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Avaliação de Ciclo de Vida de Produtos como Proposta de Temática Sociocientífica no 

Ensino de Ciências 

 

Ademir de Souza Pereira: Universidade Federal da Grande Dourados, Faculdade de Ciências 

Exatas e Tecnologia. MS, Brasil.   

 

1 Introdução  

A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) de produtos é comumente discutido nas 

Engenharias (Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental), mas ao nosso ver, possui 

potencialidade didática ao ser trabalhado com enfoque na Educação em Ciências.  

A definição desse conceito está relacionada ao quanto de recursos naturais são 

consumidos e quanto de poluentes são emitidos na produção de um produto. Nesse sentido, 

abrimos discussão para controvérsias científicas, questões socioambientais, socioculturais e 

temáticas que possibilitem argumentação no contexto escolar. 

Ao fazer esta relação, entre o conceito da área técnica com sua possibilidade de 

abordagem didática, buscamos pontos relevantes que se sobrepõem com a educação em 

ciências/química e também a potencialidade didática de se discutir tais assuntos na escola. 

Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar a abordagem de ciclo de vida de produtos 

como temática sociocientífica a partir de uma pesquisa realizada com licenciandos do curso 

de química. Nesse sentido, discutiremos duas categorias emergentes que apontam para a 

potencialidade que este tema possui em ser trabalhado na área de educação em ciências no 

Brasil. 

 

2 Material e Métodos 

Na investigação proposta nesta tese atribuímos importância aos argumentos, à 

compreensão de atitudes, motivações, expectativas, valores, posicionamentos, ações dos 

licenciandos, e os significados transmitidos por eles (ANDRÉ; LUDKE, 1986).  

A pesquisa foi desenvolvida no contexto do curso de licenciatura em Química, da 

UFGD, na cidade de Dourados/MS. A partir de uma série de atividades realizadas em estágio 

III, solicitamos que os licenciandos selecionassem um produto para abordar a temática ACV 

para trabalharem em uma sequência didática que foi executada na educação básica. 

O instrumento de construção de dados foi o relatório final de estágio, que foi submetido 
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a análise textual discursiva (ATD). Segundo Moraes e Galiazzi (1997), a análise textual é 

permeada por quatro focos básicos que permite a análise, sendo que os três primeiros 

compõem um ciclo, no qual se constituem como elementos principais: 1. Desmontagem dos 

textos; 2. Estabelecimento de relações; 3. Captando o novo emergente; 4. Um processo auto-

organizado. 

 

3 Resultados e Discussão 

Interpretamos que as licenciandas realizaram a vinculação do conteúdo de química com 

as etapas do ciclo de vida do celular. Neste sentido, o conceito de matéria foi trabalhado a 

partir da extração de minérios como matéria-prima. “Procuramos apresentar vários exemplos 

de minerais, entre eles, o cobre, o zinco e o alumínio, que são encontrados na natureza na 

forma de minério e que constituem a matéria. Isso representa o processo de extração para 

constituição das ligas metálicas presentes no celular”. Atena. Tal articulação evidencia o 

rompimento da tensão inicial de não saber relacionar o conteúdo disciplinar com a temática 

ACV. 

A partir dessas ideias e possíveis relações estabelecidas, o grupo comentou nas reuniões 

de orientação, que a ideia foi apresentar para os alunos, que o cientista está a serviço da 

sociedade e não isolado em uma torre isolado. “A serviço de quem está o cientista?, será que 

tudo o que cientista produz é para o bem da sociedade?”. Águia. 

Estes trechos apontam para a relação feita pelas licenciandas do papel do cientista 

perante a sociedade, pois fica evidente que assimilaram como propor situações em sala de 

aula que envolvam o trabalho do cientista, relacionado a alguma etapa do ciclo de vida do 

produto.  

Tal articulação ao ser promovida em sala de aula, as licenciandas, promovem discussões 

acerca do trabalho do cientista perante a sociedade, figura que contribui para o avanço 

tecnológico, desde a indústria até a vida social.  

Ao ser discutido, nas reuniões de orientações a respeito do papel do cientista na 

sociedade, as licenciandas ressaltaram que “ao elaborar a atividade, pensamos nas discussões 

que tivemos em estágio, pois a mesma ciência que constitui as ligas metálicas para construção 

de pontes e benefícios, é a mesma que constrói armas e bombas atômicas”. Águia. Ao 

reconhecerem e proporem situações que questionam o papel do cientista na sociedade e como 
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esse personagem tem um papel que sofre influências de diversas ramificações sociais, é uma 

compreensão que percebemos ser de professores que dedicados em entender e atuar para uma 

educação para a cidadania, no qual, proporcione situações para que os alunos da educação 

básica entendam o papel do cientista.  

 

4 Conclusão  

Nossa visão é que a ACV possui potencialidade para ser trabalhada como temática 

sociocientífica, pois pode despertar o pensamento de clico de vida nos cidadãos. Para 

exemplificar, tomamos como exemplo um copo descartável: se, por acaso, perguntarmos para 

alguma pessoa qual o seu compromisso social perante esse copo, provavelmente irá associar 

ao descarte correto desse produto.  

No entanto, o pensamento de ciclo de vida traz a seguinte reflexão, “o quanto este 

produto já poluiu até chegar em suas mãos”. Ao pensar na poluição já causada pelo produto, é 

necessário discorrer sobre todas as etapas do ciclo, ou seja, desde a extração da matéria prima 

até o destino final, proporcionando reflexões acerca dos impactos ambientais causados nesse 

processo. 
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Modelagem Didática como Estratégia de Ensino para a Aprendizagem Significativa em 

Biologia Celular  

 

 

Airton José Vinholi Júnior: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências. MS, Brasil.   

 

Shirley Takeco Gobara:  Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências. MS, Brasil.  

 

1 Introdução  

A compreensão dos conceitos que envolvem a biologia celular é essencial para todas as 

áreas das ciências biológicas e com aplicações práticas na medicina, na agricultura e na 

biotecnologia. Exemplos notáveis incluem o desenvolvimento de novas drogas 

especificamente direcionadas a interferir no crescimento de células cancerosas e no uso 

potencial de células-tronco para substituir os tecidos danificados visando o tratamento de 

pacientes que sofrem de vários tipos de doenças como diabetes, Alzheimer, lesões na coluna 

vertebral e doenças cardíacas (VINHOLI JUNIOR, 2015). 

Em virtude deste campo da biologia ser uma área de pesquisa de acelerado 

desenvolvimento, é relevante compreender sua base experimental, assim como o estado atual 

deste conhecimento. Na esfera educacional, é essencial que os alunos tenham um bom 

conhecimento sobre a unidade fundamental da vida – a célula; suas propriedades básicas e a 

apreciação das semelhanças e diferenças entre os seus mais variados tipos.  

No âmbito construtivista de ensino, os professores podem estruturar ambientes de sala 

de aula com a intenção de maximizar a aprendizagem do aluno, mas esse aprendizado é 

caracterizado pelo trabalho interativo dos estudantes (BRANSFORD et al., 2000). As 

interações entre os conhecimentos prévios dos alunos e a potencialidade do material que 

estará disponível para auxiliar o aprendizado podem ser variáveis-chave na promoção da 

aprendizagem de novas ideias biológicas.  

Os fenômenos biológicos, especialmente os que envolvem a biologia celular, costumam 

ser ensinados via aplicação de uma série de conhecimentos previamente memorizados - 

aprendizagem mecânica (AUSUBEL et al., 1978). Entretanto, para a ocorrência da 

aprendizagem significativa ela requer a elaboração de hipóteses e investigações, associadas à 
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criatividade, à lógica e aos conhecimentos anteriores, o que vem a culminar em algo que 

sacia, mesmo que parcialmente, nosso desejo de compreender o mundo, o que poderá ser 

mediado pelo uso da modelagem ou simplesmente modelos (FERREIRA; JUSTI, 2008). 

Assim sendo, a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), referencial teórico e 

metodológico utilizado nesta pesquisa, apoia-se no fato dela priorizar o conhecimento das 

estruturas cognitivas dos educandos, e como elas desenvolvem-se durante o processo de 

ensino e de aprendizagem. A estrutura cognitiva de um indivíduo é caracterizada 

principalmente pelos aspectos implícito e pessoal e por estar sujeita às modificações ao longo 

do processo, ou seja, em constantes evoluções. Partindo desse pressuposto e considerando o 

desenvolvimento de um mecanismo que pudesse auxiliar seus discentes a explicitarem suas 

estruturas cognitivas, Novak desenvolveu, em meados da década de 70 do século passado, os 

mapas conceituais.   

Considera-se também que o mapa conceitual apresenta condições favoráveis para a 

externalização do conhecimento pessoal dos estudantes, visto que ele permite expressar 

sínteses contendo o conteúdo mais significativo das suas ideias, enfatizando não apenas a 

descrição mecânica do conceito memorizado, mas, por meio dos conectivos e proposições 

geradas, transmitindo pensamentos, isto é, expressando o fato e a sua interpretação. Na visão 

de Alegro (2008), a elaboração de um mapa conceitual requer orientação e acompanhamento 

dos alunos, visto tratar-se de procedimento complexo, cujo conteúdo é expresso por conceitos, 

conectivos, proposições e exemplos, e pelo próprio desenho esquemático que resulta da sua 

organização.  

Assim sendo, objetivamos com a realização deste trabalho analisar a utilização de 

Mapas Conceituais como estratégia de ensino, aprendizagem e avaliação sobre aspectos 

estruturais e fisiológicos das células, verificando, com base na TAS, o processo de 

aprendizagem significativa de conceitos de citologia.  

 

2 Material e Métodos 

Em consonância com os pressupostos da pesquisa qualitativa, esta investigação 

consistiu em uma pesquisa-intervenção na qual analisamos diversas situações de ensino e 

aprendizagem por meio de mapas conceituais visando a promover aprendizagem significativa 

de conceitos estruturais e fisiológicos da célula.  
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A pesquisa foi desenvolvida em três fases. A primeira destinou-se à realização de uma 

pesquisa bibliográfica, para gerar o estado do conhecimento relacionado ao ensino de biologia 

celular. Na segunda fase realizamos uma pesquisa piloto para verificação e validação dos 

instrumentos de pesquisa. Essas duas fases contribuíram para a realização de uma terceira 

fase, que é a pesquisa propriamente dita, identificada como Estudo final de pesquisa.  

 

3 Resultados e Discussão 

O foco principal da pesquisa foi fortalecer o argumento de que as atividades com 

modelagem didática podem favorecer significativamente a aprendizagem conceitual de 

conteúdos de biologia celular. Relacionado a esse propósito, Gowin (1981) comenta que deve 

haver uma relação triádica entre professor, materiais educativos e aprendiz. Assim, um 

episódio de ensino e aprendizagem caracteriza-se pelo compartilhamento de significados entre 

estudante e professor a respeito de conhecimentos veiculados por materiais educativos aliados 

ao currículo. Utilizando materiais educativos relacionados ao currículo, estudante e professor 

devem buscar congruência de significados. O material de ensino, no entanto, deve ser 

potencialmente significativo, ou seja, elaborado de acordo com os conhecimentos prévios 

existentes na estrutura cognitiva do estudante e a predisposição deste para aprender 

significativamente. Essa relação não ocorre com qualquer ideia, mas com as ideias relevantes 

existentes e que sejam relacionáveis ou incorporáveis à estrutura cognitiva do aprendiz.  

Considerando a natureza do material utilizado, que possibilitou a construção de modelos 

concretos pelos estudantes e a predisposição dos mesmos manifestada pelo envolvimento com 

o conteúdo a ser aprendido, bem como a intencionalidade do professor em organizar o 

conteúdo de acordo com os princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação 

integrativa, evidenciamos que o referido material apresenta os elementos essenciais, o que o 

caracteriza como potencialmente significativo. Nesse sentido, a teoria ausubeliana ofereceu 

uma base teórica e epistemológica favorável para a criação de novas situações no ensino e na 

aprendizagem de conteúdos biológicos.  

De acordo com os pressupostos teóricos da Aprendizagem Significativa, o processo de 

aprendizagem constitui-se de uma atividade ampla e dinâmica, resultante de relações 

cognitivas, culturais, afetivas e sociais e consiste em um evento idiossincrático, derivado de 

interações entre o conhecimento preexistente e o novo conhecimento. Por conseguinte, essa 
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proposta apresenta uma alternativa para o ensino e aprendizagem de biologia, uma vez que 

proporciona diálogos entre o conhecimento abstrato e o conhecimento teórico e a 

possibilidade de representá-lo por meio de um modelo concreto, demonstrando que o processo 

permite uma negociação de significados sobre termos da área biológica. 

No interesse da explicitação dos vários conceitos contidos no material instrucional 

proposto e nas relações subjacentes entre esses conceitos, a proposta de modelagem mostrou-

se particularmente útil diante de um conteúdo que envolve terminologias rebuscadas e eventos 

de difícil compreensão. Neste sentido, acreditamos que o processo de modelização configura-

se em um campo propício para futuras pesquisas no ensino de ciências, sobretudo no Ensino 

de Biologia.  

No tocante à pesquisa realizada, percebemos que os dados vão ao encontro do que 

preconiza Krapas et al. (1997), quando apontam que a maximização de estudos sobre essa 

temática, em programas de pesquisas, poderá ocorrer por meio da compreensão das possíveis 

utilizações de modelos/modelagem na pesquisa e na educação. 

Os resultados evidenciaram, especialmente após a análise dos mapas conceituais, a 

ocorrência dos processos cognitivos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa e 

uma evolução cognitiva dos conceitos da biologia celular apresentados pelos alunos que 

participaram desse estudo, pois os Mapas Conceituais contribuem para especificar e/ou 

reorganizar as relações existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Novak e Gowin (1996) 

apontam que “[...] o conhecimento não se descobre, como o ouro ou o petróleo. É, sim, 

construído, como os carros ou as pirâmides”. Analogamente, o uso da metodologia adotada e 

o referencial teórico escolhido para condução da pesquisa possibilitaram maior interação dos 

estudantes em atividades que propiciaram maior habilidade ao manipular o material e 

concretizar o modelo que facilitou a aquisição de conceitos da biologia celular, aumentando o 

potencial para a Aprendizagem Significativa das temáticas estudadas e minimizando, assim, a 

possibilidade da ocorrência de Aprendizagem Mecânica, que é recorrente no ensino da 

biologia diante da cultura em decorar-se conteúdos. Uma evidência considerável de 

ocorrência da Aprendizagem Significativa foi verificada nas relações estabelecidas pelos 

alunos entre os dados iniciais e os níveis de apresentação dos conceitos apresentados no 

mapeamento conceitual e na atividade realizada com a nova situação.  
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4 Conclusão  

Os resultados obtidos nesse trabalho de tese evidenciam importantes avanços na 

compreensão dos processos envolvidos no ensino e na Aprendizagem Significativa sobre 

célula, ao unir os pressupostos da teoria com a proposta da modelagem didática, como, 

também, propõe mudanças na prática pedagógica, que contribuem com novas formulações e 

enfoques teóricos e metodológicos adotados no âmbito dessa intervenção.  

Segundo os pressupostos teóricos da TAS, o conhecimento prévio contribui para a 

aprendizagem no sentido de favorecer a interação com a nova informação por meio de um 

material substantivo e não arbitrário. Nesse sentido, a proposta do uso de uma metodologia 

alicerçada na construção de modelos concretos, aliada à sequência de ensino desenvolvida, se 

mostraram eficazes para a apreensão de novos significados por parte dos alunos, favorecendo 

a Aprendizagem Significativa. Esses aspectos foram evidenciados por meio do processo de 

triangulação, compreendido pela análise dos questionários, testes e dos mapas conceituais, 

bem como as análises da construção e apresentação das modelagens didáticas, que 

demonstrou a ocorrência de apropriação significativa, favorecendo o estudante na assimilação 

dos conceitos de biologia celular e a construção de significados.  

Concordando com o referencial teórico escolhido para esta pesquisa, as considerações 

expostas no trabalho propõem ampliar ainda mais as discussões na temática abordada, visando 

a intensificar as pesquisas no Ensino de Biologia, contribuindo para as mudanças na prática 

pedagógica de educadores no ensino de ciências em sala de aula.  

A estratégia da modelagem didática possibilitou a construção dos modelos concretos, 

que são materiais muito favoráveis para o processo de ensino e aprendizagem da biologia 

celular voltada para o aluno cego, e no âmbito de uma perspectiva futura e de continuidade 

deste trabalho, direcionaremos o modelo didático como possibilidade de atuação como 

material pedagógico concreto tátil, possibilitando ao aluno cego uma aproximação do que é 

observado pelo aluno vidente, a partir da percepção tátil.  
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O Movimento das Licenciaturas Parceladas no Mato Grosso do Sul: um Olhar na 

Formação dos Professores que Ensinavam Matemática  

 

Kátia Guerchi Gonzales: Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS – Nova 

Andradina); Univerisade Anhanguera Uniderp, Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática. MS, Brasil. E-mail: profkatiaguerchi@gmail.com  

 

1 Introdução  

Mobilizando documentos escritos e orais, este trabalho traz um estudo sobre as 

Licenciaturas Parceladas no estado de Mato Grosso do Sul. Tenta-se articular, 

reformulando interpretativamente, o movimento que as antecedeu e as constituiu com 

considerações sobre o desenvolvimento destes cursos de formação não convencional 

voltado a professores leigos que ensinavam Matemática.  

Para tanto, estabelecemos alguns recortes, selecionados a partir dos relatos de 

experiências dos nossos colaboradores e que, segundo nossa compreensão, nos 

permitiram constituir uma arquitetura analítica que lança luz, esboçando uma versão, 

sobre essa instância específica de formação. Tais recortes foram, portanto, definidos 

durante o desenvolvimento da pesquisa e, temporalmente, enfatizam dois períodos: a 

década de 1970, quando se deu a implantação e o desenvolvimento da Licenciatura 

Parcelada de Curta Duração de Ciências; e a década de 1990, quando ocorreu a 

implantação e o desenvolvimento da Licenciatura em Regime Parcelado de Ciências – 

habilitação em Matemática.  

Sob essa óptica, busca-se compreender aspectos das Licenciaturas Parceladas que 

habilitavam professores para ensinar Matemática oferecidas pela Universidade Estadual 

do Mato Grosso – UEMT e pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, 

respectivamente, nas décadas de 1970 e 1990. 

 

2 Material e Métodos 

As perspectivas associadas às metodologias da História Oral e da Hermenêutica 

de Profundidade fornecem a sustentação teórica e metodológica do trabalho. Desse 

modo, mobilizamos fontes escritas disponíveis e também narrativas constituídas a partir 

da realização de entrevistas com pessoas que estiveram envolvidas de alguma forma 
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com a idealização, criação e desenvolvimento desse modo de formação. 

Vale ainda observar que, a História Oral é uma das principais metodologias que 

nos inspira na constituição de uma metodologia própria para este trabalho. Essa 

abordagem permite criar fontes a partir da oralidade e fixar essas narrativas orais pela 

escrita. Concebemos estes textos como documentos históricos intencionalmente 

constituídos. Juntamente com essas fontes por nós produzidas, lançamos mão de 

recursos de outras naturezas com o intuito de efetivar uma análise pautada no diálogo 

entre fontes na busca da compreensão do nosso objeto.  

A Hermenêutica de Profundidade, proposta por Thompson, é outra metodologia 

que nos inspira a construir, por meio de suas fases/movimentos analíticos, um sentido 

para as Licenciaturas Parceladas. Assim, interconectadas, História Oral e Hermenêutica 

de Profundidade, juntamente com outros métodos - que não são particularmente nem de 

uma, nem de outra - compõem a trama metodológica deste nosso estudo. 

 

3 Resultados e Discussão 

Emergem deste estudo discussões acerca de situações particulares do contexto 

educacional da região em estudo, como a divisão de Mato Grosso Uno, a criação do 

Mato Grosso do Sul, as influências e disputas políticas; e as carências e urgências que 

permitiram que cursos como as Licenciaturas Parceladas fizessem parte da formação de 

professores de Matemática antes e depois da divisão do estado.  

Dentre esses pontos, destacamos que a Universidade Estadual de Mato Grosso 

(UEMT), foi a instituição central que permitiu atender a população do norte de Mato 

Grosso Uno. Podemos ainda observar que o projeto executado pela UEMT, juntamente 

com os Centros Pedagógicos, (mais especificamente com o Centro Pedagógico de 

Corumbá), conseguiu, de um modo tímido, mas eficaz, atender e oferecer oportunidade 

de formação a uma significativa parcela de professores leigos do ensino básico. No 

entanto, foi também foco de estratégias formadoras para seus próprios docentes. Como 

exemplo podemos citar o professor Carlos Henrique Patusco, engenheiro de profissão, 

que assistia a cursos internos de didática para dar suas aulas na UEMT. Esse fato nos 

leva a notar outro movimento de formação emergencial à época: o movimento de 

formação de formadores em exercício também no ensino superior, posto que tudo estava 
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como que em seu início.   

Outro ponto relevante, é que o projeto desenvolvido pela UFMS, além de habilitar 

vários professores (em maior número que aquele de egressos do próprio curso de 

graduação oferecido na sede, em Campo Grande), fez parte de um movimento que se 

iniciou a partir das Licenciaturas Parceladas e se estendeu no tempo: como nos explica o 

professor Luiz Carlos Pais, aquela experiência, naquele contexto, levou vários 

“matemáticos” a contribuírem para a criação e o desenvolvimento da área de Educação 

Matemática no estado. 

 

4 Conclusão  

Em decorrência das nossas análises, podemos salientar que a necessidade de 

habilitar os quadros leigos do magistério em Mato Grosso do Sul e no Sul do Mato 

Grosso Uno, nos períodos estudados, fez com que os idealizadores das propostas 

pensassem em lançar mão de mecanismos não convencionais de formação de 

professores.  

Ambos os idealizadores, produtores dessa “nossa” forma simbólica, amparados 

pela legislação, valeram-se das Licenciaturas Parceladas por acreditarem, à época, ser 

esse o modo mais adequado e ágil para formar professores no interior do estado.  

Além disso, mesmo com todas as limitações e dificuldades, podemos destacar que 

o maior diferencial desses estudantes que fizeram as Licenciaturas Parceladas, talvez 

devido exatamente às próprias restrições e ao esforço que precisavam dispender, 

valorizavam a iniciativa da Universidade, agarravam-se à oportunidade dada, pois para 

muitos deles não haveria outra forma de obter formação superior. Assim, notamos a 

intenção de interiorizar a universidade cumpriu seu papel, já que chegou a lugares em 

que, sem projetos como estes, ela jamais chegaria. 
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Um Método para Trabalhar a Interdisciplinaridade 

 

Paulo Ricardo da Silva Rosa: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências. MS, Brasil.   

 

1 Introdução  

O termo interdisciplinaridade e seus correlatos é citado dezoito vezes nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores para a Educação Básica (BRASIL, 

2015). Contudo, não há consenso sobre o que este termo designa e quais as suas 

diferenciações de termos similares como multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. 

Apesar de, no discurso oficial, a interdisciplinaridade ser incentivada, não há discussão 

nos cursos de formação inicial de professores sobre metodologias pelas quais a 

interdisciplinaridade possa ser trabalhada na escola. 

Neste seminário discutiremos uma possível definição de interdisciplinaridade e 

discutiremos uma metodologia para desenvolvê-la na escola (FOUREZ, G.; MATHY, P.; 

ENGIEBERT-LECOMTE, 1993; FOUREZ, 1998; MAINGAIN, A.; DUFOUR, B.; 

FOUREZ, G., 2008;  DAMEAO, A. P. ; Rosa, P R da S ; ERROBIDART, N. C. G. , 2017, 

2018). Apresentaremos, também, uma proposta de implementação dessa metodologia na 

formação inicial de professores, desenvolvida junto a estudantes do um grupo do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da UFMS (PIBID - UFMS) (DAMEÃO, 

2018). 

 

2 Material e Métodos 

A metodologia de trabalho na Unidade de Ensino partiu da premissa de que os conceitos 

ligados ao trabalho interdisciplinar deveriam ser construídos a partir do próprio trabalho 

interdisciplinar, em um processo metacognitivo. Para isso, foi proposto aos estudantes que 

desenvolvessem dois projetos. O primeiro projeto consistiu na produção de material que 

abordasse a temática Queimadas a partir de uma abordagem interdisciplinar. O segundo 

projeto consistiu na elaboração de um Guia sobre o trabalho interdisciplinar, dirigido a 

professores da Educação Básica. A Unidade de Ensino foi desenvolvida ao longo de doze 
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encontros, no horário dedicado pelos estudantes às atividades do grupo PIBID. 

 A análise da evolução conceitual dos estudantes foi realizada a partir das interações 

gravadas entre eles durante os encontros, dos diferentes materiais produzidos e de uma 

entrevista ao final do trabalho. Os dados construídos foram analisados qualitativamente. 

Também foram analisados os dois produtos produzidos pelo grupo de estudantes: o 

folder sobre a temática queimadas e o guia sobre o trabalho interdisciplinar dirigido a 

professores da Educação Básica. 

 

3 Resultados e Discussão 

Os estudantes foram capazes de produzir tanto o produto interdisciplinar como o guia 

sobre interdisciplinaridade dirigido aos professores. Além disso, mostraram compreender os 

conceitos associados ao trabalho interdisciplinar. Outro ponto observado foi a postura 

favorável ao trabalho interdisciplinar na escola. 

 

4 Conclusão  

A proposta de trabalho para a formação inicial de professores, baseada no 

desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar e a reflexão sobre essa tarefa para a 

construção dos conceitos relativos à interdisciplinaridade (metacognição) se mostrou 

promissora. Contudo, mais estudos são necessários para investigar se os estudantes seriam 

capazes de transformar as ideias construídas sobre interdisciplinaridade em ações a serem 

desenvolvidas com estudantes em um contexto escolar. 
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Reflexões Sobre Elementos Básicos da Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática 

 

Mustapha Rachidi: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Professor visitante do 

Instituto de Matemática – INMA. MS, Brasil.   E-mail: mu.rachidi@gmail.com 

 

José Luiz Magalhães de Freitas: Universidade Anhanguera Uniderp, Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu Ensino de Ciências e Matemática; e Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Matemática. MS, 

Brasil. E-mail: jose.l.freitas@anhanguera.net.br 

 

1 Introdução  

O objetivo desta palestra é apresentar elementos que consideramos fundamentais para a 

produção de pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática. Para isso optamos por abordar, de 

forma concisa, a lógica das etapas da construção da pesquisa que parte de um problema inicial, 

em seguida a definição do objeto, depois a implementação e por fim a redação da pesquisa. 

Sobre o desenvolvimento da pesquisa discutimos a definição dos referenciais teóricos e 

metodológicos, que devem nortear a coleta, análise e interpretação dos dados visando encontrar 

resultados. Na parte da redação tratamos das características dos componentes essenciais de uma 

pesquisa: título, resumo, introdução, corpo da pesquisa, conclusão e referências. Ainda no que 

concerne à redação, faremos algumas observações sobre as citações e o problema do plágio. 

No processo de construção da pesquisa, buscamos esclarecer que uma parte importante é 

ter consciência de que um problema surge quando há uma dificuldade ou uma falta de 

conhecimento sobre um assunto bem determinado. Que a formulação de um problema requer: 

um processo de estudo, de análise, de reflexão e de argumentação que deverá culminar numa 

caracterização apropriada, dentro de um campo de pesquisa, usando os conceitos, teorias e 

métodos de investigação que são específicos para ele. É preciso ficar atento com relação a uma 

armadilha a evitar, que é a de querer abraçar um universo muito amplo e que muitas vezes será 

necessário restringir o espaço de investigação. Desse modo, se o problema for claramente 

definido e bem delimitado, isso possibilitará a realização de uma abordagem metodológica 

adequada, bem como de realizar um esboço do plano de estudo do conteúdo (ideias) e da forma 

(apresentação) da pesquisa.  

Apresentamos também, de forma breve, um panorama geral sobre tipologias e 

características de pesquisas, onde exibiremos papéis específicos que desempenham e diferentes 
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denominações que recebem conforme a natureza do problema. As pesquisas possuem 

características específicas conforme cada tipo de problema estudado e isso é fundamental na 

avaliação dos resultados da pesquisa. Em resumo, chegamos à conclusão de que as pesquisas 

não têm uma forma padronizada e que a ideal seria aquela que nos permite dimensionar o a ser 

percorrido para responder ao objeto investigado, mas que abre caminhos para outros horizontes. 

 

2 Elementos Básicos da Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática 

Ao realizar uma pesquisa é importante identificar os seus componentes, o papel de cada 

um deles e como se organizar para escrever sobre o problema investigado. Vamos nos centrar 

sobre os componentes clássicos de uma pesquisa, que são os seguintes: título, resumo, corpo da 

pesquisa, conclusão e referências bibliográficas. É preciso considerar que esses elementos 

devem estar conectados, ou seja, deve haver uma homogeneidade entre o título e o problema, 

bem como entre título, resumo, introdução e conclusão.  

Destacamos que o resumo é uma parte essencial de qualquer pesquisa, pois é a primeira 

parte que o leitor lê. Ele é necessário para apresentação geral do trabalho de pesquisa, bem 

como de artigo ou trabalho para um evento científico, uma conferência, uma comunicação ou 

um poster. Portanto, é importante que o resumo seja bem escrito e que deve transmitir as 

informações corretas e claras sobre o problema. 

Consideramos que há dois papéis fundamentais do resumo. O primeiro deles é que o 

resumo serve para explicar o título do trabalho de pesquisa e isso permite que o leitor decida se 

vale a pena continuar a leitura, pois um resumo bem escrito pode convencer o leitor a se 

interessar pelo trabalho. O outro papel oferecer uma versão resumida aos leitores sobre o 

conteúdo da pesquisa. Além disso, vale lembrar que avaliadores e pesquisadores vão ler 

primeiro o resumo. De modo geral, é aconselhável escrever uma frase para cada um dos 

seguintes elementos: Apresentação do problema e dos objetivos da pesquisa; Apresentação 

breve dos referenciais teórico e metodológico da pesquisa e também uma visão das descobertas 

mais importantes do trabalho realizado. 

Buscamos caracterizar a introdução de uma pesquisa observando que seu objetivo é 

apresentar o contexto geral, o contexto específico, a relevância do problema e o conteúdo da 

produção, ou seja, suas partes, capítulos, ... Ela deve conter apenas os elementos necessários 

para o entendimento do trabalho. A introdução visa que o leitor perceba rapidamente o que vai 

ler e também despertar seu interesse pelo trabalho. 
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Apresentamos alguns elementos fundamentais da introdução. Um deles é que ela deve 

apresentar o quadro geral do tema e o contexto específico. Ela deve também conter a formulação 

do problema e as perguntas relevantes. É importante também a metodologia, o dispositivo 

teórico e resultados. É interessante também que ela traga uma apresentação resumida do 

conteúdo de cada parte da pesquisa: seção, capítulo. 

Fazemos também algumas sugestões práticas para escrita da introdução. Uma delas é que 

a introdução deve ser feita no final do trabalho. Outra é que ela deve atrair a atenção e o interesse 

sobre a importância do problema investigado. É também uma oportunidade para apresentar a 

definição de conceitos e termos usados no título e no problema. O estilo deve ser objetivo, claro, 

sem frases longas e com conexão entre os parágrafos. 

No que concerne à conclusão elencamos alguns elementos gerais que ela deve conter. Um 

deles é reapresentar o propósito do trabalho. Além disso, ela deve enfatizar os resultados 

obtidos, que devem estar diretamente relacionados com o problema da pesquisa. Deve-se levar 

em consideração que um leitor apressado, muitas vezes lê o resumo, a introdução e vai direto 

para a conclusão. 

 

3 Conclusão  

Com relação à conclusão é importante se certificar de que algumas perguntas foram 

respondidas pelo trabalho de pesquisa. A conclusão deve ser coerente com a introdução e deve 

dar ao leitor a satisfação de ter respondido as questões e objetivos levantados na introdução. 

Dentre as questões destacamos as seguintes: Qual era o propósito do trabalho? O que o autor 

descobriu? Os resultados são surpreendentes? Eles confirmam as hipóteses iniciais? Foram 

apresentadas algumas perspectivas de continuidade do trabalho? 

Vale lembrar também que a conclusão não é mais um lugar de dúvida sobre os resultados 

da dissertação. Por isso o autor deve mostrar confiança no trabalho realizado e valorizar os 

resultados obtidos. Assim ele deve evitar especulações ou controvérsias, pois isso significaria 

que o trabalho ainda não acabou. 

Por fim, considerando que a palestra é dirigida a estudantes que estão iniciando o curso 

de mestrado, faremos algumas observações sobre o problema das citações e do plágio. Assim, 

apresentamos logo de início a definição de plágio. 

Segundo a Universidade de Laval (Canadá): 
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Plagiar é: apropriar-se do trabalho criativo de outra pessoa e apresentá-lo como seu; 

pegar trechos de texto, imagens, dados, etc. de fontes externas e integrá-los em seu 

próprio trabalho sem mencionar sua origem; resumir a ideia original de um autor, 

expressando-o em suas próprias palavras, mas omitindo a sua origem. (2008). 

 

Observamos que as formas mais comuns de plágio são as seguintes:  

✓ Copiar uma parte de um texto sem mencionar seu autor ou origem. 

✓ Fazer a tradução parcial ou total do texto de um autor e apresentá-lo como seu. 

✓ Pegar dados, imagens e integrá-los em seu trabalho sem mencionar a origem. 

✓ Reformular de outra forma a ideia original de um autor e apresentá-la como sua. 

Apresentamos algumas recomendações para evitar o plágio, tais como: 

✓ É importante se conscientizar de que o plágio é um processo eticamente e 

educacionalmente inaceitável; 

✓ Também tomar cuidado ao se referir a uma obra ligada à pesquisa: saber como citar uma 

cópia, uma paráfrase ou uma tradução.  
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Práticas Argumentativas no Estudo da Geometria Por Acadêmicos de Licenciatura em 

Matemática  

 

Antonio Sales: Universidade Anhanguera Uniderp, Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

em Ensino de Ciências e Matemática. MS, Brasil.   

 

Luiz Carlos Pais: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Educação Matemática. MS, Brasil. 

 

1 Introdução  

Este trabalho trata-se de uma síntese da minha Tese de Doutorado em Educação defendida 

no ano de 2010 no PPGEDU-UFMS (SALES, 2010). 

O objeto de estudo consistiu na análise do desenvolvimento didático das práticas 

argumentativas no estudo da geometria euclidiana por acadêmicos de Licenciatura em 

Matemática de uma universidade pública.  

Descrever, analisar e avaliar esse processo consistiu no objetivo geral do estudo.   

Nesse processo de análise o objeto foi decomposto em partes mais simples e observado a 

partir dessas partes. Dessa forma, o fenômeno foi analisado em suas múltiplas faces percebidas 

pelo pesquisador.  

Avaliar foi entendido como o processo de emitir juízo de valor fundamentado em uma 

teoria, ou julgar conforme a perspectiva dessa teoria. O todo que foi avaliado chama-se: 

processo de desenvolvimento e o parecer foi fundamentado em parâmetros institucionalizados 

pela Teoria Antropológica do Didático. 

 O pressuposto foi que há dinamicidade na relação entre processo e produto. Na medida 

em que o processo se refina, ou se ajusta, se pensarmos na metáfora de uma máquina 

processadora, a qualidade do produto adquire novas dimensões. O produto se desenvolve com 

o ajustamento do processo. O “processo de desenvolvimento” que parece ser uma redundância 

foi, no contexto do trabalho, uma ousadia de buscar traçar um panorama geral a partir da análise 

das partes. Foi a busca pela indução, ressalvando os limites que uma pesquisa qualitativa impõe 

para as generalizações, para uma posterior dedução. Nossa indução tem o sentido que lhe 

confere Peirce (1983).  

Falamos em desenvolvimento porque o objeto não era um produto acabado. Era um 

produto em processamento. Não foi avaliado o conhecimento, mas o desenvolvimento desse 
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conhecimento durante o processo de estudo. Por se de estudo é um processo didático que foi 

sendo avaliado segundo parâmetros já definidos por Chevallard (1999).   

Ao avaliar a técnica de resolução  de uma tarefa foi considerados seguintes fatores: “a) a 

técnica utilizada estava completa ou era apenas um esboço?;  a técnica é fácil de utilizar?; a 

técnica tem alcance satisfatório, isto é, resolve plenamente a tarefa proposta?; a técnica satisfaz 

todas as condições de emprego?; a técnica é inteligível?;e, por fim, ela pode ser melhorada ou 

evoluir para atender tarefas mais complexas?” (CHEVALLARD, 1999). 

Ao avaliar a tecnologia, que no contexto deste trabalho foi a argumentação 

justificatória, segundo ainda Chevallard (1999), procurou-se levar em conta:” a) se o 

enunciado é natural ou “folclórico”; b) se as justificações utilizadas são parecidas com as 

formas canônicas em matemática; c) se as suas condições de utilização são coerentes; d) Se os 

recursos tecnológicos disponíveis foram utilizados”. 

Ao avaliar o processo as questões norteadoras foram:  

1. Houve evolução no discurso justificatório, do natural para o lógico? 

2. Houve evolução do registro gestual para o registro geométrico e do registro oral 

para o registro algébrico e o escrito na língua materna? 

Quanto aos registros, evolução tem o sentido de aumento na frequência e, quando se 

trata de discurso, entendemos que entre o natural e o lógico há alguns níveis: “folclórico” 

(ingênuo e “tradição”) e racional. Tratou-se de avaliar a evolução qualitativa. 

Dessa forma, o trabalho com os objetivos for desdobrado em: 

 Discussão da contribuição da argumentação para o estudo da Geometria Euclidiana;  

características  das diferentes organizações didáticas e matemáticas da argumentação em 

Matemática no estudo da Geometria Euclidiana em Livros Didáticos, PCN e Guia do 

PNLD/2008; descrição da argumentação que se faz presente no processo de resolução de 

atividades de Geometria Euclidiana, levando em conta os aspectos explicativos e justificatórios. 

 

2 Material e Métodos 

A pesquisa foi qualitativa, descritiva e os “dados” foram obtido no contato direto do 

pesquisador coma os participantes.  A metodologia foi classificada como sendo do “tipo 

etnográfico”. 

Ao se referir à metodologia da pesquisa entende-se como oportuno lembrar que, como 

salientaram André e Lüdke (1986, p. 2), “a pesquisa não se realiza numa estratosfera situada 
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acima da esfera de atividades comuns e correntes do ser humano”. Dessa forma, a pesquisa, 

sofre “as injunções típicas dessas atividades”. 

Se nas pesquisas experimentais, o fenômeno pode ser isolado e pode ser visto de “fora” 

pelo pesquisador, numa pesquisa educacional é diferente tendo em vista que este (o 

pesquisador), quase sempre, é um educador, e como um ser político procurará captar o 

fenômeno com a perspectiva de quem leva consigo uma teoria educacional, um modelo docente, 

uma experiência de vida e um discurso forjado nesse contexto.  

Uma perspectiva que está bem presente na pesquisa qualitativa é que não há perfeita 

separação entre o sujeito da pesquisa e o pesquisador. Este é o “veículo entre o conhecimento 

acumulado na área e as novas evidências que serão estabelecidas a partir da pesquisa” (ANDRÉ; 

LÜDKE, 1986, p.3).  

As tarefas foram propostas de modo a contribuir para que os participantes pudessem 

vivenciassem vários momentos de estudo (CHEVALARD; BOSCH; GASCÓN, 2001). 

 

3 Resultados e Discussão 

A forma de trabalho consistiu em propor tarefas para que os momentos didáticos fossem 

vivenciados. Segundo a Teoria Antropológica do Didático são seis os momentos de estudos, 

que devem ser vivenciados pelo estudante para que o estudo de fato aconteça. Esses seis 

momentos podem ser assim sintetizados: 1) primeiro encontro; 2) exploratório; 3) tecnológico-

teórico; 4) trabalho com a técnica; 5) institucionalização; 6) avaliação. 

O primeiro encontro ocorre quando a tarefa é apresentada ao estudante e este a aceita, isto 

é, assume que vale a pena investir na solução dela. Ato seguinte, e imediato, ele envolve-se na 

interpretação da referida tarefa, análise das suas partes e na busca de conhecimento prévios que 

lhe permitam iniciar processo resolutivo. Ao situar a tarefa proposta no domínio específico da 

matemática envolve-se na busca dos elementos teóricos necessários para o embasamento da 

técnica a ser utilizada. Surge então o momento de trabalhar com a técnica ajustando-a às 

particularidades que a tarefa apresenta. 

Encontrada a solução busca a institucionalização a técnica conferindo se atende a teoria 

utilizada e se pode ser divulgada como eficaz. Por último, vive-se o momento de 

questionamentos em torno da técnica, as suas potencialidades. 
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4 Conclusão   

A atividade matemática quando vista sob o olhar da TAD, se constitui nas relações que 

os seres humanos estabelecem com o conhecimento matemático; nas relações que estabelecem 

entre esse conhecimento e o contexto social e entre um tema de estudo e outro da própria 

disciplina.  

As tarefas propostas sempre visavam proporcionar a oportunidade dos sujeitos revelarem 

o momento de estudo que estavam sendo vivenciados. Esse momento de estudo tornou-se 

evidente através dos recursos tecnológicos dominados e da busca de padrões como no caso da 

triangulação, por exemplo. A exposição da técnica, de forma pública permitiu avaliar e 

descrever a relação dos sujeitos com os objetos matemáticos. 

Os registros de linguagem trouxeram à tona o domínio dos recursos de comunicação e a 

lógica da argumentação. Esses registros, no entanto, permaneceram mesclados ao longo do 

processo. Ora predominavam os de caráter temporário, gestual e comunicação oral, e ora 

predominavam os de caráter permanente (o geométrico, o algébrico e o escrito na língua 

materna).  
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A Teoria da Objetivação e o Ensino de Ciências 

 

Shirley Takeco Gobara: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação. MS, Brasil.  

 

1 Introdução  

Trata-se da apresentação e discussão da Teoria da Objetivação (TO) de Luis Radford 

(2006, 2015, 2017) uma teoria contemporânea originária da Educação Matemática na década 

de 1990 influenciada pelos movimentos das teorias históricos culturais (D’AMORE; 

RADFORD, 2017). Trata-se de uma teoria de ensino e aprendizagem que considera não 

somente os conhecimentos e os saberes dos alunos, mas também o processo de formação dos 

alunos como sujeitos humanos e, consequentemente, ressignifica as ideias de saber, 

conhecimento e aprendizagem. 

 

2 Material e Métodos 

Exposição dos fundamentos da TO na forma de um seminário com discussões após a 

apresentação. Material usado: data show 

 

3 Resultados e Discussão 

Considerando-se que foi um seminário, as discussões foram relevantes e evidenciaram 

que a maioria dos participantes não conheciam a Teoria da Objetivação e que as discussões 

foram muito frutíferas.  

 

4 Conclusão  

As discussões sobre a TO ocorridas sugerem que os participantes tiveram a 

oportunidade de conhecer os fundamentos dessa teoria e que ao manifestarem evidenciaram 

um movimento no sentido da atualização dos saberes relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem em comparação aos fundamentos da TO. 
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