social de sua comunidade.  

Colomer (2017) afirma que o ambiente escolar deve estar provido de estratégias 

favoráveis ao ensino da leitura. Para a autora, o processo de alfabetização e os primeiros 

contatos com a leitura são frustrantes, pois a criança não está acostumada ao fracasso e 

geralmente sofre ao não alcançar as expectativas escolares de leitura, processo complexo.  

A intervenção pedagógica é relevante para que o prazer em ler não se perca. Segundo 

Colomer (2017, p.102): 

“Estímulo”, “intervenção”, “mediação”, “familiarização” ou “animação” são 

termos associados constantemente com a leitura no âmbito escolar, bibliotecário 

de outras instituições públicas e que se repetem sem cessar nos discursos 

educativos. Todos esses termos se referem à intervenção dos adultos encarregados 

de “ apresentar” os livros as crianças. Se o tema preocupa tanto na atualidade é 

porque existe essa consciência generalizada, a que antes iludimos, de que o 

objetivo de formar o leitor não tem obtido o êxito esperado, de modo que vai 

aparecendo diferentes hipóteses sobreas causa desse desajuste.   

 

A escola precisa estar preparada para despertar e oferecer meios para que esta 

experiência considere os pontos citados acima pela autora, a começar pela aquisição de 

livros, organização do espaço e acompanhamento da catalogação e empréstimos, momentos 

literários para ler e discutir o que foi lido de maneira que não deixe o leitor desconexo ou 

desmotivado por vários motivos.   

Acredita-se que, para facilitar a leitura, o professor precisa gostar de ler, isto é, ter 

hábitos de leitura, que possa incentivar outra pessoa a ler a partir do seu exemplo. Conforme 

observações feitas, algumas formações ao decorrer do ano letivo têm oferecido pouca 

atenção para o campo das estratégias que despertem nas crianças e nos jovens o gosto pela 



Vol. 3, N. 1 (2019): 3ª Mostra de Trabalhos dos Cursos de Especialização ISSN 2526-155X,  p. 120 
 

leitura. É necessário que os docentes criem indagações tanto para si como para crianças e 

jovens sobre os hábitos de leitura.  

O professor pode ser uma barreira na formação da leitura dos alunos se não souber 

como conduzir planejadamente, quais objetivos e estratégias a serem alcançadas, pois, 

dependendo da ocasião, uma leitura sem um preparo será apenas uma mera leitura mecânica 

sem sentido, afastando aquele que ainda não conseguiu encontrar significado em sua prática.  

Com essas premissas, este trabalho teve como objetivo verificar como a formação de 

professores e os projetos desenvolvidos por estes reverberam nas estratégias para o incentivo 

à leitura literária nas escolas do campo do município de Confresa, comparando a formação 

e o discurso dos professores aos trabalhos desenvolvidos, buscando conhecer as diferentes 

estratégias de ensino de leitura literária corrente entre os professores, crianças e jovens no 

ambiente escolar de algumas escolas do município de Confresa-MT. 

 

Materiais e métodos 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa através de entrevista com professores de cinco 

unidades escolares do município de Confresa- MT, representando 50% das dez escolas 

municipais do campo, tendo como foco compreender: 1) a formação dos professores e seus 

hábitos de leitura; 2) os projetos e ações de leitura desenvolvidas por essas escolas. 

Como instrumento de pesquisa, foram utilizados formulários e entrevista 

semiestruturada, enviados a cada um dos professores via correio eletrônico. Visava a 

compreender a descrição dos sujeitos (idade, gênero, tempo de atuação como professor na 

unidade escolar); a formação (grau satisfação em sua formação teórica para contribuição 

leitora e participação em cursos de formação); as práticas de leitura do professor (leitura por 

prazer e quantos livros estes leram no ano de 2018 que não eram relacionados a necessidades 

acadêmicas e profissionais); o seu trabalho pedagógico (períodos de fruição da leitura por 

prazer, se havia livros literários na escola adequados as turmas, como quantidade, variedade 

e qualidade). Perguntou-se ainda se os alunos em geral se interessavam pelos livros literários 

na escola e se os professores também faziam uso dos livros em suas aulas. Além de espaços 

para que apresentassem outros comentários.  

 

Resultados preliminares (ou esperados) 

Dos dez formulários enviados, cinco foram respondidos, bem como os Termos de 

Livre Consentimento e Esclarecido (TCLE). Como síntese dos dados coletados nos 
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formulários sobre a formação do professor e seus hábitos de leitura e dos dados coletados 

através de entrevista sobre as ações em prol das leituras realizadas nas escolas, obtivemos: 

Projetos: em quatro unidades escolares pesquisadas alguns projetos voltados à 

leitura têm sido realizados, respeitando as particularidades e necessidades da comunidade, e 

têm sido registrados no projeto político pedagógico da unidade escolar. Um docente não 

soube informar sobre projetos realizados. Projetos de ensino e o Plano Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foram citados pelos professores como ações 

desenvolvidas. Eventos culturais como saraus também foram citados. 

Acervo e hábito de leitura dos estudantes: Há divergência nas qualificações. Em 

algumas escolas, o acervo foi considerado adequado para a faixa etária e apresenta 

diversidade de títulos, havendo empréstimo sistematizado aos alunos. Outras consideraram 

o acervo inadequado e menor do que o necessário aos alunos. 

Nas escolas com projetos de leitura, os professores afirmaram ter alunos que se 

destacam como leitores em todos os segmentos. A escola onde o professor não soube afirmar 

sobre projetos e considerou o acervo inadequado também foi a em que o hábito de leitura 

dos alunos foi considerado insatisfatório.  

“Hoje nossos alunos apegaram-se nos aparelhos celulares, jogos, outras atividades, 

redes sociais e leituras nos aparelhos deixaram de fazer por prazer em livros literários. 

Somente quando são obrigados a ler para fazer trabalhos pedagógicos” (Professor 2). 

Responsabilidade: Todos os docentes afirmaram que o incentivo à leitura deve ser 

responsabilidade de todas as áreas de conhecimento. No entanto, um professor manifestou 

que nem professores nem alunos têm dado atenção à leitura na escola.  

Formação continuada e hábitos de leitura dos docentes: Os professores afirmam 

buscar meios de formação através de cursos, mas não mencionaram o nome de instituições 

específicas. A maior parte dos docentes afirma não ter hábito ou tempo de ler com intuito de 

fruição literária.  

 

Considerações finais  

Com a intenção de compreender as dinâmicas que envolvem o ensino e incentivo do 

hábito de leitura literária nas escolas municipais do campo de Confresa – MT, obtivemos 

resultados acima da expectativa nos relatos coletados em cada unidade escolar e nos 

formulários dos professores. Foram considerados satisfatórios os resultados de 80% das 
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escolas analisadas sobre o acervo literário, o espaço da literatura na dinâmica escolar, a 

qualidade das obras e projetos e o estímulo ao hábito de leitura dos alunos.  

As afirmações dos professores sobre as estratégias utilizadas nos projetos de ensino 

coincidem com algumas das estratégias citadas por Maria Helena Martins, pois, segundo a 

autora, é necessário o empenho dos professores em planejar e desenvolver ações que 

oportunize as crianças e jovens a despertar o gosto pela leitura e, consequentemente, um 

hábito contínuo.  

A formação dos professores contribui neste processo, como afirmaram os docentes 

que participaram de formações como o PNAIC, inclusive tendo sido citada a atividade do 

texto “Viajando com borboletas” como um dos exemplos básicos de reflexão, planejamento 

e ação de formação de leitores fluentes e assíduos. 

Porém, os dados sobre a formação de professores foram considerados razoáveis, 

acenando à possibilidade da necessidade de uma formação especifica nessa área, com o 

objetivo de ampliar o conhecimento teórico e as estratégias de ensino, objetivando consolidar 

os trabalhos já desenvolvidos.  

Foi, no entanto, no hábito de leitura dos próprios professores a maior fragilidade 

encontrada. Observa-se a necessidade de um investimento maior nesse campo, pois, para 

cumprir com o intuito de formar alunos como leitores assíduos e críticos, há de se estimular 

seus próprios formadores, combatendo a falta de tempo, de recursos para aquisição de livros 

e incentivando a leitura literária como atividade de fruição.  
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA EQUAÇÕES 

DO 2º GRAU AOS ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Alex Alves da Cunha53 

Cristine Moraes dos Anjos54 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo desenvolver uma sequência didática sobre 

equações do 2º grau a ser desenvolvida com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, 

da Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, município de Confresa/MT. Apresenta-

se como uma intervenção pedagógica, de caráter qualitativo dentro do ambiente da educação. 

Com essa intervenção pedagógica, que será desenvolvida no início do mês de maio a junho 

de 2019, espera-se motivar os estudantes ao estudo da disciplina, proporcionar uma melhor 

compreensão sobre esse tipo de equação e o desenvolvimento de habilidades atitudinais e 

comportamentais em nossos estudantes. O objetivo, portanto, é identificar se a sequência 

didática a partir da resolução de problemas potencializa o ensino aprendizagem de equações 

do segundo grau. 

 

Palavras-chave: ensino de Matemática, sequência didática, resolução de problemas. 

 

Introdução  

Por que a Matemática é tão odiada nas escolas públicas? Por que a maioria dos 

estudantes odeiam tanto a Matemática? É medo da Matemática? Eis algumas perguntas, 

relacionadas à dificuldade e à não aceitação da disciplina, para as quais não temos respostas 

minimamente concretas.  

No entanto, professores e profissionais da educação continuam a insistir com 

persistência, tentando fazer com que os estudantes consigam absorver conteúdos que não 

pertencem aos seus amplos raios de raciocínio, ideias, concepções e verdades próprias, 

deixando-os mais frustrados e confusos, fazendo-os odiar ainda mais a disciplina.  

Com a intenção de propor maneiras para evitar essa rejeição por parte dos estudantes 

quanto à Matemática e tornar o estudo dessa disciplina mais prazeroso e significativo, 

propomos, neste trabalho, a utilização da resolução de problemas como estratégia de ensino 

de função do segundo grau.  

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – nossa balizadora, que define 

o conjunto de aprendizagem essencial que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica – deve-se destacar a “importância de fortalecer a 
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autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e 

interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação” (BNCC, 2017 

p. 60). 

Nesse sentido, entendemos que trabalhar com novas estratégias de ensino, além de 

auxiliar o trabalho do professor, fortalece a autonomia dos estudantes, oferecendo condições 

e ferramentas para interagir, extrair e fixar o conteúdo trabalhado e assim poder construir 

seu próprio conhecimento de diferentes fontes de informações. Moreira (2015, p. 497) 

ressalta a importância das estratégias de ensino do professor “para que o aluno tenha diversas 

formas de interação e construa o conhecimento de acordo com suas experiências individuais 

para interpretar as informações, experiências subjetivas, conhecimentos prévios”. 

O principal motivo que nos levou à elaboração deste trabalho foi perceber o 

importante papel da Matemática na vida desses estudantes, e estando em sala foi possível 

perceber que tal papel não estava de fato fazendo o devido efeito, ou seja, não estava 

proporcionando situações para que os estudantes se tornassem seres críticos, prontos para 

formar suas próprias opiniões, desenvolverem seu raciocínio lógico. 

A obra de George Pólya (1997, p. 4), Dez Mandamentos do Professor, afirma, no 

mandamento 3: “Procure ler o semblante dos seus alunos; procure enxergar suas expectativas 

e suas dificuldades; ponha-se no lugar deles”. Nesse sentido, colocando-se no lugar do 

estudante, podemos perceber uma falta de interesse muito grande pela disciplina, ou até 

mesmo falta de motivação. E achamos que os problemas não estão ligados à realidade dos 

estudantes, fazendo assim surgir, as dificuldades pertinentes à Matemática, levando muitos 

ao desinteresse pela disciplina. 

   O problema do ensino da Matemática não é exclusivamente da disciplina. Para 

Silva (2014, p. 21), “a interação aluno-docente que caracteriza o aprendizado dá-se sobre a 

base do estado atual do conhecimento e está fortemente influenciada pelos interesses de 

ambas as partes”.  

Moreira (2015, p. 498) explica que para ensinar precisamos ao mesmo tempo 

“planejar, orientar e estimular a aprendizagem do estudante. As estratégias de ensino 

necessitam estimular diversas capacidades do sujeito”. Por tanto, entendemos que estratégias 

de ensino são fundamentais para proporcionar um melhor aprendizado ao estudante, pois 

pode modificar o jeito de abordar um conteúdo em sala de aula.  

Dessa forma, abordamos aqui como estratégia de ensino a Resolução de Problema. 

Esse método ou estratégia foi escolhida porque no cotidiano como professor foi possível 
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observar uma falta de interesse muito grande pela Matemática por parte dos estudantes, então 

passei a buscar, pesquisar meios que atraíssem a atenção desses estudantes para deixar a 

Matemática mais interessante. 

Para Polya (1977, p. 6) “O professor que deseja desenvolver nos estudantes a 

capacidade de resolver problemas deve incutir nas suas mentes algum interesse por 

problemas e proporcionar-lhes muitas oportunidades de imitar e de praticar”. 

Para Sousa (2005, p. 1), a “Resolução de Problemas é um método eficaz para 

desenvolver o raciocínio e para motivar os alunos para o estudo da Matemática”. Na 

aprendizagem da Matemática, os problemas são fundamentais, pois permitem ao aluno 

colocar-se diante de questionamentos e pensar por si próprio, possibilitando o exercício do 

raciocínio lógico e não apenas o uso padronizado de regra.  

 

Materiais e métodos 

Esta pesquisa se apresenta como qualitativa, de acordo com Bogdan (1994), que 

propõe o desenvolvimento de uma sequência didática, conforme definição de Zabala (1998), 

para trabalharmos um conteúdo matemático de maneira diferente do cotidiano. 

A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual Teotônio Carlos da Cunha Neto, 

Rua S, esquina com SQ, n19, setor gameleira no município de Confresa/MT. O professor 

está trabalhando com duas turmas do 9º ano do ensino fundamental 3º ciclo, 9º “A” e 9º “B”. 

As turmas possuem uma diferença com relação à quantidade de alunos.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, serão aplicadas questões que trabalhem o 

raciocínio logico, ou até mesmo os testes de raciocínio que eles conseguem acompanhar pela 

internet nas redes sociais, fazendo com que o estudante consiga formular perguntas para 

entender o que se pede em cada questão, tornando possível trabalhar com o conteúdo, o qual 

será equações do 2º grau. Terá a duração em média de 31 dias, sendo 20 horas/aula dentro 

desses 31 dias. 

O professor irá trabalhar de duas formas, tradicional, sem abordagem de Resolução 

Problema, apenas com conceitos do que são equações do 2º grau, e como desenvolver os 

cálculos, aplicando a formula necessária, buscando fazer com que os estudantes consigam 

resolver exercícios com operações simples, sem enunciados somente para desenvolver os 

cálculos. 

Na segunda forma, o professor abordará a partir da Resolução de Problemas, com as 

questões de enunciados, fazendo com que o estudante tenha que pensar, saber qual cálculo 
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terá que utilizar para desenvolver as atividades e, no final de cada uma delas, será aplicada 

uma avaliação, a partir da qual possível avaliar o aprendizado dos estudantes e poder 

comparar o resultando obtidos em cada uma delas. 

O material que iremos utilizar nas três primeiras semanas será um livro Manual do 

professor Caderno do Futuro, 9º ano do Ensino Fundamental. Esse material possui diversos 

exercícios, pois é um livro, 2ª Edição, 2007, de Jorge Daniel Silva. Os exercícios não 

possuem enunciados pois se trata de um livro mais tradicional, cheio de exercícios para que 

os estudantes tenham que memorizar e conseguir desenvolvê-los. 

Já o material que iremos utilizar para Resolução de Problemas será o Livro Didático 

que é fornecido pela escola a todos os estudantes, Livro Projeto Teláris 9º Ensino 

Fundamental, anos finais Matemática.  Além dos livros, haverá também alguns testes de 

raciocínio que serão resolvidos com o processo de Equações do 2º grau, com a Resolução de 

Problema. Tanto o material quantos as aulas serão ministradas pelo professor. 

As atividades serão individuais e, além de o professor propor estratégias para 

desenvolver a Resolução de Problemas, deixará o estudante bem à vontade para que ele tente 

desenvolver e propor novas estratégias para chegar ao resultado. Esse será um dos meios a 

partir dos quais iremos avaliar os estudantes, somado à comparação entre aas duas 

avaliações. No decorrer das aulas o professor estará sempre atento, observando como cada 

turma se desenvolverá, se vão conseguir resolver as atividades propostas, se vão demonstrar 

motivação por desenvolver as atividades, se apresentarão uma construção do raciocínio etc. 

Todos esses aspectos serão analisados para definir se o resultado foi positivo ou não. 

 

Resultados esperados 

Esperamos que os estudantes consigam desenvolver sozinhos as estratégias sugeridas 

pelo professor e até mesmo construir ou adaptar estratégias conforme a necessidade de cada 

problema apresentado. Além disso, esperamos desencadear no estudante um comportamento 

de pesquisa que desenvolva estímulos de curiosidade, fazendo com que se sinta preparado 

para lidar com novas situações. 

E por fim, desenvolver no estudante o prazer de trabalhar com a Matemática, fazer 

com que ele veja que a Matemática pode ser estimulante, empolgante, proporcionando 

situações as quais motivam a pensar, pesquisar, buscar, conhecer novos caminhos, fazer com 

que os eles sejam estimulados a solucionar problemas matemáticos, dentro e fora da escola. 
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Considerações finais  

A ideia dessa pesquisa é mostrar a importância de trabalhar com estratégias de 

ensino aprendizagem para a disciplina Matemática, mostrando para o estudante um caminho 

mais estimulante para desenvolver seus conhecimentos. Como a pesquisa ainda está em 

desenvolvimento, em fase de delineamento, apenas com o plano a ser seguindo, não 

conseguimos trazer resultados concretos, mas acreditamos que, se seguirmos todos os passos 

conforme o plano, não dará nada de errado e será possível definir um ponto positivo ou 

negativo. 
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AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO 

EXPORTADOR: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA ESTADUAL 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo verificar a opinião de alunos matriculados 

em turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) a respeito de duas vertentes diferentes 

da agricultura brasileira: agricultura familiar e a agronegócio exportador. Para isso, foram 

entrevistados um total de 20 alunos matriculados em turmas de EJA da Escola Estadual 

Miguel Gonsalves Borges, localizada na zona rural do município de Canabrava-MT. A 

entrevista contou com um total de 12 perguntas, divididas entre perguntas abertas e fechadas. 

Os resultados desse trabalho mostram, por um lado, grande identificação do público 

estudado com a Agricultura familiar, e por outro, um grau de aversão desses estudantes ao 

agronegócio exportador da sua região. 

 

Palavras-chave: EJA, agricultura familiar, agronegócio exportador. 
 

Introdução  

A agricultura do Brasil é um caso de sucesso. Para Pacheco et al. (2012, p. 5), o fato 

do Brasil reunir “solos de qualidade, clima favorável e grande mão de obra” torna esse país 

o “celeiro do mundo”. Dessa forma, a agricultura brasileira é de extrema importância para o 

país, seja pelo aspecto econômico, seja pelos recursos advindos da exportação 

(CONCEIÇÃO; CONCEIÇÃO et al., 2014). Hoje o Brasil figura entre os maiores produtores 

e exportadores de uma grande diversidade de produtos do campo: cereais, fibras, bovinos, 

suínos, frangos etc.  

 Contudo, a agricultura brasileira não é homogênea, uma vez que, a princípio, pode-

se verificar duas grandes vertentes na produção da agricultura brasileira: a primeira, batizada 

recentemente como agricultura familiar, tem como principal destino o mercado interno, e, 

como principal objetivo, produzir alimentos para a mesa dos brasileiros. Tal agricultura tem 

como grande característica a participação dos membros da família na lida diária, 

caracterizando-se por realizar-se geralmente em pequenas e médias propriedades agrícolas. 

No Censo Agropecuária de 1995/1996, a agricultura familiar já tinha sua importância 
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reconhecida (Guanziroli et al al., 2001, apud Wanderley 2017). Trata-se, desse modo, de 

uma agricultura de grande importância de norte a sul do país.  

 A segunda, denominada aqui como “agronegócio exportador”, ocupa um nicho 

diferenciado do cenário agrícola nacional, por objetivar principalmente a exportação da sua 

produção. Entre os principais produtos da agricultura exportadora brasileira, tem-se: a soja, 

o milho, o algodão, o boi, o frango e o suíno. Trata-se de uma modelo geralmente centrado 

na média e grande propriedade.  

 A diferença de tratamento dada a esses dois segmentos da agricultura brasileira fica 

bem elucidada no trabalho de Souza et al. (2011, p. 123), no qual foi constatado que “o 

crédito concedido por equivalente-homem da agricultura não familiar é quatorze vezes e 

meia o valor concedido por pessoa ocupada na agricultura familiar, mediante o Pronaf”. 

Esses autores ainda completam:  

 

Estimou-se que, para cada R$ 1.000,00 gerados no segmento familiar, foram 

utilizados cerca de R$ 132,00 de crédito, ao passo que o segmento não familiar 

financiou cerca de R$ 490,00, quase a metade do valor produzido, o equivalente a 

3,71 vezes o volume de crédito por valor produzido na agricultura familiar. 
 

 Nesse sentido, o estado do Mato Grosso é hoje o grande líder do setor agrícola 

nacional. De acordo com Vieira Júnio; Figueiredo e Reis (2014, p.1127), o fato de esse 

estado reunir muitas qualidades – como “recursos naturais abundantes, empreendedorismo, 

tecnologia e capital” – contribuiu para um vigoroso processo de crescimento econômico e 

de desenvolvimento social, tornando-o assim um grande produtor agrícola nacional. A 

importância desse estado na agricultura nacional é bem retratada por Vieira Filho (2015). De 

acordo com este autor, entre os anos de 1990 e 2013, o estado de Mato Grosso teve uma 

expansão na produção de agropecuária (soja, milho, cana, algodão, bovino, suíno e frango).   

 Contudo, deve-se permanecer atento a tal potencialidade. De acordo com Cunha et 

al. (2008), os quais fizeram um estudo que buscou verificar a degradação do cerrado 

brasileiro, observaram que há uma estreita relação entre crescimento econômico e 

preservação ambiental, inclusive no Mato Grosso. 

  

Materiais e métodos 

 O presente trabalho foi desenvolvido na escola Estadual Miguel Gonçalves Borges, 

localizada no Projeto de Assentamento Maná I, na zona rural do município de Canabrava do 

Norte-MT. Participaram desse trabalho um total de 20 estudantes matriculados em turmas 
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de Educação de Jovens e Adultos da referida escola. A pesquisa em questão baseou-se em 

uma entrevista composta por 12 perguntas, estas divididas entre perguntas abertas e 

fechadas, realizada entre os meses de novembro e dezembro de 2018. 

 

Resultados preliminares 

 Uma análise resumida das respostas dadas pelos entrevistados no presente estudo 

demonstra, como era de se esperar tendo em vista tais entrevistados terem fortes ligações 

com a agricultura familiar, uma identificação com esse segmento da agricultura nacional. 

Tal identificação vai ficando nítida à medida que as respostas das doze questões dessa 

entrevista são apresentadas.  

 A totalidade dos estudantes participantes dessa pesquisa emitiu opiniões positivas a 

respeito da agricultura familiar. Por outro lado, quando questionados a respeito do 

agronegócio exportador, as respostas mostraram um certo grau de aversão a tal tipo de 

agricultura. 

 De acordo com esses estudantes, a agricultura familiar é muito importante para a sua 

comunidade e para o seu país. Já quando questionados a respeito do agronegócio exportador, 

eles afirmam que essa agricultura não tem grande importância para a sua comunidade, 

embora, segundo eles, tal agricultura tenha importância para o país. 

 Outra constatação dessa pesquisa foi que a maioria desse público (ou seus familiares) 

trabalha ou tem interesse em trabalhar nos moldes da agricultura familiar (constatação não 

observada quando questionados a respeito do agronegócio exportador).  

 Quanto à perspectiva de projeto pessoal futuro, tais estudantes acreditam que eles (ou 

seus familiares) trabalharão nos moldes da agricultura familiar. Por outro lado, somente a 

minoria deles acredita na possibilidade de eles (ou seus familiares) virem a trabalhar em 

áreas de agronegócio exportador. 

 A grande maioria dos entrevistados respondeu perceber uma influência negativa do 

agronegócio tecnificado na agricultura familiar. Para esse mesmo grupo, não existe 

influência da agricultura familiar no agronegócio tecnificado. 

 

Considerações finais  

De uma forma geral, os resultados dessa pesquisa demostram um grande sentimento 

de pertencimento do público entrevistado com a agricultura familiar, uma vez que tal público 

se mostra com grande afinidade com esse setor da agricultura nacional. 
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Os estudantes participantes dessa pesquisa revelam possuir elevado grau de 

maturidade, uma vez que, apesar de não participarem nem colherem frutos diretos do 

agronegócio exportador, reconhecem a importância desse modelo de agricultura para o país. 
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