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EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA PERSPECTIVA CTSA: um alerta às
ameaças ao ecossistema manguezal em Guamaré/RN
Carlos José Araújo da Silva1
Luciana Medeiros Bertini 2
Giordano Gubert Viola3
RESUMO
Desde a chegada da revolução industrial, iniciou-se um debate, ainda que tímido, sobre
questões voltadas para a Educação Ambiental. Com o passar dos anos e o avanço da
ciência e tecnologia foram surgindo novas ameaças ao meio ambiente. Assim, tornou-se
emergencial a realização de conferências movidas pelas inquietações das pessoas devido
as ameaças que passaram a agredir o meio ambiente. Com isso, passou-se a buscar
estratégias para mitigar tais danos. Além disso, junto a Educação Ambiental surge a
abordagem Ciência Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ambas segundo Santos e Auler
(2011) caminham para construção de um novo pensamento, princípios morais e éticos,
com um novo modo de agir, na busca de um mundo melhor. E partindo dessa premissa
se faz necessário que as aulas de educação ambiental nas escolas públicas brasileira sejam
bem planejadas, para que se possa realmente alcançar uma formação voltada para a
conscientização socioambiental e que busque a preservação de áreas degradas dos
ecossistemas locais. Com base no que foi discutido até o momento e por lecionar alguns
anos no Município de Guamaré/RN e possuir uma visão ambientalista, o mestrando notou
a importância do manguezal para a população Guamareense, bem como a utilização dos
seus recursos para a complementação alimentar dos discentes e seus familiares. Assim, o
objetivo desse estudo foi avaliar a relevância da Educação Ambiental sob a abordagem
CTSA nas aulas de ciências em uma turma do Ensino Fundamental II em uma Escola
pública de Guamaré/RN. Como procedimentos metodológicos foi realizado um encontro
com o tema: Consequências da ação antrópica para o manguezal e a sociedade com o
intuito de envolver os discentes nas discussões sobre os problemas ambientais. Finalizouse com a aplicação de uma atividade contendo alguns questionamentos abertos sobre as
discussões e suas arguições acerca do que foi tratado e das informações que foram sendo
geradas no decorrer da aula. Essa atividade gerou os dados que foram analisados de
maneira qualitativa e apresentados nesse estudo. Como também, contou-se com
informações adquiridas através de observações que foram registradas no diário de bordo.
Como resultados notou-se que houve um avanço na contextualização das ideias para
combater os problemas ambientais no manguezal ocasionados pela ação antrópica como
descarte indevido de lixo, construção de viveiros de camarão dentre outros, evidenciando
a relevância da abordagem CTSA nas aulas de ciências ao se apresentar questões
pertinentes a Educação Ambiental.
Palavras Chaves: Educação Ambiental. CTSA. Manguezal. Ensino Fundamental
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INTRODUÇÃO
Ao se fazer uma análise histórica e filosófica da relação do homem com a natureza,
nos deparamos com informações que demonstram a existência de conflitos ascendentes
entre eles, que foram se intensificam ao avançar dos anos. Corroborando para entender o
porquê de tais acontecimentos, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) definem que
“À medida que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza para
satisfação de necessidades e desejos crescentes, surgem tensões e conflitos quanto ao uso
do espaço e dos recursos em função da tecnologia disponível” (BRASIL, 1997, p. 19).
Assim, percebe-se que a degradação ambiental vem aumentando à medida que a
ciência e a tecnologia avançam seguidas de um aumento populacional. Em contrapartida,
para mitigar esse mal e a consequente extinção do manguezal e outros ecossistemas, se
faz necessário à participação da escola nas discussões sobre as políticas de educação
ambiental (EA) envolvendo não somente os docentes, mas toda a comunidade escolar
para assim debater e desenvolver coletivamente ações destinadas à sustentabilidade e
preservação do meio ambiente.
No Município de Guamaré/RN, pode-se constatar ações que tem ameaçado o
ecossistema manguezal como o descarte indevido de resíduos sólidos pela própria
população e esgoto clandestinos que desaguam diretamente nos rios, construção de casas,
carcinicultura dentre outros impactos.
Como uma possível solução para mitigar essa agressão ao manguezal, viu-se que
Educação Ambiental quando atrelada a abordagem CTSA poderá trazer resultados
positivos na capacitação de sujeitos preocupados com as causas socioambientais
(VILCHES, PÉREZ E PRAIA, 2011). Dessa maneira, buscou-se elucidar os princípios
da Educação Ambiental dentro do seu contexto histórico, os seus principais
acontecimentos. Além de buscar compreender sobre a contribuição da abordagem CTSA
no processo formativo de cidadãos mediante aos problemas ambientais ocasionados pela
Ciência e Tecnologia. Ambas, podem contribuir para o processo formativo de cidadãos
capazes de criticar, debater e sugerir medidas que possam mitigar os danos ambientais
ocasionados pela Ciência e Tecnologia.
Com base no que foi discutido até o momento e por lecionar alguns anos no
Município de Guamaré/RN e possuir uma visão ambientalista, o mestrando notou a
importância do manguezal para a população Guamareense, bem como a utilização dos
seus recursos para a complementação alimentar dos discentes e seus familiares. Por essa
razão optou-se por utilizar essa abordagem na aula sobre as consequências da ação
antrópica para o manguezal e a sociedade na perspectiva de capacitar os estudantes do 7º
ano, de uma escola pública no município de Guamaré/RN para combater os problemas
ambientais no manguezal ocasionados pela ação antrópica.
Assim, temos como objetivo avaliar a relevância da Educação Ambiental sob a
abordagem CTSA nas aulas de ciências em uma turma do Ensino Fundamental II em uma
Escola pública de Guamaré/RN. Destarte, os dados aqui apresentados foram obtidos em
uma pesquisa que está sendo realizada no Programa de Pós-Graduação em Ensino
(POSENSINO) ofertado pela UERN/UFERSA/IFRN para obtenção do título de Mestre.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Participaram da pesquisa 34 discentes, com idades entre 12 e 14 anos. Devido a
faixa etária foi solicitado autorização da participação aos seus pais/responsáveis, os
mesmos assinaram e entregaram os termos para participar desse estudo. Além disso, para
manter o sigilo dos participantes utilizou-se as letras contidas no alfabeto brasileiro para
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nomear os educandos e preservar o seu anonimato. Ainda pode-se classificar essa
pesquisa como sendo do tipo qualitativa com viés de uma pesquisa ação.
Assim, realizou-se uma aula com o tema: Consequências da ação antrópica para o
manguezal e a sociedade. Como objetivo buscou-se capacitar os estudantes para combater
os problemas ambientais no manguezal ocasionados pela ação antrópica. Para isso, foram
elencados os conteúdos sobre o descarte indevido de resíduos sólidos, degradação através
da ocupação desordenada, carcinicultura, queimadas, a contaminação através de efluentes
industriais, dentre outros. Optou-se por uma metodologia expositiva e dialogada com
auxílio de um datashow para mostrar imagens de focos de poluição às margens dos rios
Aratuá e Miassabá em Guamaré/RN. A partir dessa problemática os discentes passaram
a relatar suas experiências, opiniões e propor sugestões para possíveis soluções diante
desse quadro que lhes foram apresentados durante toda a aula.
Como estímulo para o início das discussões, apresentou-se o texto Potengi:
ameaça de todos os lados da Repórter Priscilla Castro (2009) sobre problemas que
ocorreram no rio Potengi e foram comparados com os dos rios Aratuá e Miassaba.
Finalizou-se com a aplicação de uma atividade contendo alguns questionamentos sobre
as discussões e arguição que foram sendo geradas ao decorrer desse encontro. Com isso,
buscou-se despertar o senso crítico dos estudantes com relação aos problemas
ocasionados pela ciência e tecnologia no meio ambiente e suas consequências para a
sociedade sob um olhar da abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente CTSA.
Para obtenção dos dados foram realizadas três (03) perguntas norteadoras, em que
os discentes foram construindo a partir do debate que foi sendo gerado. Além do
questionário, contou-se com o diário de bordo para registrar os principais momentos da
aula e gerar dados relevantes para análise a posteriori.
DISCUSSÃO TEÓRICA
UM BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Em meados de 1945, o termo “estudos ambientais” passava a ser utilizadas pelos
professores na Grã-Bretanha e, quatro anos mais tarde, adentrou na County Sand
Alamanac, nos Estados unidos, com os trabalhos científicos de Aldo Leopoldo
relacionado à ética da terra. Todavia a maior inquietação internacional surgiu a partir da
publicação do livro (Primavera Silenciosa), da autora Rachel Carson que repercutiu na
história da classe ambientalista mundial. Após a essa agitação, seis anos chega a ONU
(Organização das Nações Unidas) e nesse momento a representação da Suécia convoca a
atenção da população internacional para a progressiva crise do meio ambiente. (DIAS,
2004).
Dias revela que foi no ano de 1965 que o termo Educação Ambiental surgiu na
escola de Keele, Grãn-Bretanha. Todavia BRASIL (2007) diz que, mesmo os registros
iniciais do uso do termo “Educação Ambiental” apresentem a data de 1948, em um
encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) na cidade de
Paris, capital da França. Os caminhos da EA passam a ser definida de fato em 1972, na
Conferência de Estocolmo, ocasião em que foi atribuída a inclusão da temática Educação
Ambiental na agenda internacional, sendo assim “[...] a Educação Ambiental deveria se
tornar uma parte essencial de educação de todos os cidadãos e seria vista como essencial
à conservação ou a ecologia aplicada.” (DIAS, 2004, p. 77).
A famosa conferência de Estocolmo foi um marco histórico-político para a
abrangência da EA pelo planeta.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

10
[...] decisivo para o surgimento de políticas de gerenciamento
ambiental, a conferência gerou a “Declaração sobre o Ambiente
Humano”, estabeleceu um plano de Ação Mundial e, em particular,
recomendou que deveria ser estabelecido um Programa Internacional
de Educação Ambiental. A recomendação nº 96 da conferência
reconhecia o desenvolvimento da Educação Ambiental como o
elemento crítico para o combate à crise ambiental (DIAS, 2004, p. 79).

Todavia, as representações dos países em desenvolvimento não foram de acordo
com as políticas ambientais, alegando que isso acarretaria em limitação dos seus
programas de desenvolvimento, os deixando a parte da competitividade no mercado
internacional, beneficiando assim apenas os países industrializados. O autor ainda relata
que no encontro Internacional de Educação Ambiental promovido em Belgrado, exIugoslávia no ano de 1975, culminou na criação de princípios e orientações para Programa
Internacional de Educação Ambiental. Além disso, nesse encontro foi criada a Carta de
Belgrado que propunha a utilização dos recursos do planeta por todos e a consequente
melhoria na qualidade de vida das populações.
Em 1977, cinco anos depois da Conferência de Estocolmo, foi realizado em
Tbilisi, na Geórgia (ex-União Soviética), a Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental, em que foi organizada através de parceria entre a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) o então recente Programa
de Meio Ambiente da ONU (PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente). “[...] Foi deste encontro – firmado pelo Brasil – que saíram as definições, os
objetivos, os princípios e as estratégias para a Educação Ambiental que até hoje são
adotados em todo o mundo.” (BRASIL, 2007, p. 12).
Todavia outro ano importante para a EA no Brasil foi o de 1997, que protagonizou
a expansão da temática por dois motivos: a celebração pelos 20 anos da conferência de
Tbilisi realizada pela Unesco em 1977, na Capital da Geórgia, território da extinta União
Soviética (Dias, 2004), que [...] “resultou num documento final que é base para a moderna
visão da educação ambiental.”(Brasil, 2008, p.27),O outro motivo foi a avaliação dos
cinco anos da conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
desenvolvimento, popularmente conhecida como a Rio 92, responsável pela culminância
do Tratado de Educação Ambiental “[...] para as Sociedades Sustentáveis e
Responsabilidade Global, referência para quem quer fazer EA em qualquer parte do
mundo” (Brasil, 2008, p.27).
Destarte, mais um episódio essencial para o progresso da EA que foi construído
do ano de 1996 à 2002 respeitando a opinião da população foi a Agenda 21 Brasileira,
que foi organizada pela CPDS – Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável
e da Agenda 21 Brasileira, contou com a participação de aproximadamente 40.000
brasileiros. Para a sua criação fizeram consultas públicas em 26 estados e nas 5 regiões
do Brasil. O documento agregou as sugestões de ações prioritárias em 21 objetivos,
reunidos em cinco blocos: I – A economia da poupança na sociedade do conhecimento,
II - Inclusão social para uma sociedade solidária, III - Estratégia para a sustentabilidade
urbana e rural, IV- Recursos naturais estratégicos: água, biodiversidade e floresta e V
Governança e ética para a promoção da sustentabilidade. (Ministério do Meio Ambiente,
2010).
Para quem pensava que o ano de 2007 não traria mais contribuições para o
fortalecimento da EA se enganou, pois, segundo BRASIL (2008), de 8 a 12 de dezembro
em Thessaloniki (Grécia), aconteceu a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e
Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade que contou com a
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organização da Unesco e do governo grego e contaram com a participação de
representantes de 83 países de organizações governamentais, ONG`s e
intergovernamentais. Nessa conferência foram discutidas e avaliadas as duas décadas de
Tbilisi. Nessa mesma conferência foi proposta a inclusão da EA nos currículos escolares
com objetivo de direcionar a educação para a discussão sobre a sustentabilidade e novas
concepções variadas, como podemos ver na citação a seguir:
[...] Participantes do evento internacional recomendaram a mudança
dos currículos escolares para as premissas básicas que norteiam uma
educação “em prol da sustentabilidade”, bem como reforçar a
motivação ética, dar ênfase em ações cooperativas e às novas
concepções de enfoques diversificados. (BRASIL, 2008, p. 30).

Assim, podemos perceber o tamanho da importância desses eventos realizados
tanto na perspectiva da EA nacional quanto na internacional, propiciando um progresso
acentuado na propagação das discussões das questões ambientais e da inevitabilidade de
se implantar a Política Nacional de Educação Ambiental descrita na Lei 9.795 de 27/4/99,
lei na qual logo no Capítulo I define qual o objetivo principal da educação ambiental, que
diz:
Art. 1º entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial
á sadia qualidade de vida e sustentabilidade (BRASIL, 1999, p. 01).

Outro acontecimento importante foi a Rio 92, Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), realizada em junho de 1992 no
Rio de Janeiro, sem dúvida foi um dos eventos realizados no Brasil mais importantes para
a Educação Ambiental do planeta. Foi justamente durante a realização desse evento que
se provocou reflexões acerca de como se encontra a situação da utilização dos recursos
naturais no mundo.
Contudo, a agenda 21 foi o principal compromisso assumido, configurando-se
como a mais corajosa e ampla aposta de promover, em escala mundial, um novo modelo
de desenvolvimento, aliado com métodos de proteção ambiental, justiça social e
eficiência econômica, dessa maneira, a Conferência do Rio de Janeiro se tornou uma
referência no processo de gestão ambiental e a Agenda 21 se consolidou como o
documento primaz (ELLIOTT, 2006).
A CTSA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Primeiramente, se faz necessário que o leitor compreenda o porquê da utilização
da sigla CTSA e não CTS. Muitos são os debates acerca do acréscimo da letra “A”, alguns
autores acreditam ser desnecessário pois a sigla CTS já contemplam as questões
ambientais. De fato, sim, mas alguns autores acharam por bem utilizar a letra A, não para
dizer que os outros autores estão equivocados, mas para dar ênfase as questões
ambientais, desse modo os trabalhos voltados para Educação Ambiental e
sustentabilidade tendem a utilizar a sigla CTSA que corresponde a Ciência, Tecnologia,
Sociedade e Ambiente (VILCHES, PÉREZ E PRAIA, 2011). Portanto, em concordância
com os autores que utilizam a sigla CTSA, essa terminologia será utilizado no decorrer
desse construto.
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Assim como a Educação Ambiental, a educação para a sustentabilidade e a
abordagem CTSA passaram por diversos eventos ao longo dos anos. Sabe-se que ambas
caminham juntas e compartilham objetivos comuns, visando formar pessoas com
pensamentos e ética diferentes, novos hábitos que os direcione para a construção de um
mundo sustentavelmente melhor. Com isso, o movimento CTSA, assim como a EA
manifestou-se a partir da publicação do livro primavera silenciosa de Rachel Carson em
meados de 1980. A bióloga e escritora identificou problemas danoso pelo uso do DDT
aos seres vivos incluindo ai o próprio homem (VILCHES, PÉREZ E PRAIA, 2011).
Outro fator que vem confirmar, essa cumplicidade da CTSA e a Educação
Ambiental, se da pela razão que desde o seu início a educação CTSA, já trazia consigo
objetivos da Educação Ambiental, já que esse movimento veio criticar o modelo
desenvolvimentista que estava ocasionando a crise ambiental e excluindo a sociedade
(SANTOS E AULER, 2011).
A CTSA APLICADA AO ENSINO DE CIÊNCIAS
A abordagem CTSA, apresenta uma nova maneira de se ensinar ciências. Deixa
de lado o simples possível interesse em aprender ciência, e passa a ampliar o debate
educacional. De fato, passa-se a buscar docentes e discentes questionadores. a Sobre, por
exemplo: qual a finalidade em se fazer ciência?, como a ciência pode ser benéfica em seu
cotidiano?, como pode ser nociva aos seres vivos?, entre outros questionamentos.
Portanto a abordagem CTSA, tende a estimular os discentes a buscarem respostas sobre
as ações cientificas e tecnológicas, e suas interações benéficas e nocivas para a sociedade.
Partindo dessa ideia, buscou-se nos estudos de Auler (2007) para compreender
como essa contribuição no ensino de ciências pode trazer resultados positivos para os
estudantes. O pesquisador, aponta como principais objetivos da abordagem CTSA a
promoção do interesse dos estudantes em associar a ciência e princípios tecnológicos e
sociais, debater as dificuldades sociais e éticas que dizem respeito a utilização da ciência
e tecnologia, compreender a natureza da ciência e do trabalho científico, alfabetizar
cidadãos nos âmbitos científico e tecnológico os tornando aptos a tomarem decisões em
determinadas situações que lhes são indicadas, desenvolvendo o seu próprio pensamento
crítico.
Corroborando com esse entendimento, Firme e Amaral (2011), afirmam que a
CTSA quando direcionado para o ensino de ciências, preocupa-se com a organização dos
conhecimentos científicos e tecnológicos de maneira que ambos caminhem juntos com o
contexto social, objetivando formar sujeitos capazes de opinar e analisar a capacidade, as
barreiras e possíveis problemas tanto do desenvolvimento tecnológico quando científico.
O ECOSSISTEMA MANGUEZAL
O ecossistema manguezal tem passado por um processo de degradação violento,
ocasionado pelo crescimento desenfreado da população mundial. As pessoas não têm se
preocupado com esse tipo de vegetação, por acharem que apresentam mal cheiro e
acreditar que não possui valor. Todavia a extinção de uma área de manguezal corresponde
também à eliminação de diversas espécies de animais que são endêmicos dessas florestas
(FERNANDES, 2012). Nota-se então, a importância do zelo pelas aulas de Educação
Ambiental e a relevância de se utilizar a abordagem CTSA no processo de desconstrução
desse tipo de pensamento, para que se forme cidadãos, capazes de se preocupar e dar o
devido valor ao manguezal. Com vista a preservar esse ambiente para que as gerações
vindouras também possam desfrutar dos seus recursos.
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Já que, a pressão antrópica sob o ecossistema manguezal vem aumentando cada
vez mais e grandes áreas são devastadas pelos mais variados motivos, tais como a
expansão urbana mal planejada, uso inadequado dos solos, estabelecimentos de
complexos portuários, construção de pólos industriais, instalação hoteleira inadequada,
instalação de salinas, exploração da madeira para lenha e carvão, implantação de parques
e viveiros de cultivos de camarões e peixes e pesca predatória (PEREIRA FILHO e
ALVES, 1999). Realidade presente no Município de Guamaré/RN que enfrenta
principalmente problemas com a carcinicultura e construção de casas em áreas de
manguezal.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Destarte, será apresentado a seguir algumas respostas que foram elaboradas pelos
discentes.
Questão 01- quais os problemas ambientais que aparecem no texto que você
também consegue identificar nas áreas de manguezal de sua Cidade?
A degradação dos mangues através dos lixos, os viveiros de camarão que está
destruindo os manguezais. Como prova disso, podemos perceber que o mangue botão
está desaparecendo da nossa cidade (Aluna B, 2018).
O lixo, a carcinicultura exagerada, desmatamento de mangue e a morte de vários
animais (Aluna F, 2018).”
O corte de árvores de mangues e a sujeira nos mangues. Eu acho que aqui em
Guamaré o maior problema é com o lixo no mangue (Aluna H, 2018).
A carcinicultura que tem devastado muitas áreas de mangue aqui em Guamaré
e os lixos que já estão se tornando um grande problema no manguezal da cidade (Aluno
M, 2018).
Como pode-se notar os discentes já conheciam os problemas existentes no
manguezal de sua cidade, e ao decorrer da discussão passaram a apresentá-los com
propriedade, passando a organizar os conhecimentos científicos e tecnológicos
envolvidos nesse processo de degradação, característica essa contida na abordagem
CTSA segundo Firme e Amaral (2011).
Questão 02 – O que sugere para a diminuição desses impactos?
Formar grupos de pessoas para discutir sobre esses impactos e agir para que as
pessoas não cause tantos impactos em Guamaré (Aluna B, 2018).
Conscientizar a população, realizar reflorestamento de mangues. As secretarias
de meio ambiente devem fiscalizar e punir as pessoas que descumprir essas leis
ambientais que protegem o manguezal (Aluna F, 2018).
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Não jogar lixo, aqui em Guamaré os mangues estão muito sujos cheios de lixo,
então eu sugiro que ninguém jogue lixo no mangue e que pare de cortar os mangues
(Aluna H, 2018).
Que o governo crie novas punições para que proteja melhor os manguezais e o
desmatamento ilegal dessas árvores (Aluno M, 2018).
Vejam que os estudantes apresentam contribuições relevantes para a mitigação
dos impactos ambientais no manguezal. E tanto para a questão um (01) quanto na questão
(02) apresentam pensamento de sujeitos alfabetizados cientificamente, tomando decisões
mediante os problemas que lhes foram apresentados de maneira crítica e reflexiva,
resultados pertencentes a abordagem CTSA como Auler (2007) descreve em seus estudos.
Questão 03 – Você acha que os manguezais são importantes para a sua cidade?
Por quê?
Sim, devido a existência dos mangues temos tantas belezas naturais nessa
cidade em que vivemos, e por que sem os manguezais nós ficaríamos sem proteção das
ondas provocadas pelo mar (Aluna B, 2018).
Sim, porque sem eles não haveria lugar para a desova de várias espécies de
animais que dependem desse ambiente (Aluna F, 2019).
Por que os mangues protegem a minha cidade das ondas grandes, e por produzir
mais oxigênio para respirarmos um ar mais puro (Aluna H, 2018).
Sim, porque ele nos protege de várias coisas. É uma barreira protetora contra as
ondas e erosão e principalmente por abrigar animais que só conseguem viver nele
(Aluno M, 2018).
Ao analisar as respostas desse último questionamento e como base no que foi
observado no diário de bordo, após aplicação da aula de Educação Ambiental envolvendo
a temática ecossistema manguezal sob a abordagem CTSA, pode-se evidenciar uma
melhor clareza nas respostas dos alunos, indicando que de fato aprenderam sobre a
importância da preservação desse ecossistema para sua cidade. Com isso, esse debate
sobre o aspecto social e ético em relação aos problemas ocasionados pela ciência,
tecnologia e a própria sociedade ao meio ambiente foi de suma importância para que os
discentes se identificassem como atores envolvidos nesse processo de proteção do
ecossistema manguezal como trata a literatura de SANTOS E AULER, (2011).
Dessa maneira, é perceptível o alcance dos objetivos propostos nesse encontro
nota-se que aconteceu um avanço na contextualização das ideias para combater os
problemas ambientais no manguezal ocasionados pela ação antrópica. Nesse caso, a
Educação Ambiental sob a abordagem CTSA contribuiu para a formação de um cidadão
mais participativo, crítico, reflexivo. Capaz de tanto apontar os problemas quanto de
sugerir possíveis soluções.
CONSIDERAÇÕES
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Com isso, a partir da análise histórica sobre a importância do Ensino da Educação
Ambiental nas escolas e o surgimento da abordagem CTSA, ficou claro a relevância de
sua utilização nas aulas de ciências. Pois essa, possibilita a formação de um cidadão
atuante e com opinião própria sobre os possíveis impactos ambientais.
Percebeu-se que ao utilizar a abordagem CTSA pode-se obter resultados mais
eficazes, no que tange a formação de cidadãos mais preparados, críticos-reflexivos,
alfabetizados cientificamente e aptos a discutirem situações/problemas relacionados ao
meio ambiente. Como resultados notou-se que houve um avanço na contextualização das
ideias para combater os problemas ambientais no manguezal ocasionados pela ação
antrópica como descarte indevido de lixo, construção de viveiros de camarão dentre
outros, evidenciando a relevância da abordagem CTSA nas aulas de ciências ao se
apresentar questões pertinentes a Educação Ambiental.
Em suma, é visível a certeza de que as aulas de Educação Ambiental sob
abordagem CTSA possuem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais
consciente, participativa, solidária e preocupada com as causas ambientais, em que os
discentes interiorizam de maneira subjetiva ideias que possam contribuir para a
construção de um mundo melhor e podem externar de maneira objetiva em forma de ações
que possam contribuir para preservação não só do ecossistema manguezal, mas do meio
ambiente como um todo.
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PRÁTICA EXPERIMENTAL COMO FERRAMENTA NO AUXILIO DO
ENSINO DE QÚIMICA
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RESUMO
Os plásticos estão presentes no cotidiano, estes materiais, geralmente provenientes do
petróleo são de diferentes tipos, sendo os mais utilizados (cerca de 85%) o HDPE, o
LDPE, o PP, o PVC, o PS e o PET, sendo que cada um deles é representado por um
símbolo, que geralmente vêm em embalagens plásticas e ajudam na identificação
(NEVES, 2015). Tais materiais demoram anos para se decompor. Sendo assim é de suma
importância a reciclagem desses materiais, porém para que esse processo seja realizado,
é necessária a separação dos diferentes tipos de plástico, uma vez que apresentam
propriedades químicas e físicas diferentes, impossibilitando que alguns plásticos possam
ser reciclados junto com outros (PINTO, 1995; apud COELHO 2005). Umas dessas
propriedades diferentes é a densidade, e a partir dela é possível elaborar testes práticos
simples para diferenciação e consequentemente a separação de alguns plásticos (NEVES,
2015), que possibilita mostrar aos alunos, do 1° ano do ensino médio da Escola Estadual
Freitas Nobre situada em Mossoró-RN de primeiro ano, a importância de se reciclar
matérias que demoram muito tempo para se degradar, possibilitando que os mesmos
observem a importância de conceitos, simples, da química em processos de separação e
reciclagem dos plásticos, mostrando como a química está presente no cotidiano. Assim,
foi exposto através de uma aula expositiva dialogada informações sobre os plásticos
como, por exemplo, produção, seus tipos e a importância da sua reciclagem, assim como
conceitos de densidade, sua importância e curiosidades sobre o assunto. Em seguida, foi
utilizada a experimentação problematizadora utilizando os testes de identificação dos
plásticos através da densidade, utilizando diferentes tipos de solvente, como água, álcool
56% e solução saturada de NaCl. Observando o comportamento dos mesmos, se
afundavam ou flutuavam, e por meio de um fluxograma conseguiria se determinar o tipo
de plástico analisado. Como dois plásticos apresentaram características de densidade
semelhantes em que nenhum solvente conseguiria separá-los foi realizado o teste da
chama. É importante ressaltar que os testes de densidade foram feitos pelos próprios
alunos, porém o da chama foi feito por experimentação demonstrativa. Foi possível
observar, em uma turma com 21 alunos divididos em três grupos, que na realização dos
testes de densidade foi obtido 87% de acertos, dessa maneira pode-se ver que associando
os conceitos químicos vistos em sala de aula com práticas simples com materiais do
cotidiano facilita o aprendizado dos mesmos, de modo a facilitar o ensino-aprendizagem
de química. Os alunos demonstraram bastante interesse na realização dos testes práticos,
assim como na exposição dos conceitos químicos. De maneira, que foi possível concluir
4
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que os alunos conseguiram assimilar vários métodos de identificação e separação dos
plásticos através de análises físico-químicas, bem como a importância de se separar e
destinar os plásticos para o processo de reciclagem adequado.
Palavras-chave: Reciclagem. Plásticos. Química. Experimentos.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi resultante de uma aula prática desenvolvida por alunos da
Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Química da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte - UERN, Campus Mossoró, onde a mesma foi realizada na Escola
Estadual Freitas Nobre, em novembro de 2018, com alunos do 1° ano do ensino médio.
De maneira geral os alunos sentem bastante dificuldade em disciplinas como
Física, Matemática, Biologia e Química, de modo que novas metodologias de ensino
devem ser desenvolvidas para ajudar na compreensão de tais conceitos, uma maneira
eficaz é ligar o conteúdo visto em sala de aula com o cotidiano dos alunos.
O quadro que a escola pública apresenta em relação às aulas ministradas pelo
professor de química, é desanimador. Reconhece-se que é preciso reformular o ensino de
química nas escolas, visto que as atividades experimentais são capazes de proporcionar
um melhor conhecimento ao aluno, por isso, as reflexões deste trabalho visam abranger
a importância da atividade experimental no ensino de química (AMARAL, 1996).
Com isso, escolheu-se levar uma metodologia de aula experimental para alunos
do ensino médio de uma escola pública, afim de despertar o interesse pelas ciências e pela
química mais especificamente, uma vez que na maioria das vezes as aulas ministradas são
apenas teóricas dificultando o aprendizado.
Sabe-se que a experimentação tem a capacidade de despertar o interesse dos
alunos e é comum ouvir de professores que ela promove o aumento da capacidade de
aprendizagem, pois a construção do conhecimento científico/formação do pensamento é
dependente de uma abordagem experimental e se dá majoritariamente no
desenvolvimento de atividades investigativas (GIORDAN, 1999).
Com isso, é muito importante investir na pesquisa em ensino de química, para que
metodologias novas de ensino sejam aplicadas no ensino básico fazendo com que haja
uma melhor compreensão do assunto dado, de acordo com (GIORDAN, 1999) o
investimento na pesquisa em Ensino de Química trouxe também resultados que mostram
a importância da experimentação para o processo de ensino-aprendizagem de Química e
Ciências.
Dentre diversos conteúdos que são tratados dentro da química, pode-se dar ênfase
no conceito de “Densidade” uma vez que esse assunto é tratado no 1° ano do ensino médio
e os alunos mostram dificuldade com o mesmo, principalmente na hora de assimilar o
conteúdo com práticas do cotidiano.
Cortizo (1996, apud LISO et al., 2002) menciona que deve haver uma conexão
efetiva e real entre a escola e as vivências, sentimentos e necessidades dos estudantes, ou
seja, deve haver uma harmonia entre a vida escolar e a vida cotidiana.
Desse modo, assimilar os conceitos da química com produtos que os alunos usam
no dia a dia podem ajudar no aprendizado. Os plásticos estão presentes no cotidiano, estes
materiais, geralmente provenientes do petróleo são de diferentes tipos, sendo os mais
utilizados (cerca de 85%) o HDPE, o LDPE, o PP, o PVC, o PS e o PET, sendo que cada
um deles é representado por um símbolo, que geralmente vêm em embalagens plásticas e
ajudam na identificação (NEVES, 2015).

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

19

A palavra “plástico” deriva do grego “plastikos", que significa “que moldado ou
modelado”. Durante a história, uma série de “plásticos” foram produzidos, porém todos
derivando de materiais naturais, como a resina naturais de árvores. Somente em 1909,
Leo Hendrik Baekeland, químico americano de origem belga, desenvolveu a primeira
resina totalmente sintética, conhecida como baquelita. Este foi o primeiro plástico
propriamente dito, que era feito de materiais sintéticos combinando o Fenol com
Formaldeído. A baquelita foi o primeiro plástico economicamente viável de ser
produzido, surgira assim, a grande revolução dos plásticos até os duas atuais.
De maneira geral, plástico é todo material originário principalmente de derivados
de petróleo que pertence à família dos polímeros. Estes por sua vez são materiais
compostos por macromoléculas, que são grandes cadeias constituídas pela repetição de
uma unidade básica chamada mero, que estão dispostos um após o outro formando um
cordão (CUCCATO, 2014).
Um dos principais processos que é utilizado na fabricação dos plásticos é o de
polimerização, onde uma sequência de reações faz crescer uma grande cadeia de repetidas
moléculas iguais (Figura 1).
Figura 1: Ilustração da reação de polimerização.
Ativação

Adição

Monômero

Polímero
Pontos de
crescimento
da cadeia

Fonte: Arquivo pessoal, 2018.
Assim, dependendo do tipo (ou tipos) de monômeros que se constrói um
determinado polímero plástico, o mesmo apresentará características e propriedades físicoquímicas diferentes um dos outros. Tal conceito é importante, pois quando são levados
para o processo de reciclagem, os plásticos devem ser separados de modo que suas
propriedades não sejam perdidas (ROSSI et al., 2005).
A reciclagem de tais materiais é de suma importância, uma vez que são produzidos
em grande escala na atualidade e seus rejeitos descartados no meio ambiente demoram
anos para se decompor. Isso pois os microrganismos encontrados na natureza não são
capazes de decompor tais polímeros, devido a uma série de fatores, como dureza,
absorção limitada de água e tipo de estrutura química (CANGEMI; SANTOS; NETO,
2005).
Assim, pode ser utilizado como ferramenta de separação destas suas próprias
propriedades distintas, como por exemplo, a densidade, que pode ser entendida como a
relação entre massa e volume de um determinado material a uma temperatura constante.
Assim dependendo das diferenças de densidades, é possível se separar um plástico do
outro em um solvente em que um afunda e o outro flutua por exemplo.
Os tipos de plásticos mais utilizados no dia a dia são o HDPE, o LDPE, o PP, o
PVC, o PS e o PET, sendo que estes seis representam cerca de 85 % dos plásticos
utilizados em todo o mundo. Cada um destes é representado por uma simbologia, que
geralmente vêm em um local visível do material plástico que está sendo usado (NEVES,
2015). Cada símbolo representa um tipo de plástico como indicado na figura 2:
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Figura 2: Simbologia dos principais plásticos utilizados no cotidiano

Fonte: NEVES, 2015
Os plásticos, independente do seu tipo, se forem originários de resinas sintéticas
demandam muito tempo para se decompor na natureza, e na atualidade grandes
quantidades de plásticos são produzidas diariamente, fazendo se assim, necessário o
desenvolvimento de métodos para a diminuição da problemática. O método mais eficiente
para tal objetivo é a reciclagem, que traz benefícios não só para o meio ambiente, mas
também no que tange a área econômica, com geração de emprego e renda, como já dito
por Cuccato (2015)
A reciclagem, evita a poluição do ambiente, isto é da água, ar e solo,
provocada pelo lixo, e isto faz aumentar a vida útil dos aterros
sanitários, diminuindo, a quantidade de resíduos sólidos, e também
diminui a exploração dos recursos naturais, o qual não são renováveis
como o petróleo. Com isso, gera oportunidades de empregos para a
população não qualificada e estimula a concorrência, pois os produtos
feitos com materiais reciclados são comercializados em paralelos
àqueles feitos com matérias primas nunca utilizadas.

A partir do que foi abordado, levantou-se a seguinte situação problema: Como o
uso de novas metodologias experimentais de ensino pode contribuir para a compreensão
dos conteúdos abordados e a correlação da química com o cotidiano? Com base nessa
problemática levantou-se a seguinte hipótese: As metodologias experimentais contribuem
para a compreensão dos assuntos abordados em sala de aula, principalmente quando essa
metodologia relaciona o conteúdo com o cotidiano.
A proposta do trabalho pode ser justificada por pretender contribuir com a
compreensão dos alunos acerca dos conteúdos da disciplina de química, assim como a
diminuição do impacto negativo que a disciplina apresenta, fazendo com que os alunos
consigam relacionar a teoria com a prática do cotidiano. Diante disto, o presente trabalho
tem como objetivo: facilitar a compreensão dos conteúdos de química a partir de
atividades experimentais e relacionar os conteúdos abordados em sala de aula com
práticas do cotidiano.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização da aula recorreu-se à atividade prática que apresentou por tema
a “A identificação dos plásticos pela densidade” a partir do processo de imersão dos
diferentes tipos de plásticos em diferentes soluções (NEVES, 2015). A escola escolhida
foi a Escola Estadual Freitas Nobre na cidade de Mossoró-RN e escolheu-se a turma do
1° ano por eles estarem vendo o conteúdo abordado na disciplina de química.
Antes da prática experimental foi feito uma abordagem sobre o conteúdo a ser
discutido, como conceito de densidade, a importância dos plásticos e da sua reciclagem,
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de modo que os alunos puderam observar que a identificação dos plásticos é de extrema
importância para o meio ambiente, uma vez que o processo de reciclagem depende disso.
Foi feito um fluxograma onde se mostrava como cada tipo de plástico iria se
comportar quando imersos em cada tipo de solução, como por exemplo, se ele afundaria
ou não, a partir disso seria possível a identificação dos plásticos. Procurou-se usar
soluções de fácil obtenção e que não acarretasse riscos aos alunos, como por exemplo,
água, água com NaCl e álcool etílico. A aula prática foi feita em sala de aula, pois a escola
não dispõe de laboratório, de modo que todo o acompanhamento foi feito para garantir a
segurança dos alunos.
A turma foi dividida em grupos, e cada grupo recebeu o material para que a prática
pudesse ser executada, como os diferentes tipos de plásticos que foram levados já
cortados em tamanhos menores dentro de diferentes tipos de recipientes para que
facilitasse na execução da prática, assim como as soluções foram levadas dentro de
béqueres devidamente identificados.
Com isso, pode-se começar a prática aonde os alunos iam seguindo o fluxograma
(Figura 3) e observando o comportamento de cada plástico, se o mesmo afundava ou não,
determinando dessa forma “o caminho” a se seguir no fluxograma, assim possibilitando
a identificação dos mesmos. Por exemplo, se um determinado plástico “x” afundasse em
água, o próximo teste a ser realizado seria o em solução saturada de NaCl e assim
sucessivamente, a ideia foi repetida para todos os plásticos a serem testados. Plásticos
como o PET e o PVC apresentam semelhanças na densidade assim não sendo possível a
identificação pelo comportamento nas soluções que foram disponibilizadas na prática.
Foi levado um vídeo de um teste de ensaio de chamas que foi feito no laboratório da
universidade afim de fazer com que os alunos identificassem os mesmos através da
coloração da chama que estava sendo exposta.
Figura 3: Fluxograma utilizado para identificação dos plásticos pelo teste prático

Fonte: Arquivo pessoal, 2018.
Cada grupo recebeu uma tabela para que fossem escrevendo o tipo de plásticos
que eles acreditavam está correto. Ao final da prática os resultados foram obtidos de
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acordo com o gabarito de cada grupo, assim como também foi utilizado o método
observacional para que se pudesse levantar a discussão a respeito do método utilizado na
aula prática.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados foram constatados tanto na forma observacional, quanto na análise
dos resultados do teste prático. Na questão observacional se notou uma maior
interatividade entre os alunos, que se mostraram muitas vezes impactados com os
malefícios dos plásticos no meio ambiente. Ainda dentro desse critério de avaliação, foi
possível se observar que alguns ainda apresentavam dificuldades em entender conceitos
químicos, como o de polimerização e densidade.
O Teste prático foi realizado e os alunos se mostraram bastante motivados a tentar
descobrir o tipo de plástico que estava sendo testado, observando diferentes
comportamentos dos materiais em diferentes solventes.
Analisando o quadro de respostas dos 3 grupos (figura 3), é possível se notar um
grande percentual de acertos, o que indica que os alunos conseguiram assimilar na prática
o conceito de densidade, e como esta é diferente entre solventes e plásticos, como
também, como o conceito pode ser usado no cotidiano, separando materiais de interesse.
Figura 3: Quadro de respostas dos grupos para o teste prático
PLÁSTICO

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Gabarito

A

PVC

PVC

PVC

PVC

B
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OS

PP

OS

C

PP

PP

PS

PP

D

PET

PET

PET

PET

E

PEAD

PEAD

PEAD

PEAD

Fonte: Arquivo pessoal, 2018.
A motivação foi mais evidente quando foi realizada a prática do que quando estava
se passando o conteúdo teórico, evidenciando assim mais uma vez a importância das
práticas experimentais no ensino de química. A aula teórica também foi útil, pois forneceu
informações importantes para os alunos, como por exemplo, a maneira de se realizar o
teste prático, bem como, a importância de se separar os materiais tão impactantes para o
meio ambiente. Tais observações concordam com o que é visto na literatura a respeito da
importância da experimentação concordando com a teoria explicada em sala.
A experimentação durante o ensino de química é de suma importância no processo
de ensino aprendizagem, uma vez que permite aos alunos observar com mais clareza
fenômenos estudados na teoria, possibilitando assim a compreensão destes e
consequentemente de conceitos químicos. A experimentação permite que os alunos
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manipulem, objetos, visualizem reações, construam ideias, negociem significados entre
si, bem como com o professor (SALESSE, 2012).
Assim, é possível os alunos conectarem ideias vistas durante as aulas teóricas,
com observações das aulas práticas, retirando boa parte da dos significados abstratos da
química, uma vez que os mesmos podem ver “para que serve” as matérias de estudo.
Sendo o não trabalho desta forma de correlação uma das grandes problemáticas do ensino
na atualidade. Salesse (2012) realizou uma pesquisa que mostrou que 67% dos alunos
concordaram que o conteúdo de química não é trabalhado a partir de atividades
experimentais e que um total de 87,5% de alunos entrevistados disseram que o professor
não costuma relacionar a teoria com prática, sendo esta falta de correlação grande
responsável pelo desinteresse dos alunos na disciplina, mostrando assim a importância de
se trabalhar tal recursos nas aulas de química. Segundo a mesma autora, os alunos se
interessam mais pela aula com experimentação ligando a teoria, que desperta um forte
interesse entre os alunos, permitindo que os mesmos observem o papel da química no
cotidiano e aumentando o interesse dos mesmos na disciplina.
Outro ponto importante foram os vídeos mostrados a respeito do teste de chama
com os plásticos PET e PVC, que mesmo não tendo sido realizados na sala de aula por
questões de segurança, foi bastante chamativo para os alunos, que conseguiram observar
outro método de identificação de matérias, dessa vez baseado na química dos plásticos,
conseguindo assimilar a prática observada com a explicação teórica para o fenômeno
observado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o presente trabalho pode-se concluir que o uso da metodologia de
experimentação foi bastante eficaz para ajudar na compreensão dos conceitos químicos,
mais especificamente o de densidade. Também se percebeu que relacionar o conteúdo
dado em sala de aula com o cotidiano é de extrema importância, pois isso facilita o
ensino/aprendizagem.
Também é importante ressaltar que com esse trabalho os alunos puderam ver a
importância da identificação dos plásticos para que a reciclagem seja feita de maneira
correta, fazendo com que o meio ambiente seja preservado. Os alunos puderam aprender
na prática e a partir de uma experimentação simples como identificar esses plásticos que
são tão utilizados por eles no dia a dia.
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A HORTA ESCOLAR COMO UMA FERRAMENTA METODOLÓGICA
DIFERENCIADA NO ENSINO DE QUÍMICA
Raissa dos Navegantes da Silva8
Luana Dávila Oliveira Maia9
Ana Laura Fernandes Pereira10
Lindeberg Ventura de Souza11
RESUMO
O ensino de química, assim como outras ciências exatas, ainda tem causado entre os
estudantes uma sensação de desconforto em função das dificuldades existentes no
processo ensino-aprendizagem. Frequentemente, esse método segue ainda um modelo
tradicional, de forma descontextualizada, gerando desinteresse pela disciplina, bem como
dificuldades em relacionar o assunto estudado com cotidiano, mesmo a química estando
presente na realidade. (ROCHA e VASCONCELOS, 2016). Vê-se então a necessidade
de novas metodologias no ensino de química, sem o cunho tradicional que é tão reprovado
pelos alunos. A horta escolar vem então como uma alternativa metodológica diferenciada
e atrativa para os alunos, onde pode ser trabalhado tanto os conteúdos como pode-se
desenvolver diversas habilidades nos alunos, como o trabalho em equipe, possibilita a
vivência de experiencias que não seriam possíveis na sala de aula convencional, promove
uma consciência ambiental e dinamiza a relação aluno professor. Desenvolver uma
composteira em conjunto com a horta, permite que a experiência vivida pelos alunos seja
ainda mais significativa, pois eles acompanharam todo o processo para a criação de uma
horta, desde a produção do adubo até a colheita dos frutos. Diante disso, o trabalho visa
desenvolver uma horta e uma composteira no ambiente escolar, além de observar se
houve alguma mudança significativa no comportamento dos alunos ao longo do período
que trabalharam na horta.O trabalho está sendo desenvolvido no Centro de Educação
Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV) e realizado por alunos do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à docência (PIBID). Foram selecionados 15 alunos
para iniciar o trabalho e todos foram selecionados através de entrevistas. Foram feitas
oficinas para apresentar os tipos de solo e as características das hortaliças e frutas para os
alunos. Para a construção da composteira, primeiro procurou-se um local afastado das
salas por conta do mal cheiro que a composteira causa. Após foi feito um buraco com
cerca de 1m2, onde foram colocados restos de alimentos e em seguida água, estes foram
misturados. Por fim foi jogado um pouco de terra por cima e colocado palhas para deter
a umidade. A composteira é molhada todos os dias e remexida pelos próprios alunos. Foi
possível observar um interesse imediato dos alunos em querer participar ativamente na
construção da composteira e a curiosidade em sabe como aqueles alimentos poderiam se
tornar adubo. Essas dúvidas foram sanadas nas oficinas, onde eles aprenderam como
ocorre o processo de produção do adubo, o que esse adubo fornecia ao solo e quais plantas
se adaptariam melhor naquele ambiente. Até alunos considerados indisciplinados por
outros professores buscaram participar, escutavam com atenção e auxiliaram os colegas.
Diante do que foi exposto, espera-se que os discentes consigam observar que a química
está presente até nos processos mais simples do dia-dia. E com a construção da horta
posteriormente é esperado que os alunos consigam montar a sua própria horta e que com
8
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esse processo unido a apresentação de oficinas estes possam ter uma maior consciência
ambiental.
Palavras-chaves: Horta. Composteira. Ferramenta. Metodológica.

INTRODUÇÃO
O ensino de química, assim como outras ciências exatas, ainda tem causado entre
os estudantes uma sensação de desconforto em função das dificuldades existentes no
processo ensino-aprendizagem. Frequentemente, esse método segue ainda um modelo
tradicional, de forma descontextualizada e não interdisciplinar, gerando nos alunos
bastante desinteresse pela disciplina, bem como dificuldades em relacionar o assunto
estudado com o cotidiano, mesmo a química estando presente em vários aspectos de sua
vida. (ROCHA e VASCONCELOS, 2016). Segundo Miranda e Costa, (2007, apud PAZ
e PACHECO, 2016, p. 2):
Na maioria das escolas tem-se dado maior ênfase à transmissão de
conteúdos e à memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas,
deixando de lado a construção do conhecimento científico dos alunos e
a desvinculação entre o conhecimento químico e o cotidiano. Essa
prática tem influenciado negativamente na aprendizagem dos alunos,
uma vez que não conseguem perceber a relação entre aquilo que estuda
na sala de aula, a natureza e a sua própria vida (MIRANDA e COSTA,
2007, apud PAZ e PACHECO, 2016, p. 2).

Diante disso, é explícita que a forma na qual os conteúdos de química são
ministrados para os alunos ainda não é de forma contextualizada, dificultando o processo
de ensino-aprendizagem. Vê-se então a necessidade de novas metodologias no ensino de
química, sem o cunho tradicional que é tão reprovado pelos alunos e que agreguem
sentidos aos conteúdos.
Para Batalha et al. (2011), a utilização de novos recursos metodológicos de ensino
que levam ao aluno o conhecimento de forma diferenciada, tem sido uma ferramenta
facilitadora no processo de ensino-aprendizagem, pois despertam um maior interesse pela
disciplina. Frente a isso, a horta escolar vem como uma alternativa metodológica de
ensino diferenciada e atrativa para os alunos, pois possibilita a abordagem de conteúdos
próximos da realidade dos alunos em sala de aula, sem o cunho tradicional, agregando
sentido a estes assuntos e proporcionando a maturação de conteúdos pré-existentes.
A teoria de Vigotski propõe que o cérebro constrói novas estruturas mentais, de
origem sociocultural, a partir das existentes e que mesmo estas estruturas mentais não
estando formuladas devidamente pode-se prosseguir processo de ensino do novo
conceito, respeitando os limites cognitivos dos alunos, pois esta é forma de construir a
estrutura mental para a aprendizagem. Dessa forma, para Vigotski, a construção de uma
nova estrutura mental se dá quando a mesma é exigida, situação essa que pode ser
propiciada pelo professor. (JESUS, 2013). Observa-se então a importância dessas
situações que estimulem o desenvolvimento cognitivo do aluno, através de situações e
experiências que estejam contextualizadas e que assim propicie que a aprendizagem se
dê de forma mais significativa, situações estas que podem ser viabilizadas na horta
escolar.
A horta também pode servir como um espaço de conscientização, visto que
segundo NUTTALL (1999) no livro “Agrofloresta para Crianças” os cuidados com a
horta promovem uma vivência prática sobre os processos de produção, consumo e
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geração de resíduos, podendo levar a uma reflexão sobre os valores que regem o
comportamento humano neste processo. A escola tendo em vista a importância que exerce
no processo de formação social, cultural, humana e ética da sociedade, segundo Abílio e
Guerra (2005), se apresenta como um dos locais mais adequados para o desenvolvimento
de atividades com enfoque educativo relacionado ao meio ambiente. Portanto, a educação
ambiental é utilizada como ferramenta para conservar a natureza, auxiliando no
desenvolvimento sustentável de uma sociedade consciente de seu papel ambiental, se
mostrando capaz de renovar valores e alterar dogmas presentes na relação entre o homem
e o meio ambiente.
Além do desenvolvimento da horta, pode-se construir em conjunto a
compostagem, que é um processo natural em que micro-organismos degradam matérias
orgânicas, como folhas e restos de alimentos e no final do processo haverá a formação de
adubo rico e nutrientes que auxiliará na fertilização do solo. Essa decomposição envolve
processos físicos e químicos que ocorrem em matas, parques e quintais. Os processos
físicos são realizados por invertebrados como ácaros, centopeias, besouros, minhocas,
lesmas e caracóis que transformam os resíduos em pequenas partículas. Já os processos
químicos, incluem a ação de bactérias, fungos e alguns protozoários que degradam os
resíduos orgânicos em partículas menores, dióxido de carbono e água (RICCHINI,2018).
Esta é uma excelente ferramenta para se abordar no espaço escolar e contribuir para o
ensino das mais variadas formas, incluindo a conscientização do aluno para que adquira
e relacione a compostagem com o ensino como por exemplo a química orgânica.
As vantagens da compostagem são muitas, entre elas destacam-se o baixo custo,
a destinação correta aos resíduos orgânicos agrícolas, industriais e domésticos, também
contribui para a melhoria da qualidade do solo e do desenvolvimento das plantas, reduz
a utilização de fertilizantes químicos e a contaminação ambiental e diminui
significativamente a quantidade de resíduos orgânicos destinados aos aterros sanitários.
(SARTORI, s/d.).
A horta inserida no âmbito escolar pode ser um laboratório vivo que possibilite o
aumento das mais diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar,
interligando teoria e prática de forma contextualizada. Além disto, esse ambiente irá
contribuir no desenvolvimento de atividades cooperadoras e auxiliar na melhoria das
condições nutricionais das refeições. (MORGADO, 2006). Portanto, a inserção da horta
no âmbito escolar contribui de diversas formas no desenvolvimento do aluno, como a
capacidade de trabalhar em equipe e cooperação, proporciona um maior contato com a
natureza, propicia uma modificação dos hábitos alimentares, estimula a criatividade dos
alunos, floresce a consciência da necessidade de reaproveitamento de materiais,
possibilitando a vivência de experiências que não seriam possíveis na sala de aula
convencional e dinamizando a relação aluno professor.
Por fim, o desenvolvimento da horta e da composteira em conjunto além de
proporcionar tudo o que já foi exposto, também permitirá que a experiência vivida pelos
alunos seja ainda mais significativa, pois eles acompanharam todo o processo para a
criação de uma horta, desde a produção do adubo até a colheita dos frutos. Diante disso,
o trabalho visa desenvolver uma horta e uma composteira no ambiente escolar, além de
observar se houve alguma mudança significativa no comportamento dos alunos ao longo
do período que trabalharam na horta.
METODOLOGIA
O trabalho está sendo realizado na Escola Estadual Professor Eliseu Viana unido
ao Projeto de Iniciação à Docência, PIBID.
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Foram selecionados 25 alunos para participar da horta, 15 já iniciaram com as
atividades e 10 ficaram na lista de suplência. Estes discentes foram escolhidos através de
entrevistas. Para fazer a seleção foram empregados como requisitos a desenvoltura, a
disponibilidade e o interesse do ingressante.
Inicialmente houve a preparação da composteira, onde foi feito um buraco de
aproximadamente 1m² e com profundidade também próximo a 1m, onde foram inseridos
os alimentos de maneira adequada. Explicou-se a função da mesma e que o produto final
poderia ser usado na própria horta evitando gastos com adubo industrial e apresentou-se
também os fenômenos químicos que acontecem durante o apodrecimento dos alimentos.
Fotografia 1 – Construção da composteira.

Fonte: Autoria própria.

O ambiente reservado pela escola para a construção da horta é ao lado de algumas
salas e alunos destas acabavam por jogar lixo no espaço horta, visto isso, foi iniciado um
debate com os selecionados sobre resíduos sólidos, onde foi mostrado o que eram estes
resíduos, quais eram tóxicos, a quantidade existente no planeta aproximadamente e as
opções de descartes. Logo após pediu-se para que os mesmos pensassem em maneiras de
como poderíamos abordar o assunto com as salas vizinhas visando a conscientização e
consequentemente a diminuição de resíduos no espaço horta.
Em encontros posteriores foi debatido as ideias que os alunos tinham para a horta.
Foi decidido que seria realizado a limpeza do terreno, pois o mesmo estava cheio de ervas
daninhas, e a construção de uma horta vertical feita com garrafas pet, visando a
reutilização do que seria lixo e da própria água que não fosse absorvida pela planta
superior. Adiante, arou-se o espaço que foi delimitado para o plantio, com a intenção de
começar a preparar o terreno para receber o adubo.
Fotografia 2 – Alunos arando o espaço para plantio.

Fonte: Autoria própria.
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Posteriormente, falou-se sobre os tipos de solos e que os mesmos poderiam ser
ácidos ou básicos, com isso, foi apresentado conceitos iniciais sobre ácidos e bases e em
seguida realizou-se o teste do solo com água destilada, vinagre e bicarbonato de sódio a
fim de descobrir o pH da área de plantio. Com esse teste foi possível saber se o terreno
precisa de algum cuidado especial antes de começas o plantar.
Ainda sem realizar a adubação do solo foram plantadas, cebola, cebolinha e
pimenta. Foi realizado esse procedimento para que pudesse ser feita a observação de
como o solo iria responder e como as pragas reagiriam, visto que haviam formigas na
horta.
Fotografia 3: Alunas analisando sementes de pimenta.

Fonte: Autoria própria.

Foi aplicado um questionário para os alunos, a fim de saber se o trabalho com a
horta, mesmo em tão pouco tempo, os beneficiou de alguma forma.
As perguntas do questionário foram as seguintes:
1. Vocês acham importante ter um projeto que desenvolve uma horta na escola?
2. A atividade da horta desenvolveu alguma consciência ambiental em vocês?
3. Qual a sua opinião sobre a metodologia aplicada?
4. O que vocês aprenderam trabalhando na horta?
Em atividades posteriores, pretende-se realizar uma aula teórica sobre adubação,
onde será mostrado os tipos de adubo, quais nutrientes cada uma propicia com maior
abundância e a maneira correta de realizar o procedimento. Posteriormente irá ser
realizada a adubação do solo com adubo orgânico.
Após o tempo necessário para que o solo absorva os nutrientes será plantado
alguns legumes que serão escolhidos pelos alunos. Subsequentemente os discentes serão
separados em grupos. Cada grupo adotará um tipo de legume e terá que mostrar as
características, o tempo de desenvolvimento, quais nutrientes mais precisam e qual o
melhor período para o plantio destas.
Feito o plantio será apresentado para os selecionados os tipos de pragas e quais os
produtos usados para realizar o controle das mesmas juntamente com os prejuízos que
estes agrotóxicos podem causar ao ser humano, animais, solo e água. Em seguida os
alunos serão desafiados a encontrarem maneiras menos prejudiciais que sejam capazes de
controlar pragas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Como resultados preliminares tem-se as respostas do questionário, onde quando
questionados sobre a importância da horta no âmbito escolar, todos os alunos
responderem que sim, a horta é muito importante. Quando questionados se houve o
desenvolvimento de alguma consciência ambiental, todos afirmaram que o convívio com
a horta despertou um certo olhar diferenciado neles para com o mundo. Já sobre a
metodologia aplicada, 55.6% afirmaram que a metodologia é regular e 44.4% que a
metodologia é muito boa. Por fim, foi perguntado o que os alunos aprenderam até o
momento ao trabalhar na horta, como resposta majoritária tem-se a montagem de uma
composteira e como cuidar do meio ao qual vivem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do questionário analisou-se que a horta é vista pelos alunos como uma
atividade importante incluída em suas atividades escolares e que a mesma é capaz de
fomentar uma certa empatia nos mesmos. Contudo, quando perguntados sobre a
metodologia aplicada, 55.6% alegaram que a metodologia é regular, o que indica a
necessidade de um aprimoramento da mesma. Por fim, apesar de pouco tempo de
desenvolvimento do projeto, observou-se que as situações propiciadas pela horta e o
convívio diário com estas atividades foram capazes de transmitir conhecimentos para os
alunos e pretende-se que com a continuidade do projeto mais conhecimentos sejam
assimilados e aprimorados pelos mesmos.
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RESUMO
Na atualidade torna-se um desafio para os professores o desenvolvimento de
metodologias que, além de conquistar a atenção do alunado para o que tem a ensinar, seja
eficiente para construção do conhecimento por meio da interdisciplinaridade, tanto para
os conteúdos programáticos, como a abordagem de temas transversais, em todos os níveis
de ensino. Diante da sociedade digital, pode-se afirmar que esses métodos associados ao
uso de multiplataformas (celulares, tabletes, computadores) despertam o interesse dos
alunos que se encontram conectados em diferentes espaços digitais. Nesse contexto, os
Softwares Educativos, desenvolvidos com objetivos pedagógicos são uma alternativa
metodológica para se trabalhar em sala de aula, em diversos contextos, desde que o
professor acompanhe e seja o mediador desse processo. A Educação Ambiental tem sido
bastante discutida e por ser obrigatória em todos os níveis de ensino, cada vez mais são
desenvolvidas pesquisas para formação do cidadão consciente de seus direitos e deveres
perante a preservação dos recursos naturais. Essa abordagem permite também a
associação desses valores aos conteúdos programáticos, de forma que as disciplinas e/ou
conteúdos dialoguem e favoreçam a construção de conhecimentos plurais e pautados nas
percepções oriundas da contribuição de diferentes ciências. Na conjuntura política,
econômica e social vivenciada no Brasil atualmente, na qual vivenciamos uma crise que
incide no alto preço dos combustíveis fósseis, torna-se relevante a discussão da educação
ambiental, por meio de recursos digitais, para tratar em sala de aula, de assuntos
correlacionados a esta realidade, que prejudica a todos direta ou indiretamente. Nessa
perspectiva, desenvolveu-se esta pesquisa com o objetivo de apresentar um software
educativo criado no PowerPoint para o ensino de energias renováveis. O software permite
que os usuários, alunos do Ensino Médio e Superior, explorem os conceitos e a
importância da utilização dos diferentes tipos de energia renováveis, de forma interativa,
compondo-se por várias semioses, como textos, imagens, vídeos, Graphics Interchange
Format (GIFs) e música. O recurso, pensado na perspectiva do ensino interdisciplinar,
para uso individual e/ou colaborativo, permite a utilização em modo online ou off-line,
em diferentes plataformas, desdobrando-se entre o meio virtual e a sala de aula. Trata-se
de uma pesquisa descritiva, que apresenta o processo de construção de um Quiz de
perguntas e respostas, formulado com 05 indagações, conduzido pela personagem
“professora Egle Souza”, desenvolvido com objetivos pedagógicos, em que o aluno
recebe feedback imediato a cada clique, sendo incentivado a responder novamente,
recebendo informações adicionais relacionadas a cada pergunta, tanto nos acertos quanto
12
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nos erros. A elaboração desse recurso foi pautada na literatura que aborda o
desenvolvimento de Objetos Virtuais de Aprendizagem, em uma perspectiva de
construção do conhecimento. Considera-se que este recurso didático se constitui em um
elemento que pode favorecer as habilidades de leitura no meio digital, de conhecimento,
de conteúdo e como também de estímulo à investigação e à pesquisa sobre a temática,
socialização e à leitura multimodal, seja em atividades em classe ou como complementação
de estudos.

Palavras-chave: Sociedade Digital. Software Educativo. Energias Renováveis.

INTRODUÇÃO
A prática educacional pautada nas questões ambientais deve ser pensada e elaborada com
objetivos que visem à formação de jovens conscientes das transformações e dos impactos
causados ao meio ambiente. Acredita-se que, a partir do reconhecimento das implicações

da ação humana no ambiente, é possível discutir atividades promotoras da sensibilização
dos educandos sobre a necessidade urgente de tornarem-se indivíduos comprometidos
com ações sustentáveis, garantindo uma boa qualidade de vida para esta e outras gerações.
Diante dessas finalidades, frisa-se o desafio enfrentado por educadores para
planejar e viabilizar atividades e ações a fim de que a proposta em tela seja alcançada.
Para tanto, os docentes encontram inúmeras barreiras, sejam dificuldades na estrutura
física das instituições de ensino, ou pela própria formação acadêmica que receberam.
Com o intuito de melhorar o acesso dos educandos ao conhecimento, o docente pode
buscar alternativas educacionais, no meio digital, favorecedoras da construção do
conhecimento com o intuito de viabilizar a formação de alunos conhecedores dos seus
direitos e deveres perante o meio ambiente.
Neste contexto, os Softwares Educativos (SE) representam uma das inúmeras
alternativas a serem utilizadas na construção da aprendizagem, em todas as áreas do
conhecimento, permitindo assim que os alunos assumam o papel de protagonista do
aprendizado, além de estimular a atenção e o interesse em aprender.
Desse modo, a disseminação dos recursos digitais desenvolvidos para apoiar o
processo de ensino aprendizagem, tornou-se relevante pela facilidade de acesso à internet,
seja este, por meio de computadores, tablets e smartphones. Tais dispositivos eletrônicos
permitem tanto a interação dos educandos na utilização de SE disponibilizados em bases
de dados específicas, como também, o desenvolvimento de novos softwares, que podem
ser construídos/elaborados pelos próprios professores, por meio de diversas ferramentas
ou linguagem de programação. A ação do professor na construção de softwares
educativos possibilita que o recurso possa contemplar temáticas atuais e adequar-se à
realidade do aluno, valorizando os conhecimentos prévios e relacionando o conteúdo com
o contexto social em que vive.
Na conjuntura política, econômica e social vivenciada no Brasil atualmente, diante
da crise que permeia sobre o alto preço dos combustíveis fósseis, torna-se relevante a
discussão da educação ambiental, por meio de recursos digitais para tratar, em sala de
aula, de assuntos correlacionados a esta realidade, que prejudica a todos os brasileiros
direta ou indiretamente.
Nesta perspectiva, desenvolveu-se a presente pesquisa com o objetivo de
apresentar um SE desenvolvido no PowerPoint para o processo de ensino/aprendizagem
da temática energia renovável.
REFERENCIAL TEÓRICO
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O corpus teórico deste artigo está dividido em quatro tópicos, a saber: Educação
Ambiental / Energias Renováveis, no qual se buscou descrever a importância da
abordagem de temáticas como energias renováveis nas práticas educativas; a definição de
Softwares Educativos; o PowerPoint como Ferramenta para Construção de Softwares
Educativos; além de Alguns Trabalhos Desenvolvidos no PowerPoint.
Educação ambiental / energias renováveis
A reflexão sobre práticas ambientais, pautadas em um contexto marcado pela
degradação do meio ambiente e do seu ecossistema têm emergido de forma crescente
tanto no âmbito educacional como a nível mundial a fim de minimizar os impactos
causados pelo homem. Diante disso, a dimensão da Educação Ambiental (EA) configurase como uma questão fundamental.
Cortes Junior e Sá (2017) relatam que a EA consiste em um processo integral,
pedagógico, político e social que visa orientar a realidade socioambiental assim como,
nortear a promoção da participação da sociedade como ferramenta principal na
minimização dos impactos causados ao meio ambiente, promovendo, dessa maneira, a
formação de cidadãos mais conscientes e críticos de suas ações.
Percebe-se que a situação ambiental se agrava a cada dia, principalmente pelo uso
dos combustíveis fósseis como principal fonte energética causando, assim, a poluição e o
desgaste do meio ambiente. A partir dessas questões, a busca por fontes energéticas
renováveis (consideradas limpas) vem aumentando no Brasil e no mundo. Borges et al.
(2016) ressalta que diante da crise ambiental atual e das consequências que o planeta vem
sofrendo, sobretudo, devido ao uso dos combustíveis derivados do petróleo (principal
fonte energética do planeta) a busca por fontes alternativas da matriz energética e por
combustíveis limpos vem ganhando espaço a nível mundial.
As fontes de energias limpas são consideradas pelos documentos oficiais, sendo a
opção mais coerente para substituição dos combustíveis fósseis com a vantagem de gerar
energia de forma limpa e de provocar menor impacto ambiental, reduzindo assim o uso
de derivados do petróleo. Existem inúmeras opções de fontes de energias renováveis,
dentre elas, citam-se a energia hidrelétrica; a energia obtida através da absorção dos raios
solares (placas fotovoltaicas); os parques eólicos, movidos por meio do vento; a biomassa
e entre outros.
Dentre todas as fontes de energias disponíveis, uma das mais abundantes é a
energia solar. Os raios solares captados são armazenados em placas fotovoltaicas, onde
ocorre por meio da transformação da luz e calor em energia elétrica. Kemerich et al.
(2016) afirmam que a radiação solar pode ser convertida em energia elétrica, através de
determinados materiais como placas fotovoltaicas e termoelétricas, sendo ainda utilizada
como fonte de energia térmica, para geração de potência mecânica ou elétrica.
O Brasil também apresenta um potencial muito grande para a produção de energia
eólica, por dispor de um território propício. Abreu et al. (2014) ressaltam que a região
nordeste, especialmente o estado do Ceará, possui um grande potencial para produção de
parques eólicos por possuir uma geografia com plataforma baixa e está localizado na faixa
litorânea.
A biomassa, por sua vez, destaca-se por apresentar uso sustentável e renovável
para fins enérgicos. As formas mais arcaicas de biomassa estão presentes na queima direta
da lenha ou na produção do carvão para viabilizar funções como cozinhar e aquecer. Já
as formas não convencionais da utilização de biomassa encontram-se na fabricação de
etanol derivado da cana-de-açúcar usado, por exemplo, em motores movidos a combustão
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interna, também é identificada na inserção em motores ciclo-diesel ou estacionários,
derivados de óleos vegetais como o girassol, amendoim, mamona, entre outros
(ABRAMOVAY, 2014).
Neste sentido, é importante divulgar e discutir a utilização desses recursos
renováveis considerando a sua relevância para a sustentabilidade do planeta, no sentido
de formar cidadãos críticos e conscientes dos impactos e das suas escolhas para a
preservação do ambiente. Para facilitar esse processo, os softwares educativos podem ser
utilizados como ferramenta de reflexão que poderão modificar a compreensão dos
estudantes diante da sua ação no mundo.
Softwares educativos
Softwares Educativos podem ser entendidos como sistemas digitais,
desenvolvidos com objetivos pedagógicos e, portanto, utilizados para apoiar o processo
de ensino/aprendizagem. Para Zardini (2009, p. 37), o SE “Independentemente de que o
uso seja no contexto formal ou informal de educação, mas restringe-se aos softwares que
desde a fase de projeto e desenvolvimento tenham tido o objetivo educacional”. Para
Farinha (2013), o objetivo principal dos SE é melhorar e incrementar o processo de
ensino/aprendizagem. Pascoali (2011, p. 14) coaduna-se com as ideias dos autores e
acrescenta:
Os Softwares Educacionais podem ser definidos como sistemas
exclusivos que combinam textos, gráficos, imagens e cores em um
computador, permitindo o contato com as diversas matérias, de forma
interativa e envolvente, além de propiciar o desenvolvimento natural
das habilidades intelectuais e técnicas dos alunos.

Diante do exposto, os SE podem ser vistos como um recurso dinâmico que amplia
as possibilidades de aprendizagem dos alunos, pois além de permitirem a construção do
conhecimento, a interação dos usuários, se detém ainda aos conhecimentos prévios dos
alunos, que os utilizam para tomada de decisão dos caminhos a serem seguidos na
utilização dos softwares. A partir de seu embasamento teórico que trata do SE, o aluno,
através dele aprende de forma interativa, à medida que vai executando atividade proposta
pelo software.
Mais do que isso, o SE possibilita aos alunos uma aprendizagem mais
motivadora, desenvolvendo a sua criatividade, concentração e
memória, através dos sons, das animações e das imagens, colocando à
sua disposição uma grande quantidade de exercícios que estes podem
resolver de acordo com o grau de conhecimento e interesse (FARINHA,
2013 p. 47).

Para Piva Junior (2013), os SE são divididos em sete tipos: jogos educacionais,
exercício e prática, resolução de problemas, simuladores, pacotes utilitários, ferramentas
de referências e tutoriais. Cada tipo apresenta suas peculiaridades, no entanto, todos estes
quando bem desenvolvidos e aplicados na presença do professor/mediador contribuirá de
maneira significativa para o aprendizado das diferentes áreas de ensino. Nesta pesquisa,
que aborda os jogos produzidos por meio do PowerPoint, discutem-se as questões
relativas à utilização das energias renováveis e os seus impactos no meio ambiente.
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Powerpoint como ferramenta para construção de softwares educativos
O PowerPoint é um aplicativo do pacote Microsoft Office, criado inicialmente
para a produção de slides e apresentações multimídia, no entanto, pela facilidade de
acesso, interface gráfica e possibilidade de inserção de imagens, vídeos, áudios,
hipertextos, animações, hiperlinks também pode ser utilizado para o desenvolvimento de
softwares educativos (TEIXEIRA; BRANDÃO, 2003).
Estes SE quando bem desenvolvidos no PowerPoint podem receber layouts
diversificados e através dos objetivos pré-determinados, o professor pode criar inúmeros
recursos educativos para auxiliar o processo de aprendizagem, atraindo a atenção e o
interesse do aluno em aprender. Nesse contexto, o educador conseguirá: “chegar ao aluno
por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela
representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação online e
offline” (MORAN, 2013, p. 69).
Para desenvolver SE no PowerPoint é necessário, incialmente, esquematizar um
projeto de execução, definir o conteúdo que será abordado; a faixa etária do público que
irá utilizar; a forma como o conteúdo será explanado (escolha da melhor interface de
acordo com os usuários). Deve-se também apresentar instruções claras, para facilitar o
acesso; além do feedback imediato a cada comando executado pelo usuário, seja o
comando certo ou errado. Os feedbacks norteiam o aluno quanto às respostas corretas
confirmando, seus conhecimentos e a compreensão do conteúdo; já nas alternativas
erradas, estimula a reflexão à medida que disponibilizam o suporte teórico para o
estudante repensar e mudar seu comando em face da alternativa correta (RODRIGUES,
2014; SANTOS, 2016).
Exemplos de trabalhos desenvolvidos no powerpoint
Botti et al., em 2011, construíram um software educativo no PowerPoint com o
objetivo de capacitar o estudante de enfermagem a identificar os principais transtornos da
personalidade. Os autores afirmaram acreditar na validade desta estratégia para o
ensino/aprendizagem de conteúdos relativos à área da Enfermagem em Saúde Mental.
(BOTTI et al., 2011).
Ferbek e Vila, em 2013, desenvolveram um Quiz no PowerPoint para educação
ambiental e apresentaram a professores e alunos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia, Campus de Alegre, constatando por meio dos dados obtidos
mediante a aplicação de questionários, que o processo de ensino/aprendizagem pode ser
facilitado quando são empregadas ferramentas capazes de proporcionar atração aos olhos
dos alunos (FERBEK; VILA, 2013).
Beaubernard e Farias, em 2015, desenvolveram um software educativo, no
PowerPoint, como ferramenta no ensino da história da cidade do Rio de Janeiro para o
ensino fundamental. Como contribuições as autoras destacaram: interação, participação e
relevante entusiasmo da turma com o uso da tecnologia em novos ambientes de
aprendizagem (BEAUBERNARD; FARIAS, 2015).
Silva, Delgado e Sampaio, em 2017, desenvolveram um software educacional no
PowerPoint para o ensino de genética. Após validar o simulador com alunos e
professores, afirmaram que o público demonstrou interesse positivo diante das
possibilidades que a tecnologia oferece, complementando as demais abordagens do
conteúdo propostas pelo professor (SILVA; DELGADO; SAMPAIO, 2017).
METODOLOGIA

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

37

O software educativo apresentado nesta pesquisa refere-se a um Quiz de perguntas
e respostas, desenvolvido no PowerPoint para auxiliar no processo de
ensino/aprendizagem de alunos do ensino médio e superior. A ferramenta visa tratar, em
sala de aula, a temática Energia Renovável sendo, portanto, intitulado: Educação
Ambiental: Energias Renováveis, para alunos.
Os desenvolvedores do SE são participantes do Grupo de Estudos e
Desenvolvimento de Objetos Virtuais de Aprendizagem (GEDOVA), no Centro de
Formação de Professores (CFP), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Campus Cajazeiras-PB.
Elaborado com cinco questões, cada uma composta contendo quatro alternativas,
sendo apenas uma verdadeira. A atividade é mediada pela personagem professora Egle
Souza que, inicialmente, explica importância das energias renováveis e convida os
usuários a aprender um pouco mais sobre elas. Os erros e acertos também são
apresentados por ela, valorizando a figura do professor como mediador do acesso ao
conhecimento por meio da ferramenta.
Ao clicar na alternativa verdadeira o aluno receberá feedback imediato, no qual é
reportado para tela que identifica o seu acerto. Caso responda errado, o aluno receberá
feedback estimulador e explicativo, sendo oportunizadas tentativas para que ele responda
a mesma pergunta, contudo, a cada erro, as quatro alternativas são embaralhadas. Ao
responder corretamente à última pergunta, o aluno recebe feedback direcionando-o para
um vídeo que corresponde a uma paródia, disponível no site YouTube.com, que trata sobre
a temática trabalhada. Após assistir e discutir o texto, ao final das cinco questões, os
discentes são solicitados a elaborarem as suas próprias paródias sobre energias renováveis
e compartilhá-las no grupo do Whatsapp da turma, sendo estas, após socialização,
trabalhadas em sala de aula.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desenvolveu-se o Quiz utilizando 54 telas, assim dispostas: 1 capa, 4
introdutórias, 1 instrução, 20 de perguntas e respostas, 24 de feedback, 2 de proposta de
atividade colaborativa e 2 de despedida. Pode ser utilizado no modo online ou off-line,
caracterizando-se ainda pelo uso multiplataforma (tablets, celulares, smartphones).
O software educativo intitulado Educação Ambiental: Energias Renováveis
apresenta uma perspectiva interdisciplinar, tendo em vista que se utiliza da Educação
Ambiental, para trabalhar conteúdos referentes à química, à física e à biologia ao tratar
das reações que transformam recursos inesgotáveis em energia renovável. Relaciona o
ensino de geografia, ao situar os alunos sobre a matriz energética do Brasil, abordando
tanto a produção como disposição das fontes renováveis de energia no cenário brasileiro.
Além disso, relaciona-se à matemática (com a apresentação de gráficos e
porcentagens); à Língua Portuguesa, ao trabalhar diferentes gêneros textuais na sua
composição e propor a produção de uma letra de música como atividade de fixação e
compartilhamento dos conhecimentos adquiridos com a utilização do SE.
Observam-se na figura 1, as seis primeiras telas do SE. A tela inicial apresenta a
logomarca do grupo de estudo na qual os desenvolvedores fazem parte e o título do SE.
Na segunda, terceira e quarta tela a personagem “professora Egle Souza” apresenta a
temática que será abordada no SE explicando, de maneira sucinta, a importância das
energias renováveis para vida humana e convidando os alunos a conhecerem um pouco
mais sobre o assunto.
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Para destacar os erros e acertos nos feedbacks optou-se por criar caricaturas e
Graphics Interchange Format (GIFs) personificando a professora que apresenta o
software e orienta os discentes na execução das atividades. As caricaturas e GIFs foram
criados no aplicativo MomentCam Cartoons e Emoticon, um conversor de imagens em
caricaturas.
A quinta tela disponibiliza, em formato de hiperlink, um vídeo introdutório, sobre
os diferentes tipos de energias renováveis. O vídeo corresponde a uma aula, disponível
no site YouTube.com, apresentada por um professor que associa sua fala a palavras-chave
escritas, simulações, imagens, percentuais, reportando-se a recortes de outros vídeos em
uma abordagem interdisciplinar e multimodal. Assistido no site de compartilhamento de
vídeos citado dispõe ainda da opção de assistir com legendas, favorecendo o acesso ao
conteúdo por pessoas que apresentam deficiência auditiva e para surdos.
A sexta tela refere-se às instruções de uso do SE. Nela, além de ter acesso às
instruções, o aluno tem a opção de clicar no botão de retornar a tela inicial e rever toda a
parte introdutória do SE, voltar somente à tela anterior e assistir novamente ao vídeo, e
ainda clicar na opção avançar.
Figura 1- Seis primeiras telas do SE.

Fonte: Próprios Autores (2019).

Na Figura 2, observa-se as noves telas que compõem a primeira questão. Na tela
sete do software questiona-se: Quais são as fontes consideradas limpas para produção de
energia? Ao responder corretamente, o aluno receberá de imediato o feedback positivo no
qual a personagem sinaliza ok, além das imagens e o texto informativo que visa ampliar
o conhecimento do usuário. Ao clicar em avançar a próxima tela oferecerá um vídeo para
fixação do conteúdo, contudo, na tela do vídeo o aluno tem a possibilidade de passar, a
qualquer momento da exibição do vídeo, para a próxima pergunta.
Todas as telas que indicam acerto ou erro foram desenvolvidas com a presença de
GIFs utilizando-se da mesma personagem. Nos feedbacks de acerto, ela aparece
sinalizando ok e liberando uma estrela para cada resposta correta e, ao fim das cinco
respostas corretas no Quiz, o educando contabilizará cinco estrelas. Nos feedbacks
estimuladores que aparecem após cada erro, a personagem aparece com a face triste e
pergunta ao aluno what? (o que?), assim, o aluno é incentivado a repensar a sua resposta.
A estratégia busca minimizar a desmotivação diante de uma resposta equivocada. Caso o
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aluno responda errado, receberá feedback estimulador e informativo para que o mesmo
reveja seus conceitos e retorne a pergunta para responder novamente.
Para cada pergunta, formularam-se 3 telas com feedback estimulador e
informativo, desta maneira a cada erro o aluno terá a possibilidade de obter informações
diferentes que contribuem para construção do conhecimento. A cada erro e clique em
responda novamente, o SE apresentará a tela com a mesma pergunta, no entanto, as quatro
alternativas de respostas estarão dispostas de maneira diferente da tela que ele errou.
Dessa forma, para realmente acertar a pergunta, o aluno terá que ler as informações
dispostas a cada erro. Assim, o aluno só avançará para a próxima pergunta depois que
responder corretamente a pergunta anterior, assim sendo, fica condicionado que só
chegará ao final do Quiz o aluno que responder corretamente todas as indagações.
Figura 2- Telas que compõe a primeira pergunta.

Fonte: Próprios Autores (2019).

Após responder corretamente a quinta questão o aluno é reportado para telas
representadas na Figura 3, nesta a personagem aparece tocando violão e disponibiliza um
vídeo de uma paródia sobre a temática abordada através de um hiperlink.
A proposta pauta-se no aprendizado individualizado e no coletivo, partindo de
uma orientação mediada pela tecnologia para uma prática colaborativa que funde ciência
e linguagens na produção de uma forma de socialização do conhecimento. A proposta
visa também, identificar e valorizar as diferentes formas de aprender, seja pela palavra
escrita ou falada, pela resolução de exercícios, imagens, simulação, produção de texto,
entre outros.
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Ao serem incentivados a produzir suas próprias paródias, os alunos têm a
oportunidade de expor o que aprenderam com a utilização do Quiz, logo o
compartilhamento da paródia no grupo do Whatsapp da turma ou presencialmente
permitirá a socialização, além do trabalho em equipe. Dessa maneira, o professor também
pode utilizar as paródias como avaliação para se certificar da eficiência do Software
Educativo, podendo examinar tanto o conteúdo em si, de Energias Renováveis, como a
própria escrita, o que permite também a interdisciplinaridade com o português e a
produção textual.
Ao utilizar a categoria vídeo, o aluno sente-se mais seguro para responder e criar,
uma vez que seu vídeo poderá ser feito em momentos extraclasse. Ele mesmo tem a
possibilidade de autoavaliar-se e regravar o vídeo diferentes vezes até que o vídeo tenha
atendido às suas expectativas e seja considerado pronto para o compartilhamento. Ao
socializar, em sala de aula a parodia escrita, a discussão e o diálogo são favorecidos, além
do incentivo à produção textual.
Figura 3- Telas que compõe a atividade colaborativa em classe.

Fonte: Próprios Autores (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O software educativo, apresentado na referida pesquisa, foi desenvolvido em uma
perspectiva interdisciplinar, tendo em vista que se utiliza da educação ambiental, para
tratar de conteúdos referentes à química, à física e à biologia e, indiretamente, aborda
questões do uso da linguagem, da matemática e da geografia.
Proposto, inicialmente, para o Ensino Médio e Superior, por apresentar recursos
que se utilizam de várias semioses (linguagens) na composição da mensagem, pode ser
utilizado também por alunos das séries finais do ensino fundamental, entretanto, para isso,
necessitam de uma abordagem diferenciada planejada e mediada pelo professor.
O recurso educacional desenvolvido e apresentado neste estudo pode ser utilizado
na escola regular, pelo docente, visando à constituição do cidadão consciente e
preocupado com a sua interferência no ambiente. Pautado em atividades de apresentação
de conteúdo, verificação da aprendizagem e recursos de ampliação do conhecimento
construído, o Quiz visa tornar os estudantes conhecedores da importância do uso de
recursos renováveis nas atividades do cotidiano.
Em trabalhos futuros, pretende-se validar o SE com membros do GEDOVA para
identificação de possíveis fragilidades visando o aperfeiçoamento da proposta. Em
seguida aplicá-lo com o público-alvo, detendo-se a analisar como os alunos interagiram
com a proposta e o grau de conhecimento adquirido com a utilização do software. Além
disso, pretende-se buscar estratégias de torná-lo acessível para as pessoas com
necessidades educacionais específicas.
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RESUMO
Face ao desenvolvimento tecnológico e suas aplicações na área da Educação, em meio ao
cenário político dos últimos anos, a oferta de cursos técnicos para a qualificação dos
jovens remete a uma reflexão sobre o quão eficiente é a aplicação dessas ferramentas
como recursos pedagógicos. Neste contexto, o trabalho apresenta um relato de
experiência docente durante o curso de Manutenção e Suporte em Informática (MSI)
ofertado pela Escola Agrícola de Jundiaí, da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, através do Mediotec, ação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC), do Ministério da Educação. Este trabalho vem sendo desenvolvida por meio de
análise bibliográfica em autores vinculados à perspectiva histórico-crítica com
abordagem qualitativa; documental em documentos do referido curso disponíveis no site
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação; e
vivencial como professora do curso. Este curso aconteceu durante os anos de 2017 e 2018,
no Polo Natal, localizado inicialmente no Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Rio Grande do Norte, passando para o Instituto Metrópole Digital na
reta final do curso. A modalidade foi semipresencial e a principal tecnologia utilizada
durante o curso foi o Mandacaru, ambiente virtual de aprendizagem da instituição. O
público alvo era formado por adolescentes que estão no Ensino Médio em instituições
públicas. Percebeu-se que esta ferramenta foi um desafio para os estudantes, visto que,
foi o primeiro contato com a modalidade e com o ambiente virtual. Esse gerava novos
comportamentos de aprendizagens e novos estímulos perceptivos, observados com o
avançar das aulas. Ademais, por mais que o curso dependa de componentes
computacionais específicos para as aulas práticas, essa foi uma das dificuldades, pois nos
locais em que o Polo esteve ora não detinham espaço, ora não era permitido a acumulação
desses materiais, para não citar a burocracia para a compra e aquisição desses
componentes. Esses obstáculos e a dificuldade dos estudantes de se adaptarem à
plataforma Mandacaru demandou a necessidade de analisar outras tecnologias de
informação e comunicação presentes no cotidiano da população, como smartphones e
softwares educacionais, para aplicá-las no ensino e aprendizagem dos alunos. Assim,
buscou-se a eficiência e a efetividade exigidas pelo contexto em que os estudantes
estavam inseridos.
Palavras-chave: Tecnologias da informação e comunicação. Educação a Distância.
Mediotec, Escola Agrícola de Jundiaí. Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento tecnológico e suas aplicações na área da Educação, em meio
ao cenário político dos últimos anos, tem na oferta de cursos técnicos para a qualificação
dos jovens um longo caminho a ser percorrido e remete a uma reflexão sobre o quão
eficiente é a aplicação dessas ferramentas como recursos pedagógicos.
Neste contexto, este trabalho apresenta um relato de experiência docente durante
o curso de Manutenção e Suporte em Informática (MSI) ofertado pela Escola Agrícola de
Jundiaí (EAJ) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Mediotec,
ação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da
Educação do Brasil.
A metodologia e os procedimentos para a elaboração deste artigo vem sendo
desenvolvidos por meio de análise bibliográfica em autores vinculados à perspectiva
histórico-crítica com abordagem qualitativa e empiria documental em documentos do
referido curso disponíveis no site da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
do Ministério da Educação, e vivencial como professora do curso.
O curso de MSI objeto de análise aconteceu durante os anos de 2017 e 2018, no
Polo Natal, localizado inicialmente no Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Rio Grande do Norte passando para o Instituto Metrópole Digital na
reta final do curso. A modalidade foi semipresencial e a principal tecnologia utilizada
durante o curso foi o Mandacaru, ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da instituição.
O público alvo era formado por adolescentes que estão no Ensino Médio em instituições
públicas.
Reconhece-se que, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
proporcionam o acesso, armazenamento, alteração e envio das informações, desde o
jornal ao computador, que interfere no modo de pensar, agir, relacionar-se com a
sociedade e na aquisição de conhecimentos (KENSKI, 2012).
Há também as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs),
diferente das TICs apenas na aplicação dos elementos digitais, é o caso da Educação a
Distância, em que diferentes elementos digitais são empregados em busca de uma
educação significativa para os alunos.
Para Kenski (2012), a mudança das TICs para as TDICs revolucionou ainda mais
as conexões entre os países, potencializando a velocidade e a capacidade de
movimentação da informação, a autora afirma que
[...] Por meio das tecnologias digitais é possível representar e processar
qualquer tipo de informação. Nos ambientes digitais reúnem-se a
computação (a informática e suas aplicações, as comunicações
(transmissão e recepção de dados, imagens, sons, etc.) e os mais
diversos tipos, formas e suportes em que estão disponíveis os conteúdos
(livros, filmes, fotos, músicas e textos). É possível articular telefones
celulares, computadores, televisores, satélites, e por eles, fazer circular
as mais diferenciadas formas de informação. Também é possível a
comunicação em tempo real, ou seja, a comunicação simultânea, entre
pessoas que estejam distantes, em outras cidades, em outros países ou
mesmo viajando no espaço. (KENSKI, 2012, p. 33).

Todavia, questiona-se: Por mais tecnológicos que os cursos de MSI e Redes sejam,
será que as tecnologias utilizadas durante o curso tornaram as aulas mais produtivas e
significativas para os alunos ou foram apenas recursos de transmissão que não serão
lembrados com fins pedagógicos no futuro?
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Este trabalho inicia sua explanação contextualizando o Mediotec e a Escola
Agrícola de Jundiaí, como ação e locus de atuação dos cursos de MSI e Redes, descritos
a partir de uma análise documental e por fim, a efetividade pedagógica com uso de
tecnologias digitais dentro dos cursos citados são apresentadas e analisadas com base nos
relatos dos alunos e professores.
O estudo justifica-se pela inserção das autoras em uma pesquisa mais ampla que
discute o Ensino Médio em suas mais diversas formas de ofertas, coordenada pelo
professor Dante Henrique Moura, no Programa de Pós-Graduação em Educação
Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte.
OBJETIVO
Relatar uma experiência docente desenvolvida durante o curso técnico em
Manutenção e Suporte em Informática (MSI) ofertado pela Escola Agrícola de Jundiaí
através do Mediotec, ação da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC), do Ministério da Educação, com vistas a possibilitar que o público alvo seja
inserido no mundo do trabalho a partir de sua primeira experiência na Educação a
Distância e suas tecnologias.
METODOLOGIA
Para atender o objetivo declarado para este relato de experiência foi desenvolvido
um estudo por meio de análise bibliográfica em autores vinculados à perspectiva
histórico-crítica com abordagem qualitativa, analisando os dados levantados com os
alunos de forma reflexiva acerca da prática docente da professora relatora da experiência.
Autores como Vani Moreira Kenski e José Manuel Moran, doutores, respectivamente, em
Educação e em Ciência da Informação, foram relevantes para a pesquisa visto que seus
trabalhos integram a educação e as tecnologias com um olhar docente e atual, encaixando
o relato aqui exposto a atual situação da educação a distância.
Foi feita uma pesquisa via formulário eletrônico, desenvolvido no Google Forms,
enviado para o e-mail dos alunos que concluíram os cursos de Redes e MSI,
respectivamente, 16 e 11 concluintes, logo 27 alunos. O público de participantes da
pesquisa foi de 19 alunos.
Foi também realizada uma pesquisa documental em documentos do referido curso
disponíveis no site da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério
da Educação, ou seja, “em materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou
que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa” (GIL, 2002, p.
45).
A experiência vivencial como professora do curso de MSI, em muitos momentos
em parceria com o professor da turma de Redes de Computadores, trouxe inquietações a
respeito da motivação e do que move a participação dos alunos nos cursos técnico
oferecidos pelo Mediotec.
Os dois cursos são da área de Tecnologias da Informação, área que atrai muitos
jovens por toda a manipulação tecnológica presente na mesma. Isso trouxe uma série de
questionamentos despretensiosos com os alunos, na tentativa de melhorar sempre o
ensino e de motivá-los a permanecer no curso, cuja porcentagem de evasão já era
discutida pela EAJ antes mesmo de iniciar as aulas.
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DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS CURSOS DE MSI E REDES DA REDE ETEC/ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ
A metodologia da EaD propõe a interatividade, colaboração, troca e cooperação
por meio de um ambiente e recursos virtuais na busca pela interação do cotidiano tão
tecnológico e rodeado de atividades e responsabilidades diárias.
Moran (2013) fala que a EaD está modificando as formas de ensinar e aprender,
“inclusive as presenciais, que começam a utilizar cada vez mais metodologias
seminpresenciais, flexibilizando a necessidade de presença física, reorganizando os
espaços e os tempos, as mídias, as linguagens e os processos”. Esta assertiva sobre as
práticas de ensinar e aprender pode ser mediada por uma relação de cuidado entre
professores e alunos mesmo em ambientes virtuais com recursos digitais.
De acordo com o Documento de Referência de Execução Mediotec para as
Instituições Públicas e SNA, presente no site da SETEC,
O Mediotec tem como proposta o fortalecimento das políticas de
educação profissional mediante a convergência das ações de fomento e
execução, de produção pedagógica e de assistência técnica, para a oferta
da educação profissional técnica de nível médio pela Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), articulada
de
forma
concomitante,
mediante
convênios
de
intercomplementaridade, com as Redes Públicas Estaduais e Distrital
de Educação (RPEDE), buscando parceria com o setor produtivo.
BRASIL, 2017, p.3)

A seguir discorreremos sobre as características do Mediotec dentro da EAJ e seus
cursos bem como acerca das reflexões que levaram à produção deste trabalho.
O MEDIOTEC e a escola agrícola de Jundiaí
A EAJ foi criada em dezembro de 1949 como “Escola Prática de Agricultura” e
em 1967 foi incorporada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a qual
é definida nos termos do Art. 9º do Estatuto da UFRN, como unidade das atividades de
ensino, pesquisa e extensão em Ciências Agrárias, e visa a integração entre as suas várias
subáreas de conhecimento mediante aperfeiçoamento do ensino prestado. Isso requer
estruturação de bases e grupos de pesquisas voltados especialmente ao desenvolvimento
tecnológico das cadeias produtivas agroalimentares e agroindustriais. A partir de 2008,
esta escola passou a fazer parte da Rede de Educação Profissional e Tecnológica do
Brasil, pela Lei nº 11.892/2008 (Etec EAJ/UFRN, 2018).
Além dos cursos agrários, a EAJ oferta outros cursos profissionalizantes de áreas
diversas, como da informática e da administração, inicialmente através da Rede e-Tec. A
partir do segundo semestre de 2017 passou a oferecer os cursos do Mediotec voltados a
alunos regularmente matriculados no Ensino Médio da rede pública de educação em
condições socialmente vulneráveis.
O Mediotec é uma ação da SETEC/MEC que, objetiva garantir que o estudante
do Ensino Médio, após concluir essa etapa de ensino, esteja apto a se inserir no mundo
do trabalho. Conforme a Lei nº 9.394/1996 a oferta pode ser concomitante e também
subsequente.
A ação referida trabalha de forma semipresencial, sendo a maior carga horária na
educação a distância (EaD) e um complemento semanal presencial, no contra turno ao
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ensino regular, em Polos de Apoio Presencial, chamados de Escolas-Polos, instaladas em
dependências das Escolas Públicas Estaduais e Distrital de Educação (BRASIL, 2018).
A EAJ conta com escolas-polos em 32 municípios do Estado do Rio Grande do
Norte. Em média, cada uma conta com 2 ou 3 cursos, a Figura 1 mostra os polos de apoio
da UFRN, com destaque para os pontos em amarelo como cursos da EAJ na escola-polo
em questão, definidos de forma a atender o máximo de municípios possível e interiorizar
os cursos técnicos do Mediotec.

Figura 1: Mapa de Atuação do Mediotec/EJA

É de responsabilidade da instituição ofertante providenciar para as Escolas-Polos
pessoal especializado para assuntos pedagógicos e administrativos, bem como
laboratórios e/ou outros ambientes específicos de acordo com o curso e materiais
didáticos. Enquanto que as Escolas-Polos são responsáveis pela infraestrutura física e
tecnológica dos laboratórios de informática para realização das atividades acadêmicas dos
seus estudantes.
Os custos são cobertos com recursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec) / Bolsa-Formação de acordo com as Portarias MEC nº 817
e nº 1.152/2015.
O aluno acumulava por encontro de 4 horas/semana, R$20,00, ou seja, no mínimo
R$ 80,00 por mês, a partir da presença e confirmação do próprio aluno no Sistema
Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).
Os cursos de manutenção e suporte de informática locus da experiência: análise
documental
Os cursos de Redes de Computadores e MSI na EAJ/Mediotec se iniciaram em
agosto de 2017, no polo de Natal, instalado no Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo do Rio Grande do Norte (Sescoop/RN), local que oferece cursos
profissionalizantes para funcionários de cooperativas do Estado.
Os cursos são divididos em 3 módulos. O primeiro módulo conta com as
disciplinas diversificadas e comuns à maioria dos cursos, como ambientação EaD, Ética
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e Relações Interpessoais e Empreendedorismo, logo tais disciplinas tiveram suas
demandas atendidas pelo polo. Porém, ao iniciar as disciplinas mais específicas as
dificuldades começaram, principalmente, em relação ao laboratório, com muitas regras
de uso que limitavam à prática dos alunos e máquinas insuficientes para dois cursos da
área tecnológica.
Dessa forma, o curso continuou no Sescoop/RN por mais alguns meses, até a EAJ
decidir procurar um novo polo. Depois de várias negociações e burocracias, os cursos
foram transferidos para o Instituto Metrópole Digital (IMD).
A troca de polos foi um dos problemas que desmotivaram alguns alunos e levaram
a desistência de outros, tanto pelo custo para o deslocamento de casa até o polo, como a
imagem de instável que a instituição acabou passando por todo esse desligamento com o
Sescoop/RN e negociação com o IMD. Porém, não foi o único problema, outro fator que
deixou alguns alunos insatisfeitos foi a utilização da nova plataforma, o hábito de
organizar seu próprio horário e prioridades foi um choque para todos, porém a maioria
soube contornar a situação e conviver com a nova realidade de estudante da EaD.
Ocorreram diversos relatos sobre o conhecimento e uso inicial da plataforma,
esses dados estão apresentados no Gráfico1:

Gráfico 1: Quantitativo de alunos que não conheciam o AVA e que passaram a gostar da plataforma
Fonte: Criado pelo autor

Com Gráfico 1, compreendemos que a principal tecnologia utilizada na EaD, o
AVA, ainda é pouco conhecida e que mesmo após seu conhecimento e uso, ainda há
resistência quanto à tecnologia e quanto à modalidade de ensino, como podemos ver no
Gráfico 2, quando questionados sobre as dificuldades por ser EaD:
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Gráfico 2: Dificuldades por ser a distância

O Gráfico 2 apresenta uma série de motivos que já haviam sido relatados no polo,
mas o principal motivo ainda é a dificuldade de adaptação com a modalidade, em
que o fato de não terem uma sala de aula presencial, com colegas e atividades
impressas foi um empecilho para um melhor aproveitamento do curso. No entanto,
eles foram informados a respeito da modalidade e ainda assim, estavam motivados
a entrar e cursar. Os alunos de MSI e Redes de Computadores foram questionados
sobre o que os motivou a buscar este curso, e as respostas que se destacaram
foram:
a) o interesse na área de tecnologias (55,6%);
b) o incentivo dos pais (33,3%) e;
c) a promessa de emprego (11,1%).
Em busca de efetividade pedagógica com o uso de tecnologias digitais
No início a maior dificuldade foi o uso e o hábito de acesso ao Mandacaru, até
então plataforma havia sido formatada como a professora conhecia em seus cursos EaD
como aluna, não tendo uma formação específica na modalidade ao iniciar a sua primeira
docência em EaD, estando a 4 anos no ensino presencial com adolescentes.
Faltou à professora um olhar mais apurado sobre a EaD e seu ambiente de estudos,
bem como uma reflexão específica para o público que também estava estreando na
modalidade. Assim, foi preciso compreender antes de executar e passar para os alunos tal
ambiente tão cru, sobre o que Kenski (2012) afirma que na EaD o AVA é o
local em que se partilham fluxos e mensagens para a difusão dos
saberes, o ambiente virtual de aprendizagem se constrói com base no
estímulo à realização de atividades colaborativas, em que o aluno não
se sinta só, isolado, dialogando apenas com a máquina ou com o
instrutor, também virtual. Ao contrário, construindo novas formas de
comunicação, o espaço da escola virtual se apresenta pela estruturação
de comunidades on-line em que os alunos e professores dialogam
permanentemente, mediados pelos conhecimentos (KENSKI, 2012, p.
55).

Moran (2013) também exclama sobre esse uso equivocado da plataforma,
mostrando que faltou a professora em questão uma sensibilidade nesse sentido:
Os cursos que se limitam à transmissão de informação, de conteúdo,
mesmo que estejam brilhantemente produzidos, correm o risco da
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desmotivação a longo prazo e, principalmente, de que a aprendizagem
seja só teórica, insuficiente para dar conta da relação teoria/prática. Em
sala de aula, se estivermos atentos, podemos mais facilmente obter
feedback dos problemas que acontecem procuram dialogar ou encontrar
novas estratégias pedagógicas. No virtual, o aluno está mais distante,
normalmente só acessível por e-mail, que é frio, não imediato, ou por
um telefonema eventual, que embora seja mais direto, num curso à
distância encarece o custo final (MORAN, 2013, p. 90).

Identificada a necessidade de uma melhoria na utilização do Mandacaru, os
recursos do mesmo foram explorados à medida que os alunos demonstravam maior
interesse e acesso ao recurso, como apresentado na Tabela 1:
Recursos/Atividades do Mandacaru

O que mais agradou?

O que menos o ajudou
na compreensão do
conteúdo?

O que mais
utilizou/acessou?

Questionário (15 votos)

Chat (12 votos)

Arquivo (15 votos)

Tarefa (7 votos)

Glossário (4 votos)

Livro (11 votos)

Fórum (5 votos)

Fórum (3 votos)

Link (7 votos)

Tabela 1:As preferências nos Recursos e Atividades do Mandacaru

A partir de feedbacks dos alunos a professora viu a oportunidade de fazer um curso
em formação em EaD, visando melhorar o seu fazer docente, bem como a partir de sua
prática ser capaz de incentivar e motivar o aluno a persistir e conhecer as demais
ferramentas do Mandacaru e as externas.
Um dos recursos externos apresentado a turma foi o Kahoot, que nada mais é que
uma plataforma voltada a gameficação, ou seja, o aprendizado a partir de jogos. Sobre
essa nova plataforma, trabalhada de forma conjunta ao Mandacaru, foi possível trazer
mais animação para a sala, além de motivar a interação entre os alunos, uma vez que por
ser na modalidade EaD eles apresentaram dificuldades em formar vínculos, prejudicando
algumas vezes a realização de tarefas em grupo.
Nos momentos presenciais, eles passaram a estudar para o momento do Kahoot, e
principalmente para estar no pódio e ganhar um brinde (diferente para cada colocação).
Quando perguntados se o Kahoot pode ser considerado uma tecnologia que auxiliou seu
aprendizado? a resposta alcança os 94% dos alunos, mostrando a satisfação em estudar
de uma forma diferenciada e tecnológica, já que a ferramenta física utilizada era o
smartphone dos próprios alunos.
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Gráfico 3: Classificação da tecnologia quanto a utilização, 1= pouco a 5= muito

O Gráfico 3 apresenta a utilização das tecnologias aplicadas em sala de aula pelos
alunos, sendo o Mandacaru, Google Docs e Whatsapp as tecnologias utilizadas com mais
frequência, as demais estão bem diversificadas entre o “regular” e o “muito usado”.
Quando questionados sobre as tecnologias terem ajudado ou não em seus
aprendizados, todos os alunos são unânimes nas respostas positivas. No entanto, o
principal foco de desmotivação foi a dificuldade em ter/manter as aulas práticas de
manutenção de computadores. Inicialmente, os componentes eletrônicos e
computacionais iriam chegar a tempo para as disciplinas mais específicas, porém, a
burocracia impediu que isso acontecesse, logo os professores trouxeram equipamentos
próprios para as aulas e conseguiram algumas doações. Então, algumas ferramentas e
componentes eletrônicos foram enviados pela instituição, proporcionando algumas boas
aulas práticas com os alunos, mas, um novo problema, uma turma subsequente de MSI é
aberta, onde antes havia material que mal dava para 2 turmas, a divisão e gerenciamento
para 3 dificultou ainda mais. Ou seja, as tecnologias digitais foram bem avaliadas pelos
alunos e pela professora, porém as tecnologias físicas deixaram a desejar.
De forma que o ensino e aprendizagem dos alunos sobre essas tecnologias físicas
não foram satisfatórios, na avaliação da professora, pois poderia ter sido mais eficaz.
Porém, tantos obstáculos, mesmo com a boa vontade da equipe do polo em ajudar,
tornaram o curso pesado para aqueles que não estavam no curso por motivações fortes,
alguns estavam pelo auxílio estudante, por mais atrasado que saísse; outros estavam para
rever os amigos além dos empregos/trabalhos que tiravam o tempo para estudos de
alguns, bem como a falta de organização em seus cronogramas. Havia, contudo, os que
realmente queriam aprender: 11 que concluíram o curso de MSI e 16 que concluíram
Redes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se que estas ferramentas tecnológicas foram desafios enfrentados pelos
estudantes, visto que, foi o primeiro contato com a modalidade e com o ambiente virtual.
Esse gerava novos comportamentos de aprendizagens e novos estímulos perceptivos,
observados com o avançar das aulas.
Ademais, por mais que o curso dependa de componentes computacionais
específicos para as aulas práticas, essa foi uma das dificuldades, pois nos locais em que o
Polo esteve ora não detinham espaço, ora não era permitido a acumulação desses
materiais, para não citar a burocracia para a compra e aquisição dos componentes físicos.
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Esses obstáculos e a dificuldade dos estudantes de se adaptarem à plataforma
Mandacaru demandou à necessidade de analisar outras tecnologias de informação e
comunicação presentes no cotidiano da população, como smartphones e softwares
educacionais, para aplicá-las no ensino e aprendizagem dos alunos. Assim, buscou-se a
eficiência e a efetividade exigidas pelo contexto em que os estudantes estavam inseridos
e por suas condições sociais e materiais de existência.
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RESUMO
É notório o crescente desinteresse dos alunos com relação a disciplina de Química, muitas
vezes esse fato está atribuído a aulas baseadas no modelo tradicional. Portanto, faz-se
necessário o uso de novas alternativas que quebrem essa barreira entre o aluno e o
conhecimento científico (BATALHA et al. 2011). O teatro se apresenta como uma
ferramenta lúdica, proporcionando uma ação mais participativa dos alunos, favorecendo
a aprendizagem dos conteúdos, além do desenvolvimento da criatividade,
autoconhecimento, interação social e demais benefícios à formação cidadã
(MONTENEGRO et al, 2005). A junção do teatro e química possibilita uma relação
diferente entre o aluno e o conteúdo, permitindo uma nova perspectiva acerca da
disciplina (BATALHA et al. 2011; MONTENEGRO et al, 2005). Devido as dificuldades
perante a disciplina de Química, é de objetivo avaliar como a participação no grupo de
teatro científico QuíMistura, composto por alunos do primeiro e segundo ano do ensino
médio da escola Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV), vem
motivando-os em relação a disciplina de química. O trabalho vem sendo realizado por
discentes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). A
metodologia partiu de uma série de atividades didáticas baseadas na perspectiva
socioconstrutivista de ensino, a qual foi dividida em três etapas. A primeira é a aplicação
de uma aula contextualiza visando a aprendizagem significativa dos alunos, dando sentido
próprio as informações recebidas. A segunda etapa é uma dinâmica a fim de quebrar a
seriedade implícita nos conteúdos científicos, a brincadeira proporciona conforto aos
participantes e, atrelada ao conteúdo, vem como um misto de aprendizado gracejado. Por
fim, faz-se a produção da peça teatral de cunho humorístico para que esse processo de
incentivo continue sendo dado sem pausas. Até o presente momento o grupo já produziu
uma peça e uma esquete teatral, envolvendo o conteúdo modelos atômicos e ligações
químicas, respectivamente, e ambos são ministrados no primeiro ano do ensino médio.
Avaliações qualitativas baseadas em relatos dos integrantes do grupo tornou possível a
análise da série de atividades que vem sendo aplicada, após cada etapa os alunos
demonstram mais interesse no estudo da disciplina, destacando que a nova metodologia
proporciona um melhor entendimento dos conteúdos, acarretado a um ensino pragmático.
Avaliações quantitativas estão sendo efetivadas para uma melhor análise metodológica.
Palavras chave: Teatro científico. Motivação. Ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A área de ensino das Ciências Naturais em algumas ocasiões abrange ideias
abstratas que se referem a situações que poderiam ser desfrutadas no cotidiano do discente
de forma mais clara. Diante disso, conceitos estudados em sala de aula, quando não
experimentados pelos alunos, tornam-se sem valor. Desse modo, é essencial dar
significado a esse aprendizado criando possibilidades para os alunos conhecerem esses
conceitos na prática, de forma objetiva e prazerosa. (CAMPANINI e ROCHA, 2015).
É comum a falta de interesse dos alunos pela disciplina de química no ensino
médio, dentre as argumentações para esse fato, destaca-se a forma como ela é abordada,
de forma tradicional, distante do contexto dos alunos e sempre monótona. “As aulas de
química, salvo algumas exceções, são baseadas no modelo tradicional de ensino, que
privilegiam a arte de decorar conceitos e aplicar fórmulas na resolução de problemas, sem
entender o que eles significam, nem onde podem ser usados fora do universo dos
exemplos dados na sala de aula.” (BATALHA et al. 2011, p. 9).
Como parte da metodologia receptiva, os alunos adquirem atitudes incompatíveis
ou que não são adequadas para a finalidade da ciência, o que acarreta uma falta de
motivação ou interesse em aprender a disciplina química. Essa forma de ensino por
transmissão de conteúdos gera uma perda de sentido do conhecimento científico pelos
alunos, o que reflete na desmotivação, por partes desses alunos, em aprender ciências.
Entretanto, essa perda de sentido do conhecimento científico não está somente limitada a
sua utilidade ou aplicabilidade no que diz respeito aos alunos, mas também seu interesse
ou relevância (POZO, 2009 apud BATALHA e SOUSA JUNIOR, 2012).
Faz-se necessário a utilização de alternativas que possam proporcionar uma ação
mais participativa dos alunos, favorecendo o aprendizado dos conteúdos, além do
desenvolvimento da criatividade, autoconhecimento, interação social e demais outros
benefícios essenciais a formação cidadã. Para Batalha et al. (2011), o uso de novas
metodologias de ensino que levam ao aluno o conhecimento de forma lúdica tem
facilitado o processo de ensino-aprendizagem e despertado maior interesse pela química.
Estas metodologias mostram que a identificação do aluno com o que está sendo ensinado
é facilitada quando apresentada de forma contextualizada, como sendo parte do seu
cotidiano e correlacionada com seus conhecimentos prévios.
Lúdico, do latim ludus, significa brincar e é uma ferramenta que vem sendo muito
utilizada ao longo dos anos para a construção de conhecimento e compreensão de mundo.
Segundo Vygotsky (1984, p. 27), a interação com atividades que envolvem simbologia e
brinquedos faz com que o aluno aprenda a viver numa esfera cognitiva. Portanto, a prática
lúdica desperta o pensamento. “Por ser uma ação iniciada e mantida pela criança, a
brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que desordenada, e exerce
papel fundamental na construção de saber fazer.” (KISHIMOTO, 2002, apud SANTOS,
2010, p. 4). Se o lúdico é essencial por despertar o saber, o teatro é responsável por colocar
esse conhecimento no centro e assimilá-lo, como cita Gwendola (2003, p. 4 apud
CAMPANINI e ROCHA, 2015, p. 2) “o teatro coloca em cena o mundo para ajudar a
compreendê-lo”.
Na visão de Saraiva (2007), o teatro pode ser usado para a divulgação cientifica,
abordando conteúdos de forma educativa e facilitadora para o público em geral, tornando
a ciência mais atrativa. Há no teatro todas potencialidades para servir como transmissor
de conceitos científicos, favorecendo a aprendizagem, de forma simples, lúdica e
agradável.
De acordo com Montenegro e colaboradores (2005):
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Utilizando-se de um espaço inovador, tentamos explorar as relações
entre as ciências e as artes para que estas duas culturas possam conferir,
uma à outra, conteúdos, metodologias e linguagens que convirjam na
construção de um processo pedagógico mais amplo. Assim, estamos
desenvolvendo projetos nos quais a linguagem teatral, como poderosa
aliada no processo ensino-aprendizagem, é utilizada como meio de
cativar estética, conceitual e prioritariamente alunos da rede pública de
ensino médio. O teatro, por sua forma de “fazer coletivo”, possibilita o
desenvolvimento pessoal não apenas no campo da educação nãoformal, mas permite ampliar, entre outras coisas, o senso crítico e o
exercício da cidadania. (MONTENEGRO et al, 2005, p. 31).

Ao brincar, o ser aluno se relaciona com as pessoas ao seu redor, aprendendo com
as experiências. Ao criar-se uma linha invisível que liga o lúdico, a prática de teatro e a
química, possibilita-se uma relação diferente entre o aluno e o conteúdo que propiciará
uma nova visão sobre a disciplina, levando-o a aprender conteúdos que são obrigatórios
na escola e a se desenvolver social e psicologicamente.
As perspectivas socioconstrutivistas são desenvolvidas a partir das ideias de
Vygotsky e consideram que a aprendizagem se dá a partir das experiências do indivíduo,
ou seja, o aluno passa agora a ser colocado no centro de seu conhecimento, sendo o
responsável por questionar e criar hipóteses que o possibilitem assimilar conceitos. Nesse
processo, o professor age como mediador considerando os aspectos pessoais e culturais
do aluno, conduzindo-o ao seu desenvolvimento e aprendizado (MAGALHÃES, 2007;
RESENDE, 2010).
Frente a isso, é de objetivo avaliar como a participação no grupo de teatro
científico escolar, o QuíMistura, composto por alunos do primeiro e segundo ano do
ensino médio da escola Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV),
está motivando-os em relação a disciplina de química. O trabalho vem sendo
desenvolvido e realizado por discentes do curso de Química, da Universidade do Estado
do Rio Grande do Norte, ao qual fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência — PIBID.
METODOLOGIA
A metodologia partiu do desenvolvimento de uma sequência didática (SD), o que
para Zabala (1998) se caracteriza por um “conjunto de atividades ordenadas, estruturadas
e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e
um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (Zabala 1998, p. 18). A
SD foi baseada na perspectiva socioconstrutivista de ensino, a qual foi dividida em três
etapas. Onde as duas primeiras etapas serviram de ambientação dos conceitos químicos a
serem abordados na forma teatral.
A primeira etapa consiste na aplicação de uma aula contextualiza visando a
aprendizagem significativa dos alunos, dando sentido próprio as informações recebidas.
Essa aula é ministrada na forma de conversa, levantando sempre questionamentos que
despertem a curiosidade dos alunos a respeito do conteúdo, a partir desses
questionamentos os alunos podem teorizar sobre o tema formulando seus próprios
conceitos.
Posteriormente, uma dinâmica é realizada a fim de estimular a criatividade dos
alunos e quebrar a seriedade implícita nos conteúdos científicos, além de servir como um
complemento da aula, reforçando os conteúdos trabalhados. A brincadeira proporciona
conforto aos participantes e, atrelada ao conteúdo, vem como um misto de aprendizado
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gracejado culminando em uma nova perspectiva do assunto tratado, gerando assim, uma
melhor fixação desse conteúdo.
Por fim, na terceira etapa, faz-se a produção da peça ou esquete teatral de cunho
humorístico para que esse processo de incentivo continue sendo dado sem pausas, pois
como como diz Caldas, 2015 (apud CAMPANINI e ROCHA, 2015, p. 2) “O saber
científico é complexo e requer persistência, porém, torna-se compreensível através da
continuidade de um trabalho realizado pela união da educação e cultura”. Esse processo
engloba a escrita de roteiro, produção de cenário e figurino, experimentos e ensaios, e se
dá a partir do método colaborativo defendido por Fischer (2003). Ao longo desse período,
que dura em média três meses, os alunos podem mais uma vez reforçar os conceitos
tornando-os muito mais próprios e significativos.
Até o presente momento o grupo de teatro QuíMistura da escola CEIPEV já
produziu, seguindo essa sequência didática, uma peça e uma esquete teatral envolvendo
os conteúdos de modelos atômicos e ligações químicas, respectivamente, ambos
ministrados no primeiro ano do ensino médio. As peças são apresentadas em escolas do
município afim de divulgar a ciência de uma forma mais atrativa para alunos que não tem
acesso a esse tipo de entretenimento.
Na coleta de dados, foi usado como instrumento a entrevista não estruturada, como
orienta Richardson (2012):
A entrevista não estruturada, também chamada entrevista em
profundidade, em vez de responder à pergunta por meio de diversas
alternativas pré-formuladas, visa obter do entrevistado o que ele
considera os aspectos mais relevantes de determinado problema: as suas
descrições de uma situação em estudo. Por meio de uma conversação
guiada, pretende-se obter informações detalhadas que possam ser
utilizadas em uma análise qualitativa. A entrevista não estruturada
procura saber que, como e por que algo ocorre, em lugar de determinar
a frequência de certas ocorrências, nas quais o pesquisador acredita.
(RICHARDSON, 2012, p. 208.)

Para amostragem da pesquisa foram entrevistados 10 alunos, dos 18 alunos que
compõem o grupo de teatro científico, durante o período do mês de abril de 2019. Na
discussão dos resultados, a técnica utilizada para estudo dos dados foi a análise
proporcional do discurso. De acordo com Mozzato e Grybovski (2011, p. 737) “A análise
do discurso consiste numa técnica de análise que explora as relações entre discurso e
realidade, verificando como os textos são feitos, carregando significados por meio dos
processos sociais”.
A pesquisa foi realizada no Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana
(CEIPEV), em Mossoró, que contém 21 salas de aula e possui em torno de 1.452 alunos
dentre o ensino fundamental e médio. A escola adota o PIBID de química que se divide
em três projetos: horta escolar, feira de ciências e o teatro científico. Os bolsistas do
programa são da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no campus
universitário Central, em Mossoró, a segunda maior cidade do estado. O campus Central
conta com o total de 10 faculdades, dentre elas, a Faculdade de Ciências Exatas e
Naturais, que conta com quatro cursos de Licenciatura, dentre os quais, o curso de
Licenciatura em Química.
Participaram da coleta de dados os componentes que já estavam no grupo há um
maior período de tempo, totalizando 10 alunos. As entrevistas foram gravadas e
transcritas, onde foi utilizado números para designar os discentes nos trechos expostos no
texto, com intuito de preservar a identidade dos mesmos.
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Para o levantamento de dados, durante as entrevistas, alguns pontos chaves foram
questionados, como: a) se depois de entrar no QuíMistura, o interesse pela disciplina de
química aumentou; b) se o grupo incentiva a estudar a disciplina; c) se a participação no
teatro vem motivando a estudar a disciplina de química; d) e se as metodologias tratadas
pelos organizadores do grupo para a compreensão dos conteúdos a serem transmitidos
nas peças favorece um bom aprendizado nos alunos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em seus relatos, os alunos puderam pontuar sobre o estímulo proporcionado pelo
grupo de teatro científico em relação aos estudos, assim também comentar como essa
ferramenta lúdica vem favorecendo esse processo de ensino-aprendizagem, conforme é
descrito no decorrer do texto.
Para início das entrevistas, os alunos foram questionados acerca do interesse, se
aumentou, diminuiu ou continuou o mesmo após frequentar o grupo QuíMistura. Os
alunos destacaram que o interesse aumentou, e isso ocorreu pelo fato de o grupo
proporcionar uma melhor compreensão dos conteúdos, conforme mostram os relatos
abaixo:
“Aumentou bastante. Porque quando uma pessoa não sabe muito do
assunto ela perde o interesse, mas aqui no QuíMistura eu aprendo o
assunto bem melhor e fico mais interessada em aprender a matéria.”
— Aluno 1
“Aumentou, porque eu comecei a entender mais o conteúdo.” — Aluno
2
“Aumentou. Pois, antigamente não gostava muito de química, mas a
partir do momento que entrei para o QuíMistura eu comecei a gostar
mais de química e espero que futuramente continue gostando.” —
Aluno 7
“Aumentou. Porque com a dinâmica que vocês fazem fica mais legal
pra compreender os assuntos.” — Aluno 8
“Aumentou. E consigo compreender melhor os assuntos com mais
facilidade.” — Aluno 9
“Aumentou muito, porque eu não tinha tanto interesse pela química,
não gostava. Depois que eu vim conhecer o grupo, com ele eu aprendi
o que é a química.” — Aluno 10

Estes relatos são importantes, uma vez que no teatro científico é preciso ter o
conhecimento do assunto a ser explanado através da arte cênica antes mesmo de começar
os ensaios e iniciar as apresentações, dessa forma, é nítido que os alunos estão
compreendendo os conceitos de química e, ao entende-los, estão mais interessados pela
disciplina, achando-a mais chamativa, pois esse conteúdo não está distante deles, está
próximo. Diante disso, sobre essa atividade teatral, Costa e Pinto, (2016) defende que ela
possibilita ao aluno fazer relações entre conteúdos, relações entre ciência e questões
cotidianas. Como também ser capaz de expor suas ideias de uma maneira lúdica.
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Quando questionados se o QuíMistura vem incentivando a estudar mais a
disciplina de química, a maioria respondeu sim, evidenciando, ainda, a compreensão dos
assuntos como principal fator. Como consta alguns depoimentos a seguir:
“Sim, bastante. Como eu disse anteriormente, quando eu não sei muito
bem do assunto, não quero mais aprender, e aqui no QuíMistura vão
ensinando bem direitinho, com toda a delicadeza, e eu vou aprendendo
e vou focando mais.” — Aluno 1
“Sim. Porque quando você entende o assunto fica melhor, você gosta
mais do conteúdo.” —Aluno 3
“Sim. Porque é melhor do que as nossas aulas normais.” — Aluno 5
“Sim. Porque passei a entender os conteúdos e com isso a vontade de
estudar aumenta mais quando você compreende as coisas.” — Aluno
6
“Sim. Desde o nono ano eu ficava vendo química e dizia “isso vai ser
difícil pra mim”. Mas depois que eu fui para o ensino médio e entrei
para o QuíMistura vi que essa visão passou a melhorar, e comecei a
me interessar mais pela disciplina.” — Aluno 7

Alguns discentes ainda alegam sobre a compreensão, pois ela acontece de uma
melhor forma ao contrário de como é vista em salas de aulas. Isso se deve pelo teatro
científico se apresentar como uma ferramenta de ensino ativa, diferente das metodologias
que os estudantes estão acostumados fora das atividades do PIBID, onde o ensino se dá
de uma maneira mais receptiva e o aluno fica apenas prestando atenção. Todavia, vale
ressaltar que o aluno não irá apenas ficar interessado pelos conceitos de químicas
abordados pelo grupo, pois, no momento que o interesse em aprender surge, a curiosidade
não tem limites e não ficará presa somente no teatro científico, sendo assim, o aluno então
estará interessado e incentivado em aprender em suas aulas em âmbito escolar também,
pois, como cita Souza Junior et al (2015) o teatro científico oferece motivação para a
construção do pensamento conceitual e a internalização dos conceitos científicos.
Ao serem questionados sobre a motivação em estudar química após entrarem no
QuíMistura, os discentes constataram que a forma lúdica que o teatro possui é a principal
ferramenta para o estímulo para os estudos, como destaca os discursos inseridos:
“Sim, porque é mais divertido, por conta do entretenimento.” — Aluno
2
“Sim. Porque como aqui fica melhor de entender, você já tem uma base
de como aprender os conteúdos. Como aqui é uma forma legal, vai nos
divertir e mesmo assim aprendendo então já motiva.” — Aluno 3
“Sim. Porque envolve várias coisas que faz a pessoa entender melhor
e aprender melhor, e isso tudo se divertindo.” — Aluno 4
“Sim. Devido as brincadeiras, a gente aprende se divertindo.” —
Aluno 8
“Sim. Agora eu tenho mais vontade de estudar a disciplina. Antes não
tinha, não gostava.” — Aluno 10
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Por se apresentar como uma ferramenta lúdica, o teatro científico quebra a barreira
que há entre o aluno e os conteúdos, dessa forma, aquilo que antes era dito em relação a
disciplina de química como sério e difícil de entender, passa a ser algo agradável, simples
e divertido. E com essa nova relação formada, uma nova perspectiva sobre a disciplina é
criada. Em suma, o teatro científico[...], além de ser uma forma lúdica para a compreensão
de conceitos, faz com que os indivíduos em processo de formação reflitam sobre os
conhecimentos adquiridos (ROQUE, 2007 apud COSTA e PINTO, 2016).
Quando questionados se os métodos de ensino que os integrantes do PIBID
utilizam facilitam a compreender melhor os conteúdos de química, os alunos destacaram
que foi satisfatório, segundo as declarações obtidas:
“A forma de ensino faz com que eu consiga focar mais porque tem
poucas pessoas para tirar minha atenção. E porque aqui também é
como se fosse um entretenimento, tipo um teatro que a pessoa vai
aprendendo mais e mais.” — Aluno 1
“É melhor da maneira que vocês explicam. E também porque vocês têm
paciência pra “Não entendi”, aí vocês explicam de novo.” — Aluno 2
“É bem melhor, porque na sala de aula o professor explica de um jeito
mais chato, como se fosse só o assunto. Aqui não, você já pode atribuir
o assunto em outras coisas, no caso, o teatro.” — Aluno 3
“Facilita, demais. Porque com dinâmicas é bem mais fácil de
aprender.” — Aluno 4
“Facilita muito. Porque na sala de aula é uma coisa meio chata,
porque é só uma coisa. Ai aqui envolve várias coisas que pode tirar o
raciocino e pode colocar o raciocino do mesmo jeito.” — Aluno 5
“Sim, porque vocês fazem de uma forma dinâmica, e é uma forma da
gente aprender melhor”.
— Aluno 6
“Acho a maneira de como vocês ensinam melhor do que as que meus
professores usam.” — Aluno 7
“Acho que melhor, porque do jeito que vocês ensinam eu consigo
compreender melhor.”
— Aluno 8
“Sim. O método de vocês ensinar é melhor, eu compreendo melhor a
forma que vocês ensinam do que do outro jeito.” — Aluno 10

Os alunos ressaltam que o uso de dinâmicas, as aulas contextualizadas e o próprio
teatro propiciam um prazer maior no processo de ensino-aprendizagem, portanto, essas
ferramentas se apresentam como algo mais chamativo e facilitador no desenvolvimento
individual dos alunos participantes.
Com base nos relatos obtidos é possível notar o impacto do método colaborativo
de Fischer (2003) utilizado do decorrer da SD. Quando os alunos estão inseridos no
processo de criação de peças e esquetes eles precisam recorrer frequentemente aos
assuntos discutidos nos momentos de estudo, podendo perceber detalhes e tirar dúvidas

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

60

que antes eram imperceptíveis. Além disso, após vários contatos com o tema discutido, o
assunto passa a ser visto pelos participantes como algo mais simples, mais fácil,
aumentando o grau de assimilação deles. E é esse aprendizado através de novas
metodologias de ensino que culmina nessa motivação do aluno para o estudo da disciplina
de química (BATALHA e SOUSA JUNIOR, 2012).
CONCLUSÃO
Conforme relatado pelos alunos, eles demonstraram uma superação, mesmo que
de forma lenta, da abstração necessária no estudo de química, tendo uma nova visão da
disciplina que antes era vista como algo distante da realidade e agora passa a estar atrelada
de maneira muito mais significativa à memória deles, proporcionando assim, um maior
interesse e motivação para estudar, pesquisar e aprender sobre os conteúdos trabalhados
no grupo de teatro.
Contudo, a participação em grupos de teatro científico não estimula apenas o
estudo e entendimento de ciências, ele também desperta as várias habilidades adquiridas
em um grupo de teatro comum. A melhoria da escrita e interpretação de texto é algo muito
evidente após a participação nesses grupos, bem como a superação da timidez, melhoria
na expressão corporal, postura, controle do tom de voz, desenvolvimento da criatividade
e improviso, em suma, habilidades que foram mais bem trabalhadas nos alunos
participantes do grupo QuíMistura. Alguns dos requisitos essenciais a formação cidadã
também são trabalhados nesse âmbito, destaca-se a agilidade na tomada de decisões,
trabalho em grupo, interação social, senso crítico, conhecimento cultural e
desenvolvimento cognitivo.
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RESUMO
Sabe-se que o teatro é uma boa ferramenta para o desenvolvimento individual, social e
cultural (MONTENEGRO et al., 2005). Para uma melhor relação entre os jovens e
consequentemente melhor desempenho do grupo é indispensável à aplicação de oficinas
que possibilitem aos mesmos se reconhecerem como capazes de criar e, ao mesmo tempo,
reconhecer os outros com os quais igualmente irão criar (FURTADO, 2010). Foi
pensando nisso que foram ministradas oficinas para o grupo de teatro científico da escola
Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV), que tem como nome
QuíMistura. Esse trabalho vem sendo desenvolvido por estudantes do curso de Química
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte que participam do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Frente a isso, o objetivo do
trabalho é avaliar a influência de oficinas geradoras de habilidades e competências para
o desenvolvimento dos alunos da escola CEIPEV com finalidade de criação e
apresentação de uma peça e de uma esquete científica, tendo o discente como centro de
seu aprendizado. A metodologia foi dividida em duas oficinas. Na primeira foi trabalhada
a questão motora e vocal, a qual foi explorada a expressão corporal, voz e respiração. A
segunda oficina foi dedicada à imaginação e criatividade, onde praticou-se a
improvisação, trabalhou-se as noções de espaço em relação ao palco e postura. Em
seguida, deu-se início a montagem e ensaios da peça e da esquete científica, onde foram
apresentados os conteúdos de modelos atômicos e ligações químicas, respectivamente, de
forma humorística. A avaliação referente à metodologia aplicada foi feita de maneira
qualitativa na qual se ouviu relatos dos integrantes do grupo, antes e depois da aplicação
das oficinas, onde no segundo momento relatou-se um melhor desempenho em relação,
principalmente a postura, voz, maior desinibição e melhor compreensão dos conteúdos
de química trabalhados com o grupo. Dessa forma, notou-se que após a aplicação das
oficinas houve mudanças no aspecto físico dos alunos bem como, se observou diferenças
em relação à compreensão de determinados conceitos da disciplina de Química.
Palavras chave: Teatro. Oficina. Técnicas.
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A Química, ao longo de muitos anos, na maioria dos casos, foi transmitida de
maneira tradicional, carregada de regras, fórmulas e informações para decorar e aplicar.
Os professores de Química deparam-se diariamente com alunos desmotivados, que
encaram esta disciplina como uma ciência teórica, praticamente inacessível, pouco ligada
ao cotidiano; algo muito sério, onde o prazer de saber, a alegria de conhecer e o humor
não têm lugar é necessário a utilização de métodos que auxiliem nesse processo de ensino
aprendizagem, que permita aos discentes uma assimilação do conhecimento mais
prazerosa e de forma contextualizada (SARAIVA,2007).
É possível impulsionar o interesse pela ciência e, em particular, pela Química, nos
estudantes e no público em geral, se optar por divulgar os conteúdos científicos de uma
forma mais interessante e atrativa. O Teatro apresenta-se como uma metodologia ativa na
qual tem todas as potencialidades para ser encarado como um veículo transmissor de
conceitos científicos, através do qual a aprendizagem é feita de uma forma simples, lúdica
e agradável (SARAIVA,2007).
O teatro científico surgiu não só como uma ferramenta facilitadora do ensinoaprendizagem, mas também como um método de ensino que permite o desenvolvimento
individual, social e cultural do público envolvido (MONTENEGRO et al., 2005). Para as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), a capacidade de
abstração, de pensar diversos caminhos para a solução de um problema, a capacidade de
trabalhar em grupo, a construção do ser crítico, por exemplo também são competências.
Desse modo, o teatro ensina-os a viver e a trabalhar em conjunto com o seu semelhante,
a respeitar os outros, a respeitar os seus compromissos, a cumprir regras e a ter disciplina.
Além disso, proporciona aos alunos colocarem em prática os conceitos adquiridos em
sala de aula, uma maior facilidade de expressão, desinibição e capacidade de se
adequarem em ambientes diversos.
O movimento CTS (Ciência, Tecnologia e sociedade) considera as oficinas como
um instrumento facilitador no que diz respeito a interdisciplinaridade e a contextualização
tendo influência na fora de viver em sociedade com a finalidade de tornar o conhecimento
mais próximo dos alunos devido a ligação entre os conteúdos e o contexto social
(MARCONDES, 2007).
A proposta das oficinas é promover noções de criação da cena a partir dos aspectos
inerentes à prática teatral, sendo eles a poética, a estética e a ética, revelando suas
características através da vivência do jogo de improviso e seus desdobramentos
espontâneo e lúdico, tendo como busca as possibilidades de interação transdisciplinar
entre o Teatro e as áreas das Ciências da Natureza e Exatas, com o objetivo de realizar a
divulgação científica atravessada pela técnica de atuação, direcionamento artístico e
fruição apreciativa. De modo geral, as oficinas propõe o entendimento da unicidade dos
saberes, se pretendendo apontar indícios da relação entrelaçada que há entre a ação de
pesquisar - seja em Artes ou em Ciências - e a ação de interpretar - seja em Teatro ou na
área da Química.
METODOLOGIA
A metodologia deu-se a partir da realização de atividades na qual os alunos
exerciam a construção de seus próprios conhecimentos e no decorrer das oficinas eram
criadas situações de aprendizagem que promovessem a interação do aluno com o seu
objeto de estudo de forma significativa (AUSUBEL, 1980). Dividiu-se essa metodologia
em três momentos distintos em que foram ministradas duas oficinas e uma entrevista
semiestruturada para a obtenção dos resultados mais concretos. As oficinas foram
ministradas para alunos participantes do grupo de teatro científico QuíMistura da escola
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Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana (CEIPEV) onde se tinha
aproximadamente uma quantidade de 15 alunos.
A primeira oficina, aplicada por um integrante do grupo FANATicos da Química,
se propôs a ativar três aspectos nos alunos: a ação individual, a ação coletiva e a interação
cênica, esta última através dos jogos de improvisação.
Primeiramente realizou-se o alongamento e aquecimento. Segundo, vivenciou-se
o espaço. Solicitou-se aos alunos que andassem pelo espaço e que mantivessem a cabeça
erguida, olhando para o horizonte do espaço. Incentivou-se o grupo a andar pelo espaço,
evitando deixar espaços vazios, onde deu-se comandos como “Pare!” e “Continua!” para
alertar o grupo sobre como está à disposição dos corpos-artistas pelo corpo-espaço. Em
seguida sugeriu-se nesse momento comandos relacionados à velocidade (mais lento,
normal, mais rápido). Terceiro, pediu-se aos alunos que fizessem uma roda e que
percebessem como os mesmos respiravam. Demonstrou-se, a maneira correta que é
inspirar pelo nariz e expirar pela boca, usando o diafragma. Depois de cientes de como
respirar, sugeriu-se que os alunos colocassem as mãos em pontos do corpo (cabeça,
abdômen, peito) para sentirem a respiração fluir. Logo depois, pediu-se uma construção
cênica simples relacionadas ao meio ambiente, preferencialmente com o grupo dividido
em trios. Deu-se um tempo para que os trios se preparem previamente. Após o tempo
dado, pediu-se a todos para formarem plateia e apreciarem os colegas. Por fim, realizouse um momento de avaliação. Convidou-se os alunos a falarem sobre o que acharam dos
momentos da aula, dos jogos, exercícios, sobre o que sentiram, se gostaram ou não
gostaram, explicando o porquê.

Fonte: Autoria própria.

Fonte: Autoria própria.
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A segunda oficina ministrada também por um integrante do grupo FANATicos da
Química, trabalhou à imaginação e criatividade desfrutando da improvisação, a turma
dividiu-se em grupos na qual foi sugerido criações cênicas curtas sobre determinado tema,
bem como pediu-se para que os alunos utilizassem a criatividade e montassem uma
pequena encenação utilizando apenas alguns objetos que lhes foram oferecidos, depois
de algum tempo dado para os grupos se reunirem teve-se as apresentações, onde ao final
de cada uma houve a intervenção por parte do ministrante da oficina propondo dicas
relacionadas a noção de espaço, tonalidade de voz, postura, entre outras.

Fonte: Autoria própria.
Após as duas oficinas iniciaram-se a criação e os ensaios de uma esquete científica
que tinha como título The Valência Brasil, fazendo uma alusão ao programa The Voice
Brasil, na qual apresentava paródias referentes a conceitos químicos relacionados às
ligações químicas, posteriormente produziu-se o cenário. Após alguns meses de ensaio
ela foi apresentada na Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira. Por fim realizou-se
uma entrevista semiestruturada na qual foram ouvidos 10 alunos participantes das
oficinas, os dados foram avaliados através da Análise Proporcional do Discurso. A análise
do discurso baseia-se numa técnica que investiga a relação entre os relatos e a realidade,
conduzindo significados por meio de processos sociais (MOZZATO, 2011).

Fonte: Autoria própria.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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As avaliações foram qualitativas baseadas em uma entrevista semiestruturada
realizada com integrantes do grupo que participaram das oficinas, desse modo tornou-se
possível a análise das oficinas que foram ministradas. De acordo com as entrevistas os
alunos demonstram mais interesse em relação ao estudo da disciplina de Química,
destacando que a nova metodologia proporciona um melhor desempenho dos jovens no
teatro científico, uma vez que segundo relatos doo alunos às oficinas os ajudaram a
compreender como funciona um teatro científico além de lhes proporcionarem uma
melhor abordagem dos conceitos relacionados à Química, uma melhor tonalidade de voz
durante a apresentação das peças, noções de espaço em relação ao palco, perda da timidez
e uma maior expressão corporal. A seguir encontram-se algumas das perguntas que foram
realizadas durante a entrevista:
“As oficinas ajudaram você a conseguir apresentar seu papel na esquete ?”
“Sem a aplicação das oficinas você acha que teria sido mais difícil?”
“As oficinas facilitaram a sua desenvoltura na peça?”
“As oficinas ajudaram na sua compreensão de conceitos relacionados à Química?”
A coleta de dados permitiu aos alunos relatar a relevância das oficinas para o
processo de ensino-aprendizagem e aperfeiçoamento de técnicas utilizadas no teatro.
Abaixo segue algumas respostas obtidas durante a entrevista, para preservar a identidade
dos alunos eles serão identificados a partir de numerações:
Aluno 01 “As oficinas me ajudaram bastante, a ter mais noção de espaço, a
tonalidade da voz, a perder a timidez, a interpretar o personagem, eu não tinha muita
noção de espaço e com as oficinas eu aprendi muito sobre isso.” As oficinas ministradas
como a de expressão corporal, criatividade, tonalidade de voz e improvisação foram
planejadas com o objetivo de melhorar a apresentação em público, auxiliarem na
desenvoltura dos discentes não só no palco como também na apresentação de trabalhos
em sala de aula referentes a outras disciplinas.
Aluno 02 “As oficinas me ajudaram muito, eu não sabia muito bem como se
comportar durante a apresentação de uma peça, as dicas dadas foram essenciais e aprendi
algumas coisas de química”. Assim como o relato anterior este também nos permite
observar a importância dessa ferramenta para o ensino das ciências e para a otimização
dos aspectos físicos e sociais dos indivíduos participantes.
Aluno 03 “Algumas oficinas ajudaram, a saber, como se comportar em palco e a
controlar o nervosismo, elas foram importantes, pois não teríamos uma noção do que
realmente era o teatro científico, a cada oficina os pibidianos nos preparavam para a
realidade de estar em palco e a maneira de se comunicar com a plateia e isso ajuda muito
na desenvoltura, além disso alguns assuntos que eu tinha muita dificuldade foi passado
nas oficinas de formas mais divertidas que tornou bem mais fácil o aprendizado por ser
mais interessante de se escutar/assistir. E também eu não gostava de estar no meio de
grupos, e depois das oficinas eu comecei a me sentir bem mesmo formando equipes com
pessoas que eu não tinha intimidade.” Através desse relato pode-se observar que a
implantação de novas técnicas de ensino possibilita aos alunos não só uma aprendizagem
de conceitos, mas também desenvolve no aluno a capacidade de resolver problemas do
cotidiano, assim como incentiva o trabalho em equipe (MASSENA, 2013).
CONCLUSÃO
Portanto, após a análise dos resultados colhidos durante a entrevista
semiestruturada notou-se que após a aplicação das oficinas houve mudanças no aspecto
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físico dos alunos como, aumento do tom de voz durante as encenações, postura, noção de
espaço, expressão corporal, perda da timidez; assim como o estímulo a criatividade, o
trabalho em grupo e também observou-se diferenças em relação à compreensão de
determinados conceitos da disciplina de Química.
Os resultados aqui apontados mostram que realmente as oficinas auxiliaram os
alunos na produção e apresentação da esquete, bem como para o crescimento pessoal e
social, levando a uma aprendizagem significativa de maneira contextualizada,
aproximando-se da realidade dos jovens participantes dessas atividades.
Contudo percebe-se que é de suma importância a aplicação de oficinas para que
os alunos adquiram um conhecimento mais completo a respeito da ciência e do
posicionamento perante a apresentação de uma peça de teatro científico.
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RESUMO
A apresentação de conteúdos que podem ser tratados com o concreto torna o assunto mais
atrativo e possibilita a quem está do lado da aprendizagem uma visão real do que está
sendo apresentado por quem está do lado do ensino, e é neste aspecto que o desenho
técnico, inicialmente, é totalmente abstrato. O abstrato requer do aluno raciocínio lógico
e muita imaginação. Este problema nos leva a buscar formas metodológicas que ajudem
na compreensão de assuntos que exigem do aluno a imaginação, neste caso, a
compreensão das técnicas apresentadas no desenho técnico. Sendo assim, o presente
trabalho trata-se de um relato de experiência como bolsista monitora da Tutoria e
Aprendizagem de Laboratório (TAL) da disciplina de Desenho Técnico, do curso Técnico
Integrado em Mecânica, do qual teria sido aluna, recém-formada, e já tinha contato,
experiência e formação na disciplina a qual estava monitorando. Ao mesmo tempo, foi
cursada a disciplina de Desenho Geométrico, componente curricular optativa do curso de
Licenciatura em Matemática, ambos os cursos do IFRN – Campus Santa Cruz, no
semestre 2016.2. Ao longo do trabalho será relatada a identificação da relação entre as
duas disciplinas citadas anteriormente e a percepção de introdução de técnicas vistas em
Desenho Geométrico que, de alguma forma, poderiam ajudar no ensino de Desenho
Técnico. Tendo em vista que o desenho é apresentado às pessoas quando ainda criança, e
que, nessa fase, a prática, através da brincadeira, é frequente, é criada uma intimidade
entre a criança e o desenho, sendo assim, através do desenho infantil, a criança pode
desenvolver a coordenação motora e outras habilidades. A metodologia utilizada neste
artigo será a pesquisa bibliográfica em livros, teses e dissertações presentes no banco de
dados da capes, que fundamentam teoricamente a pesquisa desenvolvida e o próprio
relato, serão utilizados Nascimento (2015), que trata da capacidade de relacionar a
realidade com o imaginário através do raciocínio mental, também que o desenvolvimento
do desenho técnico será descrito a partir do matemático francês Gaspard Monge, que
desenvolveu essa técnica no final do século XVIII para representar manobras militares
para se esquivar da mira dos inimigos, a técnica fazia a representação de objetos
tridimensionais usando projeções no plano bidimensional. Albiero e Silva (2009) irão
falar da relevância do ensino obrigatório de desenho na educação básica, pois o desenho
é uma linguagem que não requer qualidade artística para ser compreensível, e, sim, de
eficácia. E Alves (2017) falará das Normas Técnicas, pois, assim como a nossa língua
nativa, a portuguesa, tem suas regras de escrita para ser possível uma comunicação clara
entre quem escreve e quem ler, proporcionando uma boa interpretação, o desenho técnico
também tem suas regras, as chamadas Normas Técnicas, para que seja possível a
Discente da Licenciatura em Matemática, IFRN – SC, marta.maria.11@hotmail.com
Discente da Licenciatura em Matemática, IFRN – SC, silvajuniorbar86@gmail.com
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comunicação entre quem desenha e quem interpreta o desenho com tal finalidade. Vale
ressaltar que este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla desenvolvida na
Licenciatura em Matemática, a qual será resultada em um trabalho de conclusão de curso
para obtenção de grau de Licenciado em Matemática.
Palavras-chave: Curso Técnico em Mecânica. Desenho Geométrico. Desenho Técnico.
Licenciatura em Matemática.

INTRODUÇÃO
Normalmente, nosso primeiro contato com o desenho é na infância, seja ainda em
casa, apresentado de forma espontânea por nossos familiares, ou na escola, quando damos
início à nossa vida escolar. Dessa forma, o desenho muitas vezes é capaz de ajudar a
desenvolver na criança a coordenação motora, na qual ela vai obter o início de um
desenvolvimento de uma habilidade importantíssima em nosso cotidiano, para a escrita e
consequentemente para a vida.
O desenho, em si, geralmente é utilizado como forma de representação de algo,
podendo ser autoexplicativo ou não, porém o desenho autoexplicativo é totalmente
independente e qualquer pessoa pode interpretar de forma correta. Com o conhecimento
do desenho, muitas pessoas desenvolvem a habilidade de desenho artístico, os quais são
utilizados para representar infinitas coisas, “[...] diz-se do que não precisa ser explicado
para ser entendido; cujo teor se explica por si mesmo; que se consegue entender
facilmente: o longo e autoexplicativo título já deixa clara a intenção do autor”.
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2019)
Dessa forma, o desenho faz parte da nossa realidade, de diversas formas e
intenções. Ainda na escola, no decorrer dos anos que compõem a educação básica, a
disciplina de artes nos apresenta um pouco dessa forma de expressão. Sendo assim, o
curso Técnico Integrado em Mecânica do IFRN – Campus Santa Cruz, consiste em sua
estrutura curricular a disciplina Desenho Técnico, na qual os alunos aprendem técnicas
de desenho voltadas para sua formação tecnicista, ou seja, com ênfase na Mecânica. Em
contrapartida, o curso de Licenciatura em Matemática, do mesmo Campus, compõe em
sua estrutura curricular a disciplina optativa Desenho Geométrico, na qual são aprendidas
técnicas de desenho voltadas para o ensino de geometria, tanto a plana quanto a espacial.
Com isso, o presente trabalho irá relatar uma experiência de contato, através do
estudo, com os dois cursos, especificamente com as duas disciplinas acima citadas.
Objetivando mostrar as relações identificadas entre as componentes curriculares através
dos olhares como discente do curso de Mecânica, bolsista da Tutoria e Aprendizagem de
Laboratório (TAL) do curso de Mecânica e discente da Licenciatura em Matemática.
Para referenciar teoricamente a pesquisa desenvolvida e o relato de experiência,
serão utilizados Nascimento (2015), que trata da capacidade de relacionar a realidade com
o imaginário através do raciocínio mental e do desenvolvimento do desenho técnico.
Albiero e Silva (2009) irão falar da relevância do ensino obrigatório de desenho na
educação básica, pois o desenho é uma linguagem que não requer qualidade artística para
ser compreensível, e, sim, de eficácia. E Alves (2017) falará das Normas Técnicas, pois,
assim como a nossa língua nativa, a portuguesa, tem suas regras de escrita, o desenho
técnico também tem suas regras, as chamadas Normas Técnicas, para que seja possível a
comunicação entre quem desenha e quem interpreta o desenho com tal finalidade.
É importante ressaltar que o curso de Licenciatura em Matemática desenvolve um
projeto de pesquisa de ensino de Matemática com metodologias diferenciadas, cujas
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ações estão sendo desenvolvidas no ensino de desenho técnico, de matemática básica para
educação de jovens e adultos no Programa Mulheres Mil e materiais para educação
inclusiva. Visando ampliar o olhar do futuro professor, pois o ensino de Matemática na
maioria das escolas públicas brasileiras ainda é ministrado através de aulas expositivas,
onde o professor cópia no quadro e o aluno, por sua vez, copia o que foi passado.
REFERENCIAL TEÓRICO
Como qualquer outra coisa, o Desenho Técnico também teve o seu ponto de
partida. Há mais de dois séculos a técnica do matemático francês Gaspad Monge se tornou
conhecida e gerou o sistema que hoje é conhecido como o Desenho Técnico. Monge,
como um bom matemático, utilizou de seus conhecimentos para desenvolver a técnica.
Segundo Nascimento:
No final do século XVIII, o matemático francês Gaspard Monge (17461818) [...] ainda adolescente entrou na escola militar. Ele precocemente
aprendeu e desenvolveu uma técnica para representar manobras
militares de modo que sempre se esquivava da mira do inimigo. Esta
técnica teve tanto sucesso que impressionou os militares, os quais
adotando seu método, consideraram segredo absoluto durante anos.
Desde então inicia-se a Geometria Descritiva, baseada em representar
objetos tridimensionais por meio de projeções sobre um plano
bidimensional. A Técnica de Monge desenvolveu um sistema,
denominado Desenho Técnico, que até nos dias atuais é utilizado,
principalmente em projetos de Engenharia. (NASCIMENTO, 2015, p.
17)

O ensino de desenho é apresentado aos alunos ainda cedo, na educação infantil,
por exemplo, é nela temos os primeiros contatos com o desenho, este que não precisa de
características artísticas para poder representar algo. Posteriormente, nos é apresentado à
disciplina de artes, que, de fato, continuamos a ter contato com o desenho, porém, não
técnico nem artístico. De acordo com Catarina Alves:
Logo, o ensino do Desenho torna-se relevante como componente
curricular obrigatório da educação brasileira. O saber desenhar significa
ser capaz de se comunicar através dessa linguagem. O desenho não
necessita ter uma qualidade artística, mas sim, eficácia, para que seja
um meio de desenvolver o pensamento visual e a possibilidade de
expressão. Da mesma forma, o desenho pode ser empregado em
inúmeras áreas do trabalho, em diferentes atividades expressivas e
intencionais. (ALVES, 2017, p. 13)

Assim, como a nossa língua nativa, a portuguesa, tem suas regras de escrita para
ser possível uma comunicação clara entre quem escreve e quem ler, proporcionando uma
boa interpretação, o desenho técnico também tem suas regras, as chamadas Normas
Técnicas.
De acordo com Silva e Albiero,
O desenho técnico fornece todos os detalhes da construção ou
fabricação: medidas, formatos, dimensões, materiais a serem utilizados,
acabamento desejado, tolerâncias, enfim todas as diretrizes.
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Como linguagem que é, o desenho técnico deve ser exato (para ser
compreensível); deve ser também claro e de fácil interpretação pelos
que dele se utilizarem. Do mesmo modo que uma língua, o desenho
técnico está subordinado a regras, que são as Normas Técnicas. Essas
normas são internacionais; foram estabelecidas em Convenções para
que os países adotassem um só sistema de normalização na fabricação
de máquinas, peças, aparelhos na construção civil ou os esquemas
elétricos. (SILVA E ALBIERO, 2009, p. 7)

O Desenho Geométrico é utilizado no ensino de matemática, mais
especificamente, no ensino da geometria, no qual se faz possível a representação de
conceitos que constituem a geometria. Sendo assim, o desenho geométrico é uma
metodologia de ensino da geometria, o que pode ser um aliado, também, do ensino de
qualquer outra coisa que se refere ao desenho. Segundo Andréia Alves (2017):
O Desenho Geométrico auxilia na abordagem de conceitos matemáticos
riquíssimos que permitem a apreciação dessa ciência tão importante
para o dia-a-dia de todos. É impossível separar a Matemática
(Geometria) do Desenho Geométrico, pois para exibir muitos
resultados matemáticos fazemos uso de recursos gráficos, que vão
auxiliar na compreensão do problema, destacando as propriedades
geométricas e conceitos.
Mas muitos alunos e até mesmo professores pensam que o Desenho
Geométrico é somente desenhar e acabou. No entanto, ele permite o
entendimento de muitos conceitos, sejam eles geométricos ou não, além
de ser uma ferramenta útil para auxiliar na demonstração de teoremas.
E ainda exerce uma função muito importante na compreensão de outros
conteúdos, como por exemplo, álgebra. (ANDREIA ALVES, 2017, p.
20)

Com isso, o desenho está diretamente incluso em nosso cotidiano, ainda mais
quando se trata de Desenho Técnico, pois se faz necessários nas várias engenharias, assim
como também nos cursos técnicos profissionalizantes que conhecemos.
Neste sentido, é enxergada a interdisciplinaridade entre o desenho geométrico e o
desenho técnico, tendo em vista que se trata de desenhos com regras a serem seguidas e
que, ao longo do relato de experiência posteriormente descrito, foi percebido que técnicas
utilizadas no desenho geométrico poderiam ser diretamente utilizadas no desenho técnico,
além do mais, o desenho técnico projeta em duas dimensões e três dimensões, resultando
em desenhos planos e espaciais.
A interdisciplinaridade tem muita relevância da polissemia quando se refere ao
seu significado, contudo, pode ser traduzida como tentativa do homem entender as
relações entre mundo natural e sociedade, criação humana e natureza, e, de forma que
capture a totalidade social, a relação indivíduo e sociedade e a relação entre indivíduos.
(PEREIRA, 2008)
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999, p. 88), “A
interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo,
evitar a diluição delas em generalidades”, dessa forma a interdisciplinaridade age em
duas, ou mais, disciplinas diferentes ocasionando a ligação entre si, identificando, apesar
da diferença, uma temática comum.
Levando em consideração que o aprendizado de cada indivíduo é totalmente
diferente um do outro, e que o professor, ao lecionar, deve proporcionar o êxito na
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aprendizagem individual, uma alternativa são as diferentes metodologias, que o professor
deve aderir às que forem necessárias.
Sendo assim, após uma experiência vivenciada por Albino (2015, p. 05), ela diz
que:
Estou motivada a investigar e acho enriquecedor o estudo e a análise da
utilização de metodologias diferenciadas de ensino, capazes de
propiciar mudanças significativas na qualidade da formação
matemática de professores e estudantes.
A ideia que vai se delineando se origina na necessidade de uma
intervenção didática nas estratégias de ensino adotadas pela maioria dos
professores, para que facilite o entendimento do assunto e não provoque
desinteresse nos alunos. Estou convencida de metodologias
diferenciadas, quando aplicadas por professores preparados, podem
auxiliar o aprendizado [...]

Na qual, Albino (2015) diz que uma experiência em sala de aula a fez motivar a
utilizar metodologias diferenciadas por ter percebido que as estratégias utilizadas pelo
professor titular da turma, metodologia tradicional, não estavam favorecendo o
aprendizado dos alunos.
Neste caso, as metodologias diferenciadas não servem para substituir nenhuma
outra, mas para contribuir com um melhor desempenho de ensino e aprendizagem em sala
de aula, o que vai variar de acordo com o nível da turma, faixa etária, modalidade,
condições disponibilizadas, interesse e desenvolvimento da turma.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada neste artigo é de natureza bibliográfica, segundo Gil
(2008), é o alicerce de uma pesquisa, cuja realização se deu em livros, teses e dissertações
presentes no banco de dados da capes, que fundamentam teoricamente o relato
desenvolvido. Para tanto foram utilizados os autores Nascimento (2015), Albiero e Silva
(2009), Damasceno Alves (2017) e Rodrigues Alves (2017). Assim como, o relato de
experiência, que norteia o artigo e direciona o próximo tópico.
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Em 2012, especialmente no dia 16 de Abril, iniciei o curso Técnico Integrado em
Mecânica, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, no Campus Santa Cruz. Na oportunidade, essa turma era a primeira do curso de
Mecânica neste Campus.
O curso conta com uma estrutura curricular extensa (IFRN, 2012), como a
modalidade do curso é integrada, esta estrutura, de fato, foi organizada com disciplinas
que compõem o ensino médio regular e disciplinas técnicas do núcleo profissionalizante
do técnico em Mecânica. Nessa linha, na sistemática organizacional do curso, uma das
primeiras disciplinas específicas estudadas, inclusive no primeiro semestre, é a disciplina
de Desenho Técnico.
A disciplina é dividida em duas partes: a primeira é a aprendizagem de técnicas
para serem utilizadas no desenho manual, no qual são utilizados instrumentos como
prancheta de desenho com régua paralela corrediça e cavalete ajustável, compasso,
esquadros de 45° e 60° e transferidor. Na oportunidade, o Campus disponibiliza todos os
instrumentos necessários. E a segunda parte é a aprendizagem de utilização do software
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CAD (Desenho Assistido por Computador), no qual pode ser projetado desenhos em 2D
(duas dimensões) e 3D (três dimensões) com riqueza de detalhes.
Ao cursar esta disciplina, foi observada uma grande identificação com ela. Tendo
em vista que o gostar de desenhos propriamente técnicos, com regras e medidas, foi um
grande aliado para a compreensão das técnicas apresentadas pelo professor. E,
consequentemente, um bom desempenho na disciplina.
Em 2015, conclui o curso Técnico em Mecânica. Além da identificação com as
disciplinas de desenho, sejam elas: Desenho Técnico e Desenho Mecânico, do meio para
o final do curso também comecei a gostar da parte numérica, das disciplinas que
envolviam mais cálculos.
Em 2016, especialmente no dia 11 de Abril, iniciei o curso de Licenciatura em
Matemática, no mesmo Campus. Inscrevi-me no processo seletivo, mas não era minha
intenção concluir o curso e exercer a profissão, era apenas fortalecer minha base
matemática.
Passado uns dias do início do semestre, foi lançado o edital para bolsista da Tutoria
e Aprendizagem de Laboratório (TAL), no qual, continha vagas para a tutoria das
disciplinas de Desenho Técnico, Desenho Mecânico e Metrologia, concomitantemente,
todas componentes da estrutura curricular do curso de Mecânica. Na oportunidade,
realizei a inscrição. Fui selecionada e comecei o acompanhamento de uma turma,
especificamente, a turma do semestre 2016.1, com a disciplina de desenho técnico.
Além dos acompanhamentos nas aulas, também tinha espaço, no próprio
laboratório do campus, e tempo para os alunos irem tirar dúvidas. Foi quando eu comecei
a gostar de lecionar, pois além de gostar da disciplina, eu estava feliz em poder
compartilhar o meu conhecimento.
No segundo semestre de 2016, matriculei-me na disciplina optativa Desenho
Geométrico. Ao cursar esta disciplina, eu percebi que ela tinha muito em comum com a
disciplina Desenho Técnico. Apesar do desenho que eu estava cursando ser voltado para
o ensino de geometria, não impediria de utilizar as técnicas aprendidas em outros tipos de
desenho. Técnicas como homotetia, que se trata da ampliação ou redução de distâncias e
áreas a partir de um ponto fixo, e operações com segmentos de reta e com ângulo, por
exemplo. O que, na minha visão, ajudaria muito na questão dos alunos muitas vezes não
conseguir visualizar mentalmente a transferência de uma figura em 2D para 3D, ou retirar
vistas (faces) de uma figura 3D. Também poderia utilizar as outras técnicas numa situação
que os alunos precisassem desenhar e não tivessem a disponibilidade dos instrumentos
necessários.
A partir dessas duas experiências, em cursos diferentes e com disciplinas
diferentes, que, ao mesmo tempo, tinham algo em comum, o fato do desenho em si, foi
levantada a hipótese de incluir uma na outra, a partir da realização de um minicurso para
os alunos do 1° ano do curso de Mecânica, e analisar a relevância da apresentação de
outras técnicas para sua formação.
METODOLOGIAS DIFERENCIADAS
As metodologias diferenciadas, já mencionadas neste texto, se utilizadas de forma
correta, irão ajudar ao professor quanto ao ensino e ao aluno quanto à aprendizagem.
Quando se fala em utilizar outras metodologias de ensino de forma correta nada mais é
do que utilizar para promover, de fato, o aprendizado do aluno.
Dessa forma, a inserção de diferentes metodologias no ensino da Matemática tem
ganhado espaço, segundo Silva (2013):
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O processo de ensino-aprendizagem da matemática vem sendo
intensamente discutido na literatura. Habilidades como organização de
ideias, raciocínio lógico, criatividade e capacidade de trabalhar em
grupo, que são apontadas como essenciais em uma sociedade cada vez
mais influenciada pelas modernas tecnologias da informação e
comunicação, devem ser contempladas na sala de aula. Neste sentido, a
busca por novas metodologias centradas na contextualização do ensino
e na interdisciplinaridade ganha cada vez mais espaço e importância no
contexto educacional. (SILVA, 2013 p. 01)

Em muitos caso é quase impossível falar de diferentes metodologias sem fazer
ponte com a interdisciplinaridade, pois a interdisciplinaridade, no mais, é a união de duas
disciplinas diferentes, mas que tem algo em comum, que possam contribuir para
determinada finalidade, retratando seus pontos concomitantes.
Identificando o diálogo contido nas disciplinas, proporcionando a sua ligação,
Pereira (2012, p. 03) diz que “a interdisciplinaridade fica mais clara quando percebemos
que existe um diálogo entre as disciplinas, que pode afirmar, negar, justificar ou
complementar o objeto estudado, mas que tem como meta final promover a ampliação do
conhecimento”.
Segundo Porlán e Rivero (1998, p. 02) dizem que a interdisciplinaridade “[...]
apontam a integração de diferentes conhecimentos sejam sociais, pessoais, científicos,
como um dos obstáculos em relação à prática pedagógica dos professores de ciências”
(apud FONTES; MOGNON; FERREIRA, 2010, p. 02).
Sendo assim, as metodologias diferenciadas desencadeiam a aprendizagem em
determinado assunto, como também em determinada habilidade, dependendo da
metodologia utilizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com isso, consideramos que a interdisciplinaridade se faz presente na construção
da conexão entre diversas áreas do ensino, e foi identificada a interdisciplinaridade entre
os cursos Técnico em Mecânica e Licenciatura em Matemática, mais especificamente
entre duas disciplinas. A partir da metodologia utilizada no desenvolvimento deste
trabalho, o qual se trata de um relato de experiência vivenciado no IFRN – Campus Santa
Cruz, envolvendo os cursos já citados em três olhares: aluna do curso técnico, monitora
do curso técnico e discente da graduação, buscou apresentar uma vivência que teve como
ponto de partida a identificação da interdisciplinaridade entre disciplinas de cursos
diferentes com níveis diferentes.
Vale salientar que este trabalho, com foco em um relato de experiência, é um
recorte de uma pesquisa mais ampla e completa desenvolvida na Licenciatura em
Matemática, que pesquisa metodologias diferenciadas, visando a interdisciplinaridade e
a elaboração de novas atividades.
Neste contexto, uma ação do grupo de pesquisa, entre outras, será desenvolver o
planejamento e a realização de um minicurso voltado para alunos do primeiro ano do
curso Técnico em Mecânica, no qual será analisada a relevância da apresentação aos
alunos, das técnicas utilizadas no Desenho Geométrico para complementar na
compreensão dos assuntos estudados em Desenho Técnico.
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O BIOMA CAATINGA SOB O OLHAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E
PRIVADA DO SEMIÁRIDO POTIGUAR
Monique Kerly Maia Fernandes
Diego Nathan do Nascimento Souza

RESUMO
O Bioma Caatinga, exclusivamente brasileiro, possui grande biodiversidade de plantas e
animais, porém, poucos discentes possuem conhecimento relevante e adequado sobre o
assunto. Dessa forma, torna-se necessário discutir esse tema em sala de aula, para que os
alunos despertem o interesse em conhecer a fauna e a flora e a partir disso gerar a
consciência para conservação do Bioma Caatinga. Com isso, objetivou-se analisar a
percepção de alunos da rede pública e privada de ensino acerca do bioma Caatinga. O
trabalho foi realizado no município de Baraúna-RN, no primeiro semestre de 2017, em
duas escolas (particular e pública), Escola Novo Mundo e Escola Estadual João de Abreu,
com 200 alunos pertencentes à 3º série do ensino médio pertencentes aos turnos matutino,
vespertino e noturno, distribuídas em sete turmas. Foi utilizado como instrumento de
coleta de dados um questionário semiestruturado, com abordagem quantitativa, que
analisou o conhecimento dos alunos sobre o bioma Caatinga, como também a sua
importância para a região. O estudo foi desenvolvido em quatro etapas: reconhecimento
do campo de estudo, com visitas às escolas e conversa informal com os diretores,
esclarecendo o objetivo do trabalho e pedindo autorização para a realização do trabalho;
Aplicação do questionário inicial para saber o conhecimento prévio acerca do bioma;
Realização de uma palestra, abordando as principais características do bioma, sua
importância na natureza e incentivo a conservação; Reaplicação do questionário para
analisar o que foi absorvido da palestra. Os dados coletados foram tabulados e
organizados em gráficos para posterior análise. Observou-se uma deficiência no
conhecimento dos alunos acerca do bioma Caatinga. Apesar de os mesmos terem contato
direto com o bioma, não souberam falar sobre as características do ambiente em que eles
estão inseridos e nem a sua importância para a região. Após a realização da palestra, os
alunos demonstraram melhor compreensão sobre o conteúdo. Verificou-se que se faz
necessário a realização de palestras, seminários e/ou alternativas didáticas que abordem
o bioma Caatinga, como também sua importância, grandeza em biodiversidade e
despertar um novo olhar nos alunos acerta deste bioma.
Palavras-chave: Biodiversidade, Conservação, Ensino privado, Floresta tropical
sazonalmente seca.

INTRODUÇÃO
A Caatinga é uma das seis grandes regiões ecológicas do Brasil e o único bioma
exclusivamente brasileiro. Esse bioma abriga 16% da população do país, sendo que boa
parte da população trabalha roça e convive diariamente com os deságios de viver na
região mais seca do Brasil (PAREYN et al., 2013). Esse ecossistema possui uma
vegetação que tem a capacidade de sobreviver em uma região semiárida, onde tem
predominância de período seco, fazendo com que a vegetação tenha uma aparência
esbranquiçada formada por plantas xerófitas de caules retorcidos e espinhosos, além de
espécies suculentas como cactos (SENA, 2013).
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Cerca de 46% desse bioma encontra-se degradado, devido às alterações sofridas
no ambiente por causa do manejo incorreto, promovendo a perda de vários tipos de
espécies utilizadas como matéria-prima e fonte de energia, e até mesmo como único meio
de sobrevivência do nordestino, com a diminuição na qualidade de vida da população
(NASCIMENTO et al., 2015). Sabe-se que o processo de desertificação é acelerado
quando ocorre intervenção antrópica associado a fatores naturais, bem como o uso de
métodos agrícolas inapropriados à exploração dos recursos naturais (ARAÚJO e SOUZA,
2011). Assim, é importante que todos conheçam melhor a Caatinga para poder conservála e evitar que o processo de desertificação ocorra nesse ecossistema.
Apesar da relevância do tema, poucos discentes têm conhecimento relevante e
adequado sobre a temática, de tal forma que não são envolvidos pela necessidade de
abordar a importância do bioma e a necessidade de conservação para a própria
sobrevivência das demais espécies (ABÍLIO et al., 2010). Nas últimas décadas a Caatinga
ganhou mais visibilidade e valorização pela criação de áreas de preservação e estudos
feitos na região, porém ainda há muito a se fazer, para que seja mais conservada,
preservada e restaurada (ALVES et al., 2009).
Os trabalhos sobre o tema Caatinga são poucos discutidos em salas de aula na
disciplina de biologia do ensino médio. No Nordeste, onde boa parte das escolas estão
situadas no ambiente Caatinga, os alunos não possuem conhecimento sobre a fauna e flora
da sua região (MORAIS et al., 2015). Quando se lê o livro didático sobre o bioma
Caatinga, a abordagem sobre ele é muito superficial e as características abordadas estão
relacionadas à seca, dando a entender que é um local pobre, sem grandes expectativas de
sobrevivência e perspectivas econômicas ou sociais (ANDRADE, 2012).
Vale ressaltar que é na escola que o aluno aprende a associar o conteúdo com a
realidade e analisar o que está ocorrendo ao seu redor, além de desenvolver medidas
sustentáveis ao meio ambiente (FREITAS e RIBEIRO, 2007). Dessa forma, torna-se
relevante discutir a importância desse bioma em sala de aula para que os alunos despertem
o interesse em conhecer a fauna e a flora e partir desses conhecimentos, despertarem a
consciência pela conservação do bioma Caatinga (MORAIS et al., 2015).
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar e comparar o
conhecimento dos alunos de escola pública e particular acerca do bioma Caatinga, bem
como avaliar um método estratégico visando aprimorar o conhecimento e o incentivo à
conservação do bioma.
METODOLOGIA
Caracterização da Área de Estudo
O trabalho foi realizado no município de Baraúna-RN, no primeiro semestre de
2017 em duas escolas (particular e pública), Escola Novo Mundo e Escola Estadual João
de Abreu, com 200 alunos pertencentes à 3º série do ensino médio pertencentes aos turnos
matutino, vespertino e noturno, distribuídas em sete turmas.
Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário
semiestruturado, com abordagem quantitativa, que analisou o conhecimento dos alunos
sobre o bioma Caatinga, como também a sua importância para a região.
O questionário aplicado continha 10 questões, tanto objetivas quanto subjetivas,
nas quais os alunos puderam expor sua concepção acerca do bioma Caatinga.
A escolha das escolas se deu pelo fato das mesmas estarem inseridas no domínio
da Caatinga e pelo fato de muitos alunos que estudam em ambas escolas, morarem na
zona rural do município, tendo maior contato com o bioma.
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Delineamento Experimental
O estudo foi desenvolvido em quatro etapas:
1º etapa – reconhecimento do campo de estudo, com visitas as escolas e conversa
informal com os diretores, esclarecendo o objetivo do trabalho e pedindo autorização para
a realização do trabalho;
2º etapa – Os questionários foram aplicados aos alunos em sala de aula
individualmente e devolvido em tem hábil, composto de 10 questões.
3º etapa – realização de uma palestra com os alunos, mostrando a grande riqueza
em biodiversidade da Caatinga, assim como também a sua importância, incentivo a
conservação;
4º etapa – Reaplicação do questionário para analisar o que foi compreendido da
palestra.
Análise de Dados
As respostas dos questionários aplicados aos alunos foram tabuladas no programa
Excel e organizados em gráficos, em que se pode analisar as respostas fazendo uma
comparação entre a concepção dos alunos das duas escolas. Esses resultados foram
analisados a partir do teste de contingência (teste G) para analisar se houve diferença
significativa entre as duas escolas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao serem questionados a caracterizar o bioma Caatinga, mais de 60% dos alunos
da escola particular e mais de 30% dos alunos da escola pública tiveram conhecimento
superficial do bioma, em contrapartida, 3% a mais dos alunos da escola pública
conheciam bem o bioma Caatinga. Mais de 30% dos alunos da escola pública não
souberam caracterizar o bioma ou não responderam, diferente da escola particular em que
o número de alunos se mostrou inferior (Figura 1; G= 19,6; p= 0,0002; G= 72,9; p=
<0,0001).
Figura 1 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município
de Baraúna-RN sobre a caracterização do bioma Caatinga antes e depois da palestra.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Os alunos que tiveram conhecimento superficial do bioma, o caracterizaram como
vegetação seca do Nordeste ou região seca do Nordeste. Esses dados estão de acordo com
o trabalho de Alves e Oliveira (2016), que em relação à definição do bioma Caatinga, a
maioria dos alunos, tanto da rede privada quanto da rede pública, definiu como vegetação
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predominante do Nordeste. Segundo Silva (2015) os profissionais em educação são
formadores de opiniões, e através do discurso e das suas práticas interdisciplinares que
podem levar os educandos e a comunidade a uma concepção mais abrangente de bioma.
Ao serem questionados novamente sobre o que é o bioma Caatinga após a palestra,
quase 90% dos alunos da escola particular conceituaram superficialmente o bioma, sendo
que o restante dos alunos caracterizou corretamente o bioma Caatinga. Já na escola
pública, mais de 30% alunos deram o conceito de bioma e não de bioma Caatinga. Apesar
disso, muitos alunos souberam caracterizar o bioma. Acredita-se que apesar da realização
da palestra, muitos alunos da escola pública não apresentaram muito interesse em
conhecer o bioma em que estão inseridos. De acordo com as respostas dos alunos, muitos
alunos mostraram que não possuem conhecimento sobre o bioma. A caatinga, “apesar de
ser ainda muito mal conhecida, é mais diversa que qualquer outro bioma do mundo, o
qual esteja exposto às mesmas condições de clima e de solo” (LEAL, 2003).
Quando questionados sobre a riqueza do bioma, mais de 50% dos alunos de ambas
as escolas consideravam o bioma rico, em torno de 20% não soube responder e em torno
de 20% dos alunos de ambas as escolas consideram o bioma pobre (Figura 2; G=6,9; p=
0,0733; G= 6,6; p= 0,0847). Os dados mostram que ainda há dificuldade dos alunos em
associar o bioma Caatinga com um ambiente rico em biodiversidade, pois a Caatinga é
abordada de forma superficial e muitas vezes como um ambiente seco e improdutivo pelos
livros didáticos. Neste aspecto, é bem evidente a necessidade da inserção de livros
didáticos com atualização do conhecimento científico sobre a Caatinga, de forma que
aborde informações sobre a riqueza e biodiversidade de espécies, sua situação e
necessidade de conservação, as reservas legais já existentes, como também discutir as
possíveis alternativas para enfrentar a seca, de forma que não venha afetar a sociedade e
a economia com as adversidades do ambiente (MATOS e LANDIM, 2014).
Figura 2 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no
município de Baraúna-RN sobre a riqueza do bioma Caatinga antes e depois da palestra.
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Ao serem questionados novamente se consideravam o bioma rico ou pobre, 100%
dos alunos da escola particular e 95,3% dos alunos da escola consideravam o bioma rico
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após a palestra. Apesar da palestra abordar a riqueza do bioma, 1,4% dos alunos da escola
pública afirmaram que o bioma era pobre e 3,3% dos alunos não responderam.
Com relação ao nome de animais nativos da Caatinga, mais de 60% dos alunos da
escola particular citaram de 1 a 3 animais enquanto cerca de 40% dos alunos da escola
pública citaram de 4 a 6 animais (Figura 3; G= 19,6; p= 0,0002; G= 24,3; p= < 0,0001).
Cerca de 5% dos alunos de ambas escolas citaram mais de 6 animais. Entre os animais,
os mais citados foram o Tatupeba (Euphractus sexcinctus), Preá (Cavia aperea) e animais
adaptados ou domesticados como Jumento (Equus africanus asinus), bois, vacas, cabras
e ovelhas. Observou-se que os alunos apresentaram dificuldades em citar os nomes de
animais e que, segundo Nascimento et al. (2015), seja talvez pela limitação das
informações apresentadas nos livros didáticos, o que evidencia a necessidade de maior
empenho das instituições de ensino na disseminação de conhecimento científico
relacionado à temática. Já após a palestra, mais de 70% dos alunos da escola particular e
50% da escola pública citaram de 4 a 6 animais, 29% dos alunos da escola pública e 4,3%
da escola particular citaram de 1 a 3 animais e 17,4% da escola particular e 11,5% da
escola pública citaram mais de 6 animais.
Figura 3 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município
de Baraúna-RN sobre os animais nativos da Caatinga antes e depois da palestra.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Já em relação a nome de plantas da Caatinga, mais de 50% dos alunos de ambas
as escolas citaram de 1 a 3 plantas, 20% dos alunos da escola pública e 8% dos alunos da
escola particular citaram de 4 a 6 plantas (Figura 4; G= 10,2; p= 0,0168; G= 5,4; p=
0,1441). Cerca de 4% dos alunos da escola particular e menos de 1% dos alunos da escola
pública citaram mais de 6 plantas da Caatinga. Entre as plantas que os alunos colocaram,
as mais citadas foram a Jurema (Mimosa tenuiflora), Cactos (sem especificação de
espécies) e plantas adaptadas como Flor-de-seda (Calotropis Procera) e Coqueiro (Cocos
nucifera). Os alunos sentem mais facilidade em citar nome de plantas e animais de outros
biomas, pelo fato desses serem bem enfatizados nos livros didáticos. A partir disso,
podemos observar a necessidade de mais informações e pesquisas sobre o bioma
Caatinga, principalmente em nossa região.
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Conforme destacado por Silva et al. (2008), normalmente as cactáceas são
enfatizadas pela alta incidência, por constituírem o cenário simbólico que representa o
semiárido nordestino, e por serem bastante utilizadas na alimentação de animais em
períodos de secas. Além dos cactos, outras espécies citadas pelos atores apresentam
potencial madeireiro, medicinal, alimentício e de forrageio na região, como por exemplo,
a jurema, o marmeleiro e a catingueira, as quais são facilmente encontradas nas feiras
livres através dos “raizeiros” e incrementam a economia regional de acordo com Lima
(2011).
Figura 4 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município
de Baraúna-RN sobre plantas nativas da Caatinga antes e depois da palestra.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Aos serem questionados sobre as plantas da Caatinga, mais de 60% da escola
particular e 50% da escola pública citaram de 4 a 6 plantas, cerca de 40% da escola pública
e 30% da escola particular citaram de 1 a 3 plantas, 6% da escola pública e 4% da escola
particular citaram mais de 6 plantas e 0,6% dos alunos da escola pública não citaram
nenhuma planta após a palestra.
Apesar da palestra abordar a existência de animais e plantas que não pertencem a
Caatinga, mas que se adaptaram ao bioma, muitos alunos citaram esses animais e plantas
como endêmicos da Caatinga, o que evidencia que o conhecimento sobre a fauna e flora
do bioma Caatinga por parte dos alunos se mostra limitado. Diante dessa realidade, fazse necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema fazendo com que se atribua mais
práticas pedagógicas para o ensino, contribuindo assim para o aumento da sensibilidade
em relação à biodiversidade do bioma (MORAIS et al., 2015).
Segundo Abílio et al. (2010) é essencial políticas públicas que demonstrem o
quanto é importante o papel das escolas de ensino básico na formação sociocultural dos
alunos.
Ao serem questionados sobre onde eles encontram informações acerca do bioma
Caatinga (Figura 5), a maior parte dos alunos da escola pública encontram informações
em mais de um meio de informação, enquanto mais de 40% dos alunos da escola
particular encontram informações sobre o bioma na Internet. Mais de 20% da escola
particular e aproximadamente 10% de alunos da escola pública afirmou encontrar
conhecimento acerca do bioma Caatinga na escola, em livros ou em outros meios de
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informação como TV e com pessoas mais velhas. Isso mostra que ainda há uma carência
enorme de informação sobre o tema no ambiente escolar (NASCIMENTO et al., 2015).
Figura 5 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município
de Baraúna-RN sobre os meios utilizados para obter informações sobre o bioma Caatinga.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Posteriormente, os alunos foram questionados acerca do conhecimento adquirido
sobre o bioma Caatinga na escola (Figura 6). Aproximadamente 50% dos alunos de ambas
as escolas afirmaram que o conhecimento adquirido sobre o bioma era regular, porém
quase 30% dos alunos da escola pública classificaram o conhecimento sobre o bioma
Caatinga na escola como ruim. Informações atualizadas e livres de preconceitos sobre a
Caatinga deveria estar presente nos livros didáticos ou material complementar. Neste
caso, na ausência de conteúdo no material disponível cabe aos docentes a busca de
alternativas para trazer informações aos seus alunos, como a confecção de materiais
didáticos, palestras, e outras formas de atividades para despertar a conscientização de
preservar e respeitar o ambiente em que estão inseridos (MATOS e LANDIM, 2014).
Figura 6 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município
de Baraúna-RN sobre o conhecimento adquirido acerca do bioma Caatinga na escola.
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Com relação a realização de palestras, seminários e projetos sobre preservação e
conscientização ambiental acerca da Caatinga (Figura 7), aproximadamente 90% dos
alunos de ambas as escolas afirmaram não haver realização de nenhuma das atividades
sobre preservação e conscientização ambiental sobre a Caatinga, refletindo a necessidade
da realização de trabalhos com educação ambiental voltados para o bioma Caatinga nas
escolas.
Figura 7 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no
município de Baraúna-RN sobre a realização de palestras, seminários e projetos sobre
preservação e conscientização ambiental acerca da Caatinga.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao serem questionados sobre a importância do bioma Caatinga (Figura 8; G= 5,6;
p= 0,1285; G= 28,7; p= <0,0001), os alunos de ambas escolas perceberam a importância
da Caatinga, porém muitos alunos não responderam ou não tinha conhecimento suficiente
da importância do bioma para a sua região. Um total de 40,7% dos alunos da escola
pública e 34,8% dos alunos da escola particular tinham conhecimento superficial sobre a
importância da Caatinga e 13% dos alunos da escola particular e 4% da escola pública
conheciam bem a importância do bioma. Alguns alunos da escola pública não consideram
a Caatinga um bioma importante para a sua região ou não responderam. Apesar de
pesquisas evidenciarem os benefícios que o bioma Caatinga oferece a nossa região. Porém
a maioria dos alunos de ambas as redes de ensino pesquisadas não reconhecem esses
benefícios (ALVES e OLIVEIRA, 2016).
Apesar da palestra mostrar a importância do bioma, mais de 40% de ambas escolas
não responderam ou não souberam dizer o porquê. Apesar disso, 50% dos alunos
conheciam superficialmente a importância do bioma, e quase 10% dos alunos da escola
particular conheciam bem a importância do bioma quando comparados a escola pública
com 3,4% dos alunos.
Figura 8 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município
de Baraúna-RN acerca da importância do bioma Caatinga antes e depois da palestra.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

A palestra abordou a importância ecológica e econômica do bioma, muitos alunos
apresentaram apenas a riqueza em biodiversidade como única justificativa para a
importância do bioma. É necessário que se aborde a importância do bioma nas escolas,
para que desperte um olhar diferente nos alunos a respeito da Caatinga, para que eles
possam preservar o que ainda resta e usar os recursos de maneira sustentável.
Ao serem questionados sobre os impactos que causam degradação do bioma,
observou-se que mais de 20% dos alunos da escola particular não responderam ou não
conhecem os impactos, 30% dos alunos da escola pública tiveram conhecimento
superficial sobre os impactos, citando um impacto que causa a degradação (Figura 9; G=
6,5; p= 0,0885; G=8,1; p= 0,0439).
Figura 9 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município de
Baraúna-RN acerca dos impactos que causam a degradação da Caatinga antes e depois da
palestra.
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Alunos de ambas as escolas conheciam bem os impactos, sendo que os mais
citados foram o desmatamento, as queimadas e a caça de animais. Resultados semelhantes
foram encontrados por Nascimento et al. (2015), que observaram que os alunos
consideram como principais causas da degradação da caatinga, o desmatamento (98,0 %)
e as queimadas (82,0 %).
De acordo com dados obtidos por Silva (2015), a maioria dos impactos ambientais
negativos citados pelos diferentes atores sociais, está relacionada ao desmatamento, às
queimadas, à caça e aos resíduos sólidos ou lixo.
Com relação aos impactos que causam a degradação do bioma, quase 80% dos
alunos de ambas as escolas, após a palestra, conheciam bem os impactos, porém, mesmo
com a realização da palestra, 3% dos alunos da escola pública não responderam e 4% dos
alunos da escola particular não souberam responder à questão.
Apesar da palestra enfatizar o desmatamento, as queimadas e a caça ilegal de
animais, alguns alunos falaram que o lixo é um dos impactos que causam degradação do
bioma. Com relação às medidas que devem ser tomadas para diminuir os impactos
causados no bioma, 73,9% da escola particular e 60,1% da escola pública tiveram
conhecimento superficial, 31,8% da escola pública e 26,1% da escola particular
conheciam bem as medidas para diminuir os impactos na Caatinga.
Em relação as medidas que devem ser tomadas para diminuir os impactos
causados no bioma Caatinga, cerca de 50% dos alunos de ambas as escolas tiveram
conhecimento superficial sobre as medidas para diminuir os impactos, citando apenas
uma medida (Figura 10; G= 0,4; p= 0,9265; G= 13,2; p= 0,0042). Quase 10% dos alunos
de ambas as escolas tinham conhecimento suficiente sobre as medidas para diminuir os
impactos, sendo as mais citadas: evitar o desmatamento e queimadas, e muitos alunos
falaram sobre a preservação do bioma. Apesar disso, muitos alunos não responderam ou
não souberam discorrer sobre as medidas para diminuir os impactos no bioma. Neste
contexto, preservação é a ação de proteger contra a destruição e qualquer forma de dano
ou degradação de um ecossistema (BRASIL, 2001). Por outro lado, conservação permite
o uso sustentável do bioma (ALVES e OLIVEIRA, 2016).
Figura 10 - Concepção dos alunos do ensino médio da rede pública e privada no município de
Baraúna-RN acerca das medidas para diminuir os impactos na Caatinga antes e depois da
palestra.
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Fonte: Elaborado pelos autores.
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Após a realização da palestra, mais de 60% dos alunos de ambas as escolas citaram
uma medida para diminuir os impactos no bioma e mais de 25% dos alunos abordaram
mais de uma alternativa sustentável. Muitos alunos souberam os impactos que causam
degradação do bioma, porém não souberam falar muito bem as medidas para evitar o
impacto na Caatinga e apesar da realização da palestra, entretanto, os alunos de ambas
escolas usaram o termo preservação e não conservação dos recursos do bioma Caatinga.
Pôde-se observar que os alunos de ambas as escolas, passaram a ter uma visão
diferenciada com relação ao bioma Caatinga, não mais como uma vegetação seca do
Nordeste, mas como um bioma rico em biodiversidade, com plantas que se adaptam ao
período seco, com grande importância econômica e ecológica que precisa ser conservada,
evidenciando a importância que os recursos didáticos e a busca de novas estratégias
pedagógicas auxiliam a construção dos pensamentos dos indivíduos formadores de
opinião.
CONCLUSÃO
Com base nos dados obtidos ficou evidente que intervenções metodológicas
contribuem para a formação do aluno, entretanto, uma palestra não foi suficiente para
mudar por completo o pensamento dos alunos com relação ao bioma, mas gerou diferença
na pesquisa. Repensar na rotina de práticas no espaço escolar, bem como inserção do
lúdico no processo educativo, confecção e aplicação de modelos didáticos em temas
específicos como a Caatinga, podem ser uma ferramenta que despertem a sensibilidade
de conservação dos indivíduos formadores de opinião.
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