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APRESENTAÇÃO 

 

 

Desde 2009, os professores do Colegiado de Ciências: Matemática e Física do 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) realizam um evento regional interinstitucional para a socialização 

dos trabalhos acadêmicos realizados nos campos do ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidos pelos estudantes de graduação e pós-gradiação nas diferentes áreas 

das licenciaturas das diversas instituições de ensino superior localizadas na Região 

Amazônica. 

  Em 2021, em plena pandemia da COVID-19, realizou-se a quinta edição deste 

evento: o V CONFISMAT (Congresso de Física e Matemática), o qual se deu integral-

mente de forma remota. 

Com mais de 380 participantes e com mais de 30 trabalhos submetidos, o V 

CONFISMAT congregou palestrantes e ministrantes de minicursos e oficinas de várias 

partes do Brasil, tendo representantes de mais da metade dos estados brasileiros neste 

evento, seja na condição de ouvintes ou de apresentadores, palestrantes ou debate-

dores das mesas redondas apresentadas. 

Estes anais trazem o registro dos trabalhos apresentados pelos acadêmicos de 

graduação e pós-graduação de várias instituições de ensino superior do Estado do 

Amazonas e de outros estados do país, enaltecenedo o evento e contribuindo para a 

consolidação da produção do conhecimentos nas diversas áreas em que estes se 

inserem. 

Por último, registramos, com estes anais, a concretização de um evento que, 

para muitos, seria impossível diante das adversidades pelas quais passamos durante 

uma pandemia que, apesar das feridas deixadas, não conseguiu parar a comunidade 

acadêmica de seu maior propósito: o de produzir o conhecimento, disseminar saberes 

e nos integrar ao universo das Ciências, o que foi dado como uma tarefa cumprida, 

apesar de todos os percalços observados.  

O V CONFISMAT nos deixou como legqdo a possibilidade de realizarmos 

outros eventos que, como o que ocorreu em agosto de 2021, pode contar com a 

participação de docentes e discentes pesquisadores e extensionistas de tantas outras 

instituições de ensino superior, tornando um evento regional agora em um evento de 

alcance nacional através da modalidade remota.  

Que as futuras edições deste evento possam continuar contando com mais e 

mais colaboradores e que nosso aprendizado nesta edição nos sirva para fazer um VI 

CONFISMAT ainda melhor.   
 

 

Professora Dra. Elizabeth Tavares Pimentel 

Coordenadora Geral do V CONFISMAT 

IEAA/UFAM 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

Dia 19 de Agosto (pré-evento) 

10:00 – Minicurso 01: Introdução à automação de coleta de dados utilizando a 

plataforma Arduino (02 horas) – Eng. Werleson da Slva Nery (UFMT) 

14:00 – Minicurso 02:  Introdução básica à formatação de textos em LaTeX (04 

horas) – Professor Me. Péricles Vale Alves (UFAM) 

 

Dia 20 de Agosto (pré-evento) 

10:00 – Minicurso 01: Introdução à automação de coleta de dados utilizando a 

plataforma Arduino (02 horas) – Eng. Werleson da Slva Nery (UFMT) 

14:00 – Minicurso 02:  Introdução básica à formatação de textos em LaTeX (04 

horas) – Professor Me. Péricles Vale Alves (UFAM) 

 

Dia 21 de Agosto (pré-evento) 

10:00 – Minicurso 01: Introdução à automação de coleta de dados utilizando a 

plataforma Arduino (02 horas) – Eng. Werleson da Slva Nery (UFMT) 

14:00 – Minicurso 03: Ferramentas Digitais para processos de ensino e 

aprendizagem de Ciências (04 horas) – Professor Dr. Rennê Garcia Paiva 

(UFAM) 

 

Dia 23 de Agosto 

08:00 - Credenciamento 

08:45 - Abertura do V CONFISMAT 

09:15 - Apresentação artística 

09:30 - Conferência de Abertura: Desafios e Perspectivas da Interiorização da 

Ciência – Professor Dr. Otávio Paulino Lavor (UFERSA-RN) 

13:00 - 18:00 - Quiz Show 1 (Professor Me. Douglas Willian Nogueira de Souza) 

14:00 – Minicurso 04: Uso do material concreto na construção e formalização do 

conceito de sequências (04 horas) – Professor Me. Domingos Anselmo 

Moura (UFAM) 
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Dia 24 de Agosto 

08:00 - Palestra 1: A Argumentação e o Padrão de Toulmin nas Pesquisas em 

Educação e Ensino (Sala 1) – Professor Dra. Viviane Florentino de Melo 

(UFBA) 

08:00 - Palestra 2: O Método Científico Moderno, o Cientificismo e os 

Cientificistas (Sala 2) – Professor Dr. Rubens Soares de Oliveira (UFAM) 

09:15 - Palestra 3: Estudo do Embasamento Magnético Amazônico (Sala 3) – 

Professora Dra. Suze Nei Pereira Guimarães (ON/MCTI) 

09:15 - Palestra 4: O Ensino de Física no Interior do Amazonas: Desafios, 

Propostas e Perspectivas (Sala 4) – Professor Dr. Bruno Ferreira Rizzuti 

(UFJF) 

10:30 - Palestra 5: Experiências Matemáticas (Sala 5) – Professora Dra. Marli 

Duffles Donato (UFV) 

11:45 - Apresentações Orais (Salas de 1 a 6) 

13:00 - Mesa-redonda 1: Reflexões sobre diversidade e educação em Ciências – 

Professoras Dra. Adriana Gomes Dickman (PUC-MG), Dra. Katemari Rosa 

(UFBA) e Dra. Maria Isabel Alonso Alves  (UFAM) 

14:00 – Minicurso 04: Uso do material concreto na construção e formalização do 

conceito de sequências (04 horas) – Professor Me. Domingos Anselmo 

Moura (UFAM) 

18:00 – Minicurso 05: Introdução à Óptica Quântica (01 hora) – Professor Dr. José 

Ricardo de Souza (UFAM) 

18:00 - Quiz Show 2 (Professor Me. Douglas Willian Nogueira de Souza) 

 

Dia 25 de Agosto 

08:00 - Palestra 6: O Ensino de Física na Educação Especial pela perspectiva 

Inclusiva (Sala 1) – Professora Dra. Ângela Maria dos Santos (IFPR) 

09:15 - Palestra 7: Perspectivas de Avaliação: Implicações para a Prática Docente e 

para a Pesquisa em Ensino (Sala 3) – Professora Dra. Amanda Amantes 

Neiva Ribeiro (UFBA) 

10:30 - Palestra 8: Introdução à Álgebra de Lie (Sala 5) – Professor Dr. Max 

Ferreira (UFRR) 
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11:45 - Apresentações Orais (Salas de 1 a 6) 

13:00 - Quiz Show 3 (Professor Me. Douglas Willian Nogueira de Souza) 

14:00 – Minicurso 06: Simulador do movimento das estrelas (04 horas) – 

Professor Me. Kaleb Ribeiro Alho (SEDUC-MG) 

18:00 – Minicurso 05: Introdução à Óptica Quântica (01 hora) – Professor Dr. José 

Ricardo de Souza (UFAM) 

 

Dia 26 de Agosto 

08:00 - Palestra 9: Discussões sobre a Astronomia: O Mensageiro das Estrelas e o 

Impacto para a Ciência da Época (Sala 1) – Professor Me. Hualan Patrício 

Pacheco (IFRO) 

09:15 - Palestra 10: A formação de professores e o ensino médio sob a ótica das 

mudanças no país e o contexto amazônico (Sala 3) – Professora Dra. 

Marta Feijó Barroso (UFRJ) 

10:30 - Apresentações Orais (Salas 5 e 6) 

13:00 - Roda de Conversa: BNCC - Formação: repensando a formação e atuação 

de professores na Educação Básica- Professores Dra. Angelisa Benetti 

Clebsch (IFS-SC), Dr. Arnaldo de Moura Vaz da Silva (UFMG), Me. Dayson 

José Jardim Lima (CM-SEDUC-AM), Dra. Héstia Raissa Batista Reis Lima 

(IFS-SE), Dra. Neusa Terezinha Massoni (XXX) e Dra Risolda Maria Silva 

Farias (CM-SEDUC-AM) 

14:00 – Minicurso 06: Simulador do movimento das estrelas (04 horas) – 

Professor Me. Kaleb Ribeiro Alho (SEDUC-MG) 

18:00 – Minicurso 05: Introdução à Óptica Quântica (01 hora) – Professor Dr. José 

Ricardo de Souza (UFAM) 

18:00 - Quiz Show 4 (Professor Me. Douglas Willian Nogueira de Souza) 

 

Dia 27 de Agosto 

08:00 - Palestra 11: O ensino de Física para alunos com deficiência visual (Sala 1) 

– Professor Dr. Eder Pires de Camargo (UNESP) 

08:00 - Apresentações de trabalhos de PIBID (Salas 5 e 6) 
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13:00 - Mesa-redonda 2: PIBID e Residência Pedagógica: Contribuições para a 

formação de professores – – Professoras Dra. Cristina Leite (USP), Dra. 

Valéria Silva Dias (USP) e Dra. Zilda Gláucia Elias Franco (UFAM) 

15:00 - Quiz Show 5 (Professor Me. Douglas Willian Nogueira de Souza) 

16:00 - Palestra 12: Desafios e possibilidades para atendimento energético em 

comunidades da Amazônia (Sala 1) – Professor Artur de Souza Moret 

(UNIR) 

18:00 - Encerramento do V CONFISMAT 

 

 

 

Todo o evento se deu de forma virtual através da Plataforma Google Meet, com 

algumas apresentações ocorrendo de forma simultânea em salas virtuais distintas. 

 

Para visualizar todas as apresentações feitas pelos autores dos trabalhos constantes 

nestes anais, acesse o link www.confismat.com/apresentacoes-orais 

 

 

http://www.confismat.com/apresentacoes-orais
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ATIVIDADES EXPERIMENTAIS COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO DE FÍSICA: 

PERSPECTIVAS DAS PUBLICAÇÕES DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

Luciele Joíne Barros Lima1 e Elrismar Auxiliadora Gomes Oliveira2 
1UFAM, Licenciatura Plena em Ciências: Matemática e Física;  

2UFAM, professora do curso de Ciências: Matemática e Física e do Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades 

 

RESUMO: Dentro do contexto didático metodológico, as atividades experimentais 

assumiram papel de grande destaque. Levando em conta que sempre estiveram 

presentes no ensino das diversas áreas, na constante tentativa de conectar 

conceitos com a prática, acreditamos que essa estratégia pode contribuir para a 

compreensão de assuntos, em especial de disciplinas da área do ensino de Ciências 

Naturais. Considerada uma importante estratégia no processo de ensino-apren-

dizagem, as atividades experimentais têm se mostrado desde então, uma ferra-

menta de fundamental importância, no que diz respeito às metodologias de ensi-

no, já que tendem a estimular o interesse dos estudantes, podendo dessa forma 

contribuir para uma aprendizagem significativa (LABURÚ, 2005; ZOMPERO; LABU-

RU, 2011; BORGES, 2002; CARVALHO 2010; PEREIRA; MOREIRA, 2017, PEREIRA; 

MOREIRA, 2018). Conforme Carvalho (2010), a abordagem de assuntos voltados 

para o ensino de Ciências, mais especificamente assuntos relacionados à Física, 

através de metodologias que priorizam o ensino por meio de atividades experi-

mentais, tem sido uma prática frequente adotada por docentes em sala de aula, 

que é datada do século XIX. Ainda, de acordo com Carvalho (2010, p. 53), termos 

como “‘aulas práticas’ ou ‘aulas de laboratório’ ou ‘laboratório escolar’ têm sido 

utilizados para designar as atividades nas quais os estudantes interagem com 

materiais para observar e entender os fenômenos naturais”. Pereira e Moreira 

(2018), em um trabalho do tipo estado da arte dos artigos publicados nos últimos 

15 anos (2001-2015), apresentam como pesquisas em ensino tem investigado o 

papel das atividades prático-experimentais. Pereira e Moreira (2018, p. 952) consi-

deram que “a abordagem prático-experimental no processo de ensino-aprendi-

zagem da Física decorre da legitimação da experimentação como a busca por des-

velar a natureza, a ciência da experiência.” Nesse contexto, a partir de um levan-

tamento bibliográfico, buscamos compreender o estado da arte das pesquisas 

sobre atividades experimentais no ensino de Física em trabalhos científicos produ-

zidos nos últimos 5 anos (2016-2021). Utilizaremos como base de dados para fazer 

o mapeamento das produções (artigos) o Portal de Periódicos da CAPES. Para 
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alcançarmos esse objetivo geral, elegemos três objetivos específicos, sendo eles: 

identificar os artigos publicados sobre atividade experimental nos últimos anos 

(2016-2021) no Portal de Periódicos da CAPES; analisar o conteúdo dos artigos 

buscando identificar concepções sobre atividades experimentais de física; discutir 

os resultados encontrados na análise dos artigos fazendo uma reflexão acerca da 

abordagem adotada no desenvolvimento dessas atividades experimentais. Este 

trabalho trata de uma proposta de pesquisa de iniciação científica aprovada e que 

será desenvolvida no período de 2021 a 2022. Assim, esta pesquisa em ensino de 

Ciências possui abordagem qualitativa e se situa na área do estado da arte 

(FERREIRA, 2002). Para codificação e análise dos dados, utilizaremos a Análise de 

Conteúdo, proposta por Moraes (1999), como forma de metodologia de análise 

dos trabalhos. Com base em estudos anteriores (PEREIRA; MOREIRA, 2018), espe-

ramos que, através da análise de conteúdo dos artigos selecionados, possamos 

identificar e apontar perspectivas sobre as atividades experimentais de Física, 

apresentadas pelas publicações mais recentes da área e, desta forma, contribuir 

para uma aprendizagem significativa no ensino de Ciências Naturais. 

PALAVRAS-CHAVE: Estado da arte. Atividades práticas. Ensino de Ciências. 
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BRASIL: UMA NAÇÃO DOENTE DEVIDO AO DESGOVERNO DO 
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Diante do quadro atual em que se encontra o Brasil, é inevitável não aden-

trar nas questões que permeiam as desigualdades sociais. Ao chegar a um número 

exorbitante de vítimas, devido a uma doença viral conhecida como COVID-19 e 

acentuada pela improbidade administrativa governamental, chegando a 500 mil 

mortos em 2021, é de suma importância que olhemos para essas questões a partir 

de uma perspectiva crítica transcendente, onde o eu e o outro se tornam peças 

fundamentais para explicar um fato social humano. 

O nosso objetivo, no presente artigo, é criar um diálogo com os conceitos 

de anomia social e patologia social de Émile Durkheim, conforme a sua obra “As 

regras do método sociológico”, enfatizando pontos relacionados a questões sociais, 

políticas, econômicas e culturais que permeiam todo enredo governamental do país. 

O autoritarismo de um governo que tende a fazer de suas próprias verda-

des impostas à população um método não eficaz ao combate a uma pandemia 

que destrói vidas. Trata-se de fato social total, que implica em interesses que vão 

além de uma simples vontade de um eu. Ao observar e adentrar nesse cenário 

apocalítico que se criou em torno da população brasileira, cabe aqui frisar outras 

questões como o aumento dos casos de suicídio. 

Há também que salientar as questões que permitem que a sociedade 

ignore tantas vidas perdidas e não tome nenhuma atitude para mudar esse cenário 

que assola há mais de um ano o nosso país, assim como debater as políticas ado-

tadas pelo governo que vão na contramão da proteção e dos direitos relacionados 

à saúde. Com vistas a tentar compreender melhor essas situações polêmicas, 

conduzimos nosso artigo, tentando, ao máximo, esclarecer alguns fatos sociais que 

levam os cidadãos a tomarem atitudes que não prejudicam só a cada um em 

particular, mas a sociedade inteira. Teremos como suporte, para tentar compre-

ender essas situações, as ideias de Émile Durkheim, Friedrich Engels, Karl Marx, 

como também o auxílio de pesquisas bibliográficas e consultas a artigos científicos, 

visando, assim, a entender os motivos pelos quais a sociedade fecha os olhos para 

tanta desigualdade e as injustiças observadas no atual governo. 
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CONCEITOS RELACIONADOS AOS CORPOS E AOS FENÔMENOS CELESTES 

NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DEFICIENTES VISUAIS 
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RESUMO: O céu provoca fascínio sobre as pessoas e cada um pode ter sua própria 

interpretação do céu. Os corpos celestes podem ter significados diferentes para 

povos diferentes. Pessoas cegas também têm suas concepções particulares sobre 

o céu. Porém, quais são os significados que os fenômenos e corpos celestes têm 

para as pessoas cegas? Nunes e Lomônaco (2008) ressaltam que a falta de visão 

não é um impedimento e nem limitação para o desenvolvimento de qualquer 

pessoa, principalmente dos alunos cegos, uma vez que o conhecimento obtido 

depende de uma organização sensorial diferente da do vidente. Portanto, cada 

aluno cego tem sua maneira de perceber os objetos celestes, uma vez que o acesso 

às informações chega não pela da visão, mas por vias diferentes. A sociedade 

considera a cegueira como uma desvantagem, desconsiderando que a pessoa cega 

pode ter um desenvolvimento normal. Cegos são vistos como diferentes em um 

sentido pejorativo, como uma pessoa imperfeita. As pessoas cegas são, sim, 

diferentes, na medida em que cada ser humano é único. É equivocada a ideia de 

que “todos os cegos, por serem cegos, têm as mesmas características e incapaci-

dades” (NUNES; LOMÔNACO, 2008, p. 121). O levantamento realizado por Duarte, 

Gonçalves e Oliveira (2019), a partir de dois eventos da área de ensino de Física, 

reforça a importância e a necessidade da inclusão de pessoas deficientes no ensino 

regular, que pode ser capaz de contribuir para uma autonomia desses estudantes, 

explicitando ainda que o processo de inclusão sobre o tema precisa ser ampl-

amente discutido e refletido pelos envolvidos. Além disso, os autores relatam que 

há “poucas disciplinas que podem preparar os futuros professores para inclusão 

nos cursos de graduação e, as poucas que existem, não atendem às peculiaridades 

desse processo” (DUARTE; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2019, p. 5). Neste contexto, a 

partir de um levantamento bibliográfico, buscamos compreender o estado da arte 

de pesquisas que tratam sobre o ensino de conceitos sobre corpos e fenômenos 

celestes para pessoas cegas nos últimos 5 anos (2016- 2021), na base de dados do 

Portal de Periódicos da CAPES. Este trabalho trata de uma proposta de pesquisa 

de iniciação científica que será desenvolvida no período de 2021 a 2022. Esta é 
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uma pesquisa em ensino de Ciências com abordagem qualitativa (GODOY, 1995) 

e situa-se na linha de pesquisa do estado da arte (FERREIRA, 2002). Para codifi-

cação e análise dos dados, utilizaremos a técnica da análise de conteúdo (MORAES, 

1999), considerando pesquisas anteriores (DUARTE; GONÇALVES; OLI-VEIRA, 2019) 

e dificuldades encontradas para o processo de inclusão dos alunos cegos na escola 

básica e a falta de disciplinas nos cursos de graduação que preparem os profes-

sores para essa inclusão, acreditamos que pesquisas nessa temática possam 

contribuir, para motivar a comunidade acadêmica, principalmente os professores, 

ainda em formação na área de Ciências, a conhecer um pouco mais sobre temática, 

provocando reflexões sobre o ensino relacionado aos céus para pessoas cegas. 

PALAVRAS-CHAVE: Cegos. Astronomia. Astronomia cultural. Estado da arte. 
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RESUMO: Os documentos normativos da educação brasileira, especificamente a 

BNCC de 2018 e o Edital do PNLD de 2021, ressaltam a importância da contex-

tualização do ensino em todas as áreas do conhecimento como estratégia para 

alcançar a interdisciplinaridade. Nesse sentido, o objetivo geral de nosso trabalho 

é identificar artigos, no Portal de Periódicos Capes, publicados nos últimos cinco 

anos, que tratem da contextualização e interdisciplinaridade no Ensino de Física. A 

justificava do trabalho tem como premissa a importância da contextualização para 

o processo de ensino-aprendizagem, além do grande enfoque dado a essa temá-

tica após as determinações da BNCC. A contextualização propõe situar o ensino na 

realidade cotidiana. Segundo Kato e Kawasaki (2011), este termo surgiu da neces-

sidade de amenizar as separações ocasionadas pela fragmentação do conheci-

mento, nas relações de ensino com o contexto social, educacional e científico. Além 

disso, Fazenda (2011) relata que é fundamental contextualizar para conhecer, 

tornando possível o nascimento de um projeto interdisciplinar competente, tendo 

em vista que o ser humano e o mundo em que vivemos são de natureza complexa, 

os problemas que enfrentamos serão de caráter interdisciplinar. Um problema 

relatado por Hiranaka (2015) é que na Educação Básica dificilmente o ensino apre-

senta uma abordagem interdisciplinar e, dessa forma, a escola não contribui para 

uma formação que prepare os estudantes para resolver problemas do seu dia a 

dia. Vale salientar que o professor desempenha um papel importante para organi-

zar esse ambiente, portanto, é fundamental que os currículos das licenciaturas 

tenham espaço para a abordagem dos conteúdos de maneira contextualizada na 

formação desses docentes. Nossa pesquisa seguirá a linha de pesquisa do “Estado 

da Arte”. Essas pesquisas ajudam no mapeamento e descrição de trabalhos já 

publicados. Após a seleção dos artigos, utilizaremos a Análise de Conteúdo, pro-

posta por Moraes (1999), como forma de investigação da abordagem dos concei-

tos de contextualização no ensino de Física presentes nos trabalhos. O trabalho 

trata de uma proposta de pesquisa de iniciação científica aprovada e que será 

desenvolvida no período de 2021 a 2022. 
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EFEITO DE DOSES DE FÓSFORO E POTÁSSIO NO RENDIMENTO DA            

SOJA NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ – AM 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi determinar a dose de fósforo e potássio 

que proporcione maior eficiência técnica no rendimento da soja, no município de 

Humaitá, região sul do Estado do Amazonas. Quanto à sua relevância, atualmente 

as literaturas disponíveis não apresentam informações suficientes que possam 

auxiliar no cultivo da soja na Região Norte e, com base nisso, elaborou-se o pre-

sente projeto, visando a disponibilizar uma base de adubação para esta cultura na 

região. A cultivar avaliada foi a Agroeste 3850 IPRO. As respostas avaliadas foram: 

produtividade e número de vagens por planta. O projeto foi executado na Fazenda 

Experimental Mangabeiras do IEAA-UFAM, localizado na BR 230 Km 04, sentido 

Lábrea. No experimento, foram testados 16 tratamentos com diferentes 

combinações de dosagens de fósforo e potássio, com 3 repetições, totalizando 48 

unidades experimentais, medindo 5 m de comprimento e 2 m de largura. Antes da 

implantação do experimento, foi realizada amostragem de solo da área e, assim 

como na grande maioria dos solos da nossa região, os resultados apresentaram 

uma fertilidade muito baixa e uma elevada acidez. Para a correção da acidez, foi 

utilizado calcário dolomítico com PRNT de 99%, a uma dose de 3,6 ton há-1, sendo 

incorporado ao solo. O experimento foi conduzido em delineamento por blocos 

casualizados, num esquema fatorial 4 x 4, com 3 repetições. O primeiro fator dose 

de fósforo com 4 níveis: 0, 70, 140 e 210 kg ha-1. O segundo fator dose de potássio 

com 4 níveis: 0, 50, 100 e 150 kg ha-1. Cada unidade experimental foi composta 

por 5 linhas de soja, espaçadas entre si por 0,50 m, com comprimento de 5 m e 

largura de 2 m. Para efeito de bordadura, foram consideradas duas linhas e 0,50 m 

nas extremidades da unidade experimental, onde foram avaliadas as 3 linhas 

centrais de cada unidade experimental, descartando as duas linhas laterais de 

cultivo. Para variável número de vagens por planta, não houve diferença 

significativa entre as dosagens de potássio, nem efeito de interação entre as 

dosagens de fósforo, mas ocorrendo diferença significativa quanto às dosagens de 

fósforo. Mais uma vez, a exemplo da variável anterior, a dosagem de 210 kg há-1 

de fosforo foi a que obteve a maior média quanto ao número de vagens por planta, 
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chegando a uma média de 59 vagens por planta, o que se justifica, pois quanto 

maior o número de vagens por planta maior será a produtividade de grãos. Para a 

variável produtividade, assim como na variável anterior, não houve diferença 

significativa entre as doses de potássio, nem efeito de interação significativa entre 

os fatores testados, porem ocorrendo diferença significativa entre as dosagens de 

fósforo, onde a que obteve maior média de produtividade em tonelada por hectare 

foi a dose 210 kg há-1, alcançando uma média de 3,18 ton há-1, que pode se 

considerar um bom resultado, tendo em vista que a média de produtividade 

brasileira (safra 2018/19) é de 3,272 ton há-1 de acordo com dados da EMBRAPA 

SOJA. Pelas avaliações realizadas, verificou-se que a cultivar respondeu 

positivamente às dosagens crescentes de fósforo; já quanto às dosagens de 

potássio, não houve diferença estatística entre os tratamentos. 
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IMPORTÂNCIA DA INTERIORIZAÇÃO DAS IES NA VIDA DE              

MORADORES DE COMUNIDADES ISOLADAS DO AMAZONAS 

  

José Alberto do Nascimento Pinho1, Nazareno F Caitano2 e Elrismar A Gomes Oliveira3;  
1IFAM, professor EBTT de Física, 2UFAM/IEAA, licenciando do curso de Ciências: 

Matemática e Física; 3UFAM/IEAA, professora do curso de Ciências: Matemática e Física 
e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Humanidades. 

 

RESUMO: Este trabalho trata de um relato de experiência no Programa Institu-

cional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no curso licenciatura em Ciências: 

Matemática e Física do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da UFAM, e 

de vivências anteriores. A abordagem qualitativa foi fundamental [...] “por se 

ocupar com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações das crenças 

dos valores e das atitudes, [...]”. (MINAYO, p. 21).  Procuramos memórias e reflexões 

sobre acontecimentos que foram narrados para compor esse relato. Para se ter um 

futuro brilhante, é necessário que se estabeleça metas em nossas vidas. Também 

é necessário criar sonhos, mas apenas sonhar não basta, é preciso lutar para 

transformar esse sonho em realidade. A educação é uma das principais aliadas para 

atingir os nossos objetivos. Nossas trajetórias estudantis têm sido marcadas por 

vários desafios durante nossa formação. Assim, focaremos nosso trabalho no relato 

de seu autor principal para ilustrar as dificuldades enfrentadas e superadas por este. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O local onde eu morava e conclui o Ensino Médio é de difícil acesso, por ser 

situado no interior do Amazonas. É uma comunidade ribeirinha chamada 

Descanso, situada à margem do Rio Madeira, ao mesmo tempo equidistante das 

cidades de Manicoré e Humaitá, a aproximadamente 15 horas de barco de ambos 

municípios. A pé, minha casa fica distante da escola uns 30 minutos, mas depois 

da enchente de 2014, o caminho ficou bloqueado por troncos arrastados pela 

água, impossibilitando o deslocamento por terra.  

Meu transporte era realizado por um barco pequeno que a Prefeitura de 

Humaitá disponibilizava. Eu esperava na margem do rio Madeira todos os dias a 

passagem do barco. A distribuição de energia elétrica não é feita por conces-

sionária, mas por um gerador movido a óleo diesel que atende à demanda de 

aproximadamente vinte famílias que vivem na comunidade, e dividem os custos 
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do combustível. O uso da energia era limitado ao período da noite, na maioria das 

casas da comunidade, de 18:30 às 21:30. Matiello (2018) escreve sobre esse tipo 

de acesso à energia fornecida por gerador. O acesso à internet era restrito à escola 

e à internet móvel, com conexão instável. Toda a Educação Básica acontecia no 

mesmo espaço escolar.  

A escola não possuía estrutura adequada. Os professores não tinham forma-

ção específica na área de atuação, não havia laboratórios e nem biblioteca com 

acervo que pudesse atender às necessidades dos professores e estudantes. O 

Ensino Médio, na comunidade de Descanso, ocorria por mediação tecnológica: os 

vídeos com as aulas previamente gravadas eram exibidos e monitorados pelo 

professor local. O ensino era precário: as aulas não eram ruins, porém o sistema 

não funcionava adequadamente. Faltava transporte escolar e havia muitos  proble-

mas técnicos nos aparelhos em que as aulas eram exibidas, além de falhas na 

conexão com a internet. A Figura 1 (abaixo) mostra a escola onde estudei. 
 

Figura 1: Escola Municipal Rural Padre Luiz Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
 

Outro desafio é que as aulas do Ensino Médio aconteciam no turno notunro: 

muitos alunos acabavam desistindo, pois os pais não achavam seguro, pois o trans-

porte era aquático (vide Figura 2) e, com isso, a embarcação estava sempre exposta 

a qualquer fenômeno da natureza como tempestades e banzeiros fortes.  

Figura 2: barco de transporte de estudantes pelo Rio Madeira 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Apesar de todos esses desafios, nunca desanimei, pois o sonho de chegar a 

uma universidade era maior que qualquer outro obstáculo. Sempre fui para a 

escola com a convicção de que a educação seria o melhor caminho para mim e 

para a minha família. Aproveitei o máximo que pude das poucas aulas assistidas, 

sempre complementando com alguns livros didáticos que eu possuía. Os livros 

eram o único recurso a que eu poderia recorrer para enriquecer meus conheci-

mentos, já que não havia internet em casa, apenas na escola, mesmo que, ainda 

assim, com uso restrito a alguns horários. 

No terceiro ano do Ensino Médio, me preparei para prestar vestibular 

(ENEM), pois seria umas das etapas mais difíceis a serem cumpridas para que eu 

realizasse o grande sonho de ingressar na universidade. Quando chegou a data do 

vestibular, me desloquei da minha comunidade para a cidade de Humaitá, a fim 

de realizar a prova. Ao sair o resultado, tive uma das melhores sensações de toda 

a minha vida: descobri que eu tinha sido aprovado em uma universidade pública, 

a Universidade Federal do Amazonas. 

Vale ressaltar que o maior estado brasileiro possui uma única universidade 

federal, e até 2006, tinha apenas um campus na capital. Hoje, a UFAM, além da 

capital, tem cinco campi localizados nos municípios de Benjamin Constant, Coari, 

Itacoatiara, Parintins e Humaitá. 

Ressalto também que, mesmo com a chegada da universidade no interior 

do Amazonas, o acesso ainda era muito restrito. Da minha turma de Ensino Médio, 

somente eu estou cursando um curso superior. 

Manter-me na cidade de Humaitá, seria o próximo desafio, já que a minha 

família possui baixa renda mensal e tenho somente um irmão de parente. Mas, 

nem por isso desisti de realizar meu objetivo. Contei com a ajuda dos meus pais, 

no início. A adaptação foi um pouco difícil para mim, pois a diferença da vida na 

cidade para o interior foi notável nos primeiros dias, mas, com o tempo, fui me 

acostumando ao novo lar. 

Hoje, curso Licenciatura em Ciências: Matemática e Física no Instituto de 

Educação, Agricultura e Ambiente da UFAM. Em 2020, tive a oportunidade de ser 

selecionado para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), assim, além dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas 

cursadas, o projeto permite fazer estudos e realizar atividades que estão 

contribuindo para minha formação. Esse trabalho faz parte de atividades 

desenvolvidas no projeto PIBID. Diante de toda essa situação, hoje posso dizer que 

focar nos estudos é uma das melhores formas de buscar um futuro promissor para 

todos os jovens, independente da raça, cor, religião e muito menos de classe social. 

A luta e a dedicação são fundamentais para vencer os desafios e realizar sonhos 
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que parecem impossíveis, porém, luta e dedicação nem sempre são suficientes em 

um país marcado pela desigualdade; grande parte dos estudantes da escola básica 

não consegue ingressar na universidade ou, se entra, não consegue se manter fora 

de suas comunidades. O Programa de Expansão da Educação Superior Pública, 

permitiu a interiorização e a chegada da centenária Universidade Federal do 

Amazonas a alguns municípios. A interpretação do termo interior, adjetivando os 

municípios do Amazonas, está relacionada à distância e dificuldades de acesso 

desses locais à capital do estado, Manaus. No caso de Humaitá, esta cidade fica a 

aproximadamente 600 km da capital. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Sonho. Vida. PIBID. 
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A IMPORTANCIA DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DOCENTE E                               

OS DESAFIOS ENCONTRADOS COM A PANDEMIA 

Fernando de Abreu Barros1, Isomar Portela do Carmo2, Izaura Macedo da Mota3, 

Thayrian Joziane da Silva Vasconcelos4 e Vanessa Lopes dos Santos5 
1,2,3,4 e 5UFAM/IEAA, discentes do Curso de Pedagogia. 

RESUMO: O presente trabalho expõe a importância do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência como elemento essencial para a formação e 

preparação de estudantes que pretendem seguir na carreira de professores. O 

Pibid serve como uma ponte que faz a ligação entre os alunos estudantes de 

Licenciatura com o ambiente educacional, proporcionando ao aluno experiências 

únicas necessárias para a formação do estudante, assim, este trabalho é fruto de 

uma pesquisa de abordagem bibliográfica juntamente com relatos de experiências 

vivenciadas pelos estudantes do Pibid de pedagogia nesse período de pandemia. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Profissionais. PIBID. 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é um programa 

para estudantes que foi desenvolvido através da Capes que é a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o PIBID tem como objetivo central 

incentivar, bem como qualificar a formação para a docência e serve como meio 

para que os estudantes de licenciatura possam aprimorar seus conhecimentos que 

foram adquiridos ao decorrer do curso e assim adquirir experiências que só serão 

possíveis por meio da prática, experiências essas que serão fundamentais para a 

formação desses alunos como educadores. 

O PIBID oferece a oportunidade para que os alunos em processo de 

formação possam interagir com a educação básica, e também é durante a 

participação no projeto que o aluno conhecerá a realidade do ambiente em que 

se pretende atuar, para que assim os mesmos reflitam sobre a docência (é isso que 

realmente queremos?), pois o profissional da educação deve ter muito cuidado, 

muito mais que todos os outros profissionais das outras áreas, haja vista que é o 

professor que forma todas os outros profissionais, e diferente dos demais 

profissionais o professor pode prejudicar não apenas uma pessoa, mas, várias ao 

mesmo tempo. 



17 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

O presente trabalho tem um intuito de relatar a importância do PIBID para 

a formação docente bem como relatar as experiências vivenciadas as pelos 

bolsistas do programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), os 

quais são pibidianos na Escola Municipal São Francisco, localizado no município 

de Humaitá-Amazonas, o PIBID desenvolvido por alunos do curso de pedagogia 

traz como tema Alfabetização e Letramento Lúdico. 

Para o desenvolvimento do projeto, no primeiro momento foi determinado 

que o mesmo aconteceria por meio de reuniões remotas via Google Meet, onde 

foram discutidos diversos trabalhos voltados para a Alfabetização, Letramento, 

Educação nos anos iniciais, Educação Infantil, de forma clara o primeiro momento 

do projeto foi dedicado ao aprimoramento do conhecimento sobre os temas 

fundamentais para a formação da educação infantil e dos anos iniciais, o projeto 

aconteceu dessa forma, haja vista que as escolas estavam paradas por conta da 

pandemia. 

Com o retorno das aulas na modalidade de ensino remoto o projeto foi 

reorganizado com o objetivo de estabelecer vínculos entre a comunidade escolar 

e os pibidianos através da inserção dos mesmo em grupos das turmas envolvidas 

nos projetos, de forma que os pibidianos de cada escola foram divididos em 

grupos de quatro componentes para acompanhar as rotinas das professoras e 

também participar desenvolvendo atividades, e com isso surgiu a ideia de trabalhar 

a contação de história dentro do PIBID que além de ser uma forma de aproximar 

pibidianos e alunos é também uma forma de desenvolver a aprendizagem dos 

alunos. 

Com a pandemia e o projeto tendo que funcionar 100% de forma remota, 

pois, é essencial para o processo de formação dos estudantes que pretendem 

seguir na docência, surgiram muitos desafios, tanto para os professores super-

visores como para os pibidianos, mas que servem de incentivo para a busca por 

novos conhecimentos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A formação de profissionais para a docência envolve tanto a teoria como a 

prática de modo que ambas devem andar lado a lado para a formação completa 

do profissional, haja vista que para atuar como professor deve se ter o 

conhecimento essencial para desempenhar sua prática enquanto docente, mas é 

necessário também que o aluno receba a base prática para que o mesmo quando 

for atuar esteja preparado para a realidade da escola, tendo em vista que a escola 

pode ser muito diferente do se imagina, dessa forma o PIBID visa proporcionar 

essa prática para que o aluno passe a ter contato com a realidade da docência e 
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assim possa refletir sobre sua formação profissional existe uma tendência a evasão 

da carreira após o choque com a realidade concreta de trabalho ou com a 

possibilidade de galgar outros horizontes?. Por qual motivo? A deserção do 

magistério no início da carreira não é um fenômeno aleatório. É necessário 

considerar o que representa esse momento e as condições que são oferecidas 

àqueles que ingressam em suas atividades (CAVALCANTE & FARIAS, 2020). 

Segundo Nóvoa (1997) “A formação docente está relacionada à formação 

inicial, o qual envolve o desenvolvimento pessoal e profissional, assim como com 

os conhecimentos e saberes dos professores, já que a escola é o espaço onde se 

constrói e forma professores para melhor prática pedagógica”, assim, a escola e 

constitui como o espaço mais importante para formar professores, pois assim que 

um professor que está prestes a se formar, tem a oportunidade de estagiar para 

que possa aprender e ter uma visão sobre como deverá atuar quando estiver 

formado. Garcia fala que “Para que a formação do professor aconteça, é necessário 

o professor refletir e buscar aprimorar seu trabalho, inovando sua atuação 

educativa, já estes são os responsáveis pelo percurso profissional, assim como 

outros aspectos estão voltados para o sistema educacional” (GARCIA, 1989). 

De acordo com Nóvoa (2007) “A etapa inicial de formação docente é um 

período delicado”, dessa forma, considera-se que é partindo disso que ocorre a 

integração do sujeito na escola, e é a partir desse ponto que há uma transição 

entre ser aluno e ser professor, pois há necessidade de uma base bem 

fundamentada, envolvendo referenciais lógicos, de análise da prática. A troca de 

experiências, irá ajudar na formação, a partir disso o professor poderá identificar 

as necessidades dos alunos, e assim fará alterações na prática pedagógica, 

pontuando as necessidades encontradas nos alunos, para que assim os mesmos 

fiquem aptos a produzirem novos conhecimentos. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho é de natureza qualitativa, pois de acordo com APPOLINÁRIO 

(2004, p. 151 apud CARVALHO, DUARTE et al., 2019)) essa pesquisa “lida com 

fenômenos: prevê a análise hermenêutica dos dados coletados”, ou seja, este 

trabalho vai proporcionar não só uma leitura dos resultados obtidos, mas também 

uma análise sobre os dos obtidos. 

Além de ser um trabalho que busca analisar os dados obtidos o mesmo 

também busca descrever não apenas a importância do PIBID no processo de 

formação dos estudantes que querem atuar na docência, mas também descrever 

as dificuldades que estão sendo enfrentadas no PIBID com a modalidade remota, 

assim a pesquisa se apresenta por ser de cunho descritivo em que de acordo com 
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Gil (2002, p. 41 apud CARVALHO, DUARTE et al., 2019) visa “a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou [...] o estabelecimento 

de relações entre variáveis”. 

Para desenvolvimento deste trabalho foi realizado uma pesquisa 

bibliográfica, que de acordo com Carvalho, Duarte, et al. ( 2019) “Utiliza fontes 

bibliográficas ou material elaborado, como livros, publicações periódicas, artigos 

científicos, impressos diversos ou, ainda, textos extraídos da internet”, a utilização 

desta pesquisa se deu para coletar material que servisse de fundamentação teórica 

sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com 

ênfase na importância deste programa para a formação de profissionais da 

educação, além de buscar dar ênfase na importância do PIBID, buscou-se tratar os 

desafios que surgiram com a ensino remoto para o desenvolvimento e participação 

dentro do programa. 

. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pandemia do Corona Vírus trouxe muitos prejuízos a diversas profissões, 

empresas, projetos e principalmente as escolas, e juntamente com as escolas o 

PIBID acabou sendo afetado, como o projeto deu início o mundo já estava 

enfrentando a pandemia, também foi obrigado a passar por um difícil processo de 

adequação à nova realidade. Foram muitos os desafios enfrentados desde o início 

do projeto até os dias atuais, de forma que até o momento o projeto contou com 

duas reorganizações para dar andamento aos trabalhos. 

A primeira reorganização do projeto foi logo no início, que era para ser 

totalmente presencial para uma melhor aprendizagem dos alunos, porém devido 

aos problemas com a pandemia e com as escolas completamente paradas o que 

restou ao projeto para que o mesmo não ficasse parado foi trabalhar a teoria em 

cima do foco do projeto, dessa forma o projeto iniciou os trabalhos comple-

tamente online com discussões voltadas à alfabetização e letramento lúdico, bem 

como com participação em eventos voltados a mesma temática para aperfeiçoar 

nossos conhecimentos sobre a alfabetização. Um dos destaques nesse primeiro 

momento foi os estudos voltados a grande autora Magda Soares, que contou com 

discussões sobre trabalhos publicados da mesma, e posteriormente com a partici-

pação em uma palestra ministrada por ela, a palestra como tema “Alfabetização e 

Letramento na Educação Básica” essa palestra serviu para complementar aquilo 

que nós já havíamos visto sobre a temática, em que ela deixa claro que a 

alfabetização é a apropriação do sistema alfabético e ortográfico e letramento é o 

desenvolvimento de habilidades de ler, interpretar e produzir textos e foi eviden-

ciado que para alfabetizar há a necessidade de conhecer teorias linguísticas e psi-
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cológicas e articulações com as práticas de ensino, pois as crianças aprendem de 

maneiras diferentes, então a partir disso o professor precisa desenvolver métodos 

de ensinar. 

Com a volta às aulas nas escolas, mes-

mo que de maneira remota, apareceu mais um 

desafio, sobre como se daria a continuidade 

do projeto, e o que foi decidido foi que acom-

panharíamos as aulas da mesma forma que os 

alunos e participaríamos com atividades de 

contação de história, a mesma visa dar su-

porte ao ensino, pois, é uma importante estra-

tégia de aprendizagem para o desenvolvi-

mento das crianças, no qual a mesma pode 

proporcionar às crianças conhecimento sobre 

diversos objetos bem como o desenvolvimen-

to da imaginação, se caracterizando não 

apenas como uma obrigação escolar para os 

alunos, mas sim como momentos agradáveis 

e confortáveis aos alunos, além disso a con-

tação de história serve como incentivo para 

as práticas de leitura (oralidade) e da escrita. Ao logo do projeto já foram desen-

volvidas várias histórias, como a história da A Bailarina, observou-se que os pais 

gostaram muito da historinha contada pela aluna, os mesmo se expressaram por 

meio de mensagens, figurinhas e emojis que são recursos que o WhatsApp dispo-

nibiliza para que as pessoas possam se expressar. 

CONCLUSÕES 

Mesmo vivenciando o quão difícil está sendo o ensino remoto, considerando 

os desafios que vivenciamos com a Internet precária do município, além da falta 

de energia elétrica, falta de participação dos pais (muitos deles analfabetos) e 

portanto tal modelo de aprendizagem está sendo um pouco estressante, 

desafiador, mas muito gratificante essa experiência tanto na vida profissional como 

na social, tem sido muitos os aprendizados que o projeto tem nos proporcionado, 

vale ressaltar que se estivéssemos participando das aulas presencialmente no 

programa os aprendizados seriam maiores e melhores, porém, a realidade que 

estamos vivenciando não nos permite estar em sala de aula. 

O acompanhamento dos professores nas suas práticas educacionais com as 

turmas, mesmo que virtualmente, tem proporcionado experiências enriquecedoras 
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para a nossa formação docente, de modo que o PIBID tem sido um programa 

essencial para o nosso desenvolvimento e para o aprimoramento dos seus conhe-

cimentos, mesmo que de maneira remota. Apesar de todos os desafios advindos 

do ensino remoto, isso tem nos levado a ter uma visão mais crítica e a pensar e 

buscar diferentes maneiras para manter a atenção das crianças quando estamos 

desenvolvendo a contação de história. Todo esse aprendizado tem sido gratifi-

cante para nós enquanto discentes que querem atuar na área da educação. 
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RESUMO: Este estudo mostra o desenvolvimento histórico e epistemológico da 

Geometria. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica analisada de forma 

qualitativa em relação aos trabalhos publicados na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD). O objetivo é reconhecer por meio do contexto 

histórico e epistemológico, o desenvolvimento científico da Geometria. Observou-

se que a Geometria teve seu surgimento nas margens do Rio Nilo e Eufrates. Os 

gregos transformaram a Geometria empírica em Geometria sistemática. A noção 

de distância, foi um dos primeiros conceitos geométricos desenvolvidos pelos 

povos gregos da época. Hoje a Geometria demonstrativa, têm aplicabilidades em 

diversas áreas, principalmente nas engenharias e projetos arquitetônicos. Também 

é fundamental no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Histórico. Geometria. Ensino e aprendizagem. 

INTRODUÇÃO 

A Geometria que conhecemos hoje, intercambiada pelos postulados e 

teoremas, não apareceu de uma vez só. “A Geometria foi se desenvolvendo a partir 

da necessidade de calcular áreas de terras, volumes de celeiros e pirâmides” 

(RODRIGUES, 2015, p. 23). 

A Geometria do subconsciente desenvolvida pelos egípcios, se mostra inata 

no pensamento humano desde as primeiras necessidades práticas que os seres 

humanos da época enfrentavam. Os povos primitivos necessitavam da mesma para 

fazer suas casas, ornamentações, decorações, etc. O uso de casa e de alguma arma, 

era proveniente do medo de ser devorado por animais selvagens, tiveram que se 

adaptar as mudanças que o tempo fora lhe impondo (BICUDO, 2009). 

Foi na Grécia que a Geometria se desenvolveu como uma forma de 

conhecimento organizada, sem a preocupação rigorosas de ter aplicações úteis. 

Com o passar dos tempos o conhecimento dos egípcios e babilônicos se mostra-

ram enfraquecidos, já não eram mais suficientes em relação aos conhecimentos da 
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época, assim o conhecimento foi absorvido pelos gregos que deram progresso a 

novas descobertas. 

Tales de Mileto, Pitágoras e Euclides foram os primeiros a dedicarem seus 

estudos na formalização da Geometria do subconsciente, a razão complementa a 

experiência considerando estas experiências fortemente como verdades, com isso, a 

matemática vai gradualmente ganhando aspecto de ciência dedutiva (BICUDO, 2009). 

Os povos, embora não tendo o conhecimento formal sobre Geometria, 

desenvolvera em seu subconsciente algumas ideias de caráter geométrico. A noção 

de distância, foi um dos primeiros conceitos geométricos desenvolvidos pelos 

povos da época (EVES, 1992). 

O objetivo deste trabalho é reconhecer por meio de aspectos históricos o 

desenvolvimento científico da Geometria. 

Foi através de observações das formas, tamanhos e relações específicas dos 

objetos físicos, que conseguiram extrair certas propriedades gerais. Nesta conti-

nuidade, emerge a vantagem de organizar os problemas geométricos práticos 

cotidianos em conjuntos, de tal maneira que os problemas organizados em con-

juntos, podiam ser resolvidos pelos mesmos procedimentos gerais. Daí, surgi o 

aparecimento das leis ou regras geométricas. 

CAMINHANDO PELA HISTÓRIA DA GEOMETRIA 

A ciência até o momento não consegue estimar o período exato de surgi-

mento da Geometria, assim como o tempo que fora necessário para se chegar à 

Geometria científica. “Mas escritores que se ocupam desta questão unanime-

mente concordam em que o vale do rio Nilo, no Egito antigo, foi o local onde a 

Geometria subconsciente transformou-se em científica” (EVES, 1992, p.3). 

O progresso dos seres humanos contribuíra não só para o desenvolvimento 

da Ciência, como também potencializou o cultivo das plantas, criando perspectivas 

e técnicas de sobrevivência (PATERNIANI, 2001; GARBI, 2009). Foi por estas e outras 

necessidades que o homem, a cerca de 11 mil anos utiliza de seus conhe-cimentos 

empíricos para fazer previsões e marcações de modo a desenvolver as atividades 

agrícolas de subsistência. 

Foi mediante ao cenário de mudanças econômicas e políticas ocorridas no 

segundo milênio antes de Cristo, que houve a diminuição do poder do Egito e da 

Babilônia (EVES, 1992). Além disso, os gregos contribuíram imensamente para o 

avanço da Geometria. Gradativamente, vai deixando de ser estabelecida por 

procedimentos empíricos, e passa a ser vista como raciocínio dedutivo. 

Os gregos foram os protagonistas responsáveis por transformar a Geome-

tria empírica ou científica em Geometria sistemática, ou demonstrativa (EVES, 
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1992). Apesar desta árdua e lenta desenvoltura, a Geometria se faz presente 

atualmente, nas diversas relações e atividades humanas. 

Foi com a chegada dos jesuítas no Brasil que desencadeou várias mudanças 

no cenário de ensino brasileiro, tais mudanças que foram introduzidas por meio 

do desenvolvimento da cultura científica. Por volta de 1810, foi implantada a 

Academia Real da Marinha, por meio da qual, acontecerá mudanças profundas no 

ensino de Matemática (MARTINES, 2013). Os professores pertencentes a Academia 

além de lecionar, tinham que escrever sobre as teorias que estavam em pleno uso 

na França. 

A Geometria se faz presente em diversas áreas do saber, tais como nas enge-

nharias, esta é uma subárea da matemática que aguça o pensamento e transpassa o 

conhecimento sobre comprimento, direção, espaço entes de fundamental 

importância para resolver problemas em diversos contextos literais e do cotidiano. 

METODOLOGIA 

Adotou-se a revisão de literatura na perspectiva de analisar o desenvol-

vimento científico histórico da Geometria, assim como os processos relevantes 

trazidos pela mesma no cerne do processo de ensino aprendizagem da Geometria. 

A metodologia utilizada, pautou-se na procura de trabalhos científicos que 

tivessem como foco a história, assim como também a epistemologia da Geometria. 

Para isso, foi feita a análise de trabalhos pertinentes ao tema, na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e dissertações (BDTD). 

Dessa forma, o que subsidia o estudo, é entre outras as teorias Piagetianas 

estipulando que a realização profissional é necessária para que os professores 

busquem técnicas e métodos inovadores para utilizarem em suas aulas, de tal 

maneira que promova a aprendizagem emancipadora dos estudantes. Isso acar-

reta a abordagem construtivista de aprendizagem, visto que segundo Piaget (apud, 

LOPES, 2013, p. 83), o conhecimento é adquirido por meio das ações e interações 

que o indivíduo desenvolve no meio em que vive. 

A epistemologia da Geometria, assim como os aspectos históricos, são de 

grande relevância para o processo de ensino e de aprendizagem. Todo conheci-

mento científico, é retratado se não, dependente de condições históricas, e é por 

conta disso que a ciência continua em pleno desenvolvimento. Além disso, o 

conhecimento que se tem hoje sobre a Geometria, pode ser expressivamente 

conhecida por meio do desenvolvimento histórico. 

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA GEOMETRIA 

As escolas foram organizadas por disciplinas pelos Jesuítas por volta do 

século XVI, em virtude disso, segundo Faria e Maltempi (2019, p.349) “[...] a especia-
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lização do saber tem levado professores a terem uma formação mais profunda e, 

ao mesmo tempo, mais restrita em uma área científica”. Foi neste cerne que a 

formação de professores alcançou grande desenvolvimento, porém no período de 

pandemia têm sido discutidas novas metodologias de ensino capazes de favorecer 

educação cada vez melhor, capacitando os profissionais para o pleno desenvol-

vimento de saberes geométricos. 

Verificou-se que “os autores que se ocupam desta questão, unanimemente 

concordam em que o vale do rio Nilo, no Egito antigo, foi o local onde a Geometria 

subconsciente transformou-se em científica” (EVES, 1992, p.3). 

Até o presente, os povos egípcios só possuíam a noção intuitiva sobre a 

Geometria, ou seja, eles observavam os corpos e objetos em sua volta e sabiam, 

por exemplo, que o Sol tinha o formato arredondado, porém não conseguiram 

relacionar a forma visível do Sol com a Geometria. 

Os povos, embora não tendo o conhecimento formal sobre geometria, eles 

desenvolviam em seu subconsciente algumas ideias de caráter geométrico. Acre-

dita-se que a noção de distância, foi um dos primeiros conceitos geométricos 

desenvolvidos pelos povos da época. 

Os gregos foram os protagonistas responsáveis por transformar a Geome-

tria empírica ou científica em Geometria sistemática, ou demonstrativa. 

CONCLUSÕES 

Na atual conjuntura de pandemia pela qual a humanidade está passando, as 

pesquisas bibliográficas são de fundamental importância para a disseminação dos 

conhecimentos científicos. Na literatura, analisou-se que a Geometria que conhe-

cemos hoje nem sempre foi deslumbrante como parece. 

A Geometria passou por várias mudanças temporalmente surgindo nas 

margens Rio Nilo e Rio Eufrates, pela necessidade que o homem teve de medir, 

contar suas propriedades e produções agrárias. Os gregos foram os protagonistas 

responsáveis por transformar a Geometria empírica ou científica em Geometria 

sistemática, ou demonstrativa. Portanto, nas áreas de engenharia e diversas outras 

áreas, a Geometria demonstrativa se apresenta como essencial. 
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RESUMO: Atualmente se faz necessário monitorar a qualidade da água através de 

tecnologia de ponta, visto que há o aumento da probabilidade de contaminação 

da água por ações antrópicas devido ao crescimento demográfico desordenado 

no país. O monitoramento remoto em tempo real é uma tendência recente nas 

áreas de pesquisa científica. Neste sentido, a proposta deste trabalho é construir 

um sistema de aquisição de parâmetros da qualidade da água subterrânea 

utilizando o Arduíno, a fim de monitorar em tempo real a qualidade da água usada 

para irrigação de culturas e outras aplicações. A utilização de sensores aplicados 

no monitoramento ambiental cresceu consideravelmente nos últimos anos. O micro-

controlador Arduíno é um hardware livre e de baixo custo, podendo ser montado e 

programado de acordo com a necessidade do programador ou atividade a ser 

desenvolvida. Nesse contexto, foi possível montar teoricamente um protótipo de 

sonda para monitoramento de Temperatura e Ph. Os métodos deste trabalho 

seguem uma rotina de passos necessários para a confecção do sistema baseados 

na teoria existente.  

PALAVRAS-CHAVE: Arduíno, Monitoramento, Água Subterrânea. 

INTRODUÇÃO 

O monitoramento da qualidade da água subterrânea tanto para consumo 

humano como para outros fins, como por exemplo, para a irrigação de cultura, é 

de fundamental importância para toda humanidade. Tal procedimento fornece 

subsídios que permitem o desenvolvimento de técnicas visando determinar o 

melhor uso da água, sua qualidade, preservação e a compreensão do compor-

tamento de qualquer constituinte existente. Nesse sentido a utilização de sensores 

aplicados no monitoramento ambiental cresceu consideravelmente nos últimos 

anos (GERTZ, 2012; URSO et. al 2012). Uma alternativa viável e econômica que pode 

ser utilizada refere-se ao uso de hardware livre. Um exemplo cada vez mais 
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difundido dessa plataforma é o Arduíno, placa microcontrolador capaz de interagir 

com o mundo físico por meio de sensores e módulos (ROCHA et al., 2014).  

O microcontrolador Arduíno ou simplesmente Arduíno é uma plataforma 

cujo o uso e a sua natureza fazem dele uma ótima opção para construção de 

projetos eletrônicos de baixo custo e pouca demanda de processamento. A plata-

forma tem como principal finalidade facilitar, a nível doméstico, comercial ou 

móvel, a automação e controle nestes ambientes (FERRONI et al., 2015).  

Esta plataforma permite a conexão de circuitos eletrônicos aos seus termi-

nais de modo que influa o controle dos dispositivos. Ela pode ler sinais de sensores 

e encaminhar, após processamento, sinais a sistemas atuadores, além de arma-

zenar e transmitir os dados lidos em suas entradas analógicas e digitais. O Arduíno 

se conecta a um computador por meio de um barramento serial universal (USB) 

com o intuito que se possa usar o mesmo como placa de interface, sendo 

controlada através de um computador por meio de códigos de programação.  

Neste sentido, a existência de uma sonda e/ou eletrodo compatível com o 

microcontrolador Arduíno contribui para o avanço das pesquisas em diversas áreas.  

Uma das aplicações possíveis é o controle da água utilizadas para irrigação 

de culturas. De acordo com Mantovani et al. (2006) a qualidade da água é um 

aspecto fundamental para o êxito da utilização de sistemas irrigados, no entanto, 

a avaliação da qualidade dela é, muitas vezes, negligenciada no momento da 

elaboração de projetos. Como consequência, a irrigação poderá produzir efeitos 

indesejáveis na condução de uma cultura comercial ou servir como veículo para 

contaminação da população, no momento em que ocorre a ingestão dos alimentos 

que receberam a água contaminada. Dentre as características que determinam a 

qualidade da água para a irrigação, a concentração de sais solúveis ou salinidade 

é um fator limitante ao desenvolvimento de algumas culturas (BERNARDO, 1987).  

A qualidade da água para irrigação é avaliada não apenas pelo seu conteúdo 

total de sais, mas, também, pela composição individual dos íons presentes. Alguns 

cátions e ânions, quando em excesso, podem trazer prejuízo ao solo (pelo efeito 

direto na sodificação) e às plantas cultivadas, dependendo do grau de tolerância 

destas aos sais (AYERS; WESTCOT, 1991, RICHARDS, 1995).  

Diante disso, foi proposto criar um protótipo de sonda de baixo custo 

funcional, confeccionadas a partir da plataforma Arduíno destinado a monitorar 

em tempo real parâmetros de qualidade da água. Inicialmente foi feito o esquema 

teórico do circuito, para posteriormente ser aplicado na prática. Essa técnica já foi 

testada pelos laboratórios do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 

da Universidade federal de Mato Grosso, que tiveram resultados satisfatórios. 
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METODOLOGIA 

Conforme proposto no projeto a construção do sistema para obtenção de 

pH e temperatura da qualidade da água está sendo desenvolvida desde setembro 

de 2020. Primeiramente foi realizado levantamento teórico sobre o tema para 

embasar a técnica a ser testada. A aquisição de materiais iniciou-se em janeiro de 

2021, porem com a pandemia ouve um atraso na entrega desses equipamentos 

que inviabilizou sua montagem física. Em princípio foi criado um circuito elétrico a 

ser implementado no protótipo. Vale lembrar que esse circuito não será submerso, 

apenas os sensores que serão conectados a ele entraram em contato direto com a 

água. O processo de montagem e calibração dos sensores, bem como a progra-

mação, serão realizadas futuramente.  

Para a confecção desse protótipo utilizaremos os seguintes materiais: 

Arduíno uno/nano 20mA, Modulo Cartão SD 30mA, Modulo Sensor de PH 10mA, 

Módulo RTC 0,1mA, Módulo LCD 21mA, Módulo Tp4056, Módulo Mt3608, Sensor 

DS18B20 1,5mA, LEDs, Resistores 4k7, Diodo 1n4007, Placa de circuito, Parafuso 

Espaçador 15mm, Interruptores, Bateria de back-up, Bateria do relógio, conector 

circular e Tubos termo retráteis.  

Os sensores utilizados serão construídos em parceria com a Universidade 

Federal de Mato Grosso, que fornecerá através dos Laboratório do Departamento 

de Engenharia Sanitária e Ambiental, os conhecimentos já obtidos por experi-

mentação anterior. 

O modelo teórico do circuito foi criado com o auxílio de um programa de 

computador para mostrar como seria na pratica a distribuição dos circuitos eletro-

nicos na placa e suas ligações em questão. Para essa etapa, utilizamos o Proteus 

para a elaboração do modelo teórico do circuito mencionado anteriormente, que 

serve para desenhar e esquematizar, como cada componente eletrônico irá ser 

inserido na placa de circuito e suas ligações básicas que podem ser reorganizadas 

durante o processo de montagem do circuito na pratica. 

O programa Proteus, possui duas ferramentas que foram essenciais na 

montagem desse esquema, é são conhecidas como ISIS e ARES. O ISIS tem a 

função de criar esquemas elétricos além de também permitir com que façamos 

simulações destes esquemas neste próprio ambiente. Com o auxílio destas ferra-

mentas desenhamos o esquema do zero e o resultado final será mostrado mais 

adiante. Já o ambiente ARES permite que possamos criar layouts de circuitos 

impressos (SOUZA, 2019). 

O circuito foi todo montado e pensado para ser instalado em uma placa de 

circuitos perfurada de 15 x 15 cm, porem o mesmo pode ser reutilizado em réplicas 
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futuras do mesmo circuito em um modelo diferente de placa, como por exemplo 

a placa de circuito impresso.  

No processo de criação desse circuito, tivemos a participação do discente 

Werleson Nery graduando de Engenharia Elétrica da UFMT (Universidade Federal 

do Mato Grosso), onde devido as circunstâncias atuais em que nosso pais e se 

encontra, de modo a evitar a propagação do vírus COVID-19 e levando em 

consideração a segurança de todos os envolvidos no trabalho, todas as reuniões e 

debates realizadas em prol da criação desse circuito, foram realizadas via Google 

Meet, uma ferramenta da Google usada para a comunicação por meio de vídeo, 

mais conhecida como videoconferência. 

Levando em consideração os parâmetros que são pH e temperatura, esses 

sensores são capazes de medir o pH que é um fator que influencia na avaliação da 

conveniência da água subterrânea utilizada para irrigação. Já a temperatura 

influência nos processos biológicos, reações químicas e bioquímicas, bem como 

na solubilidade dos gases dissolvidos e sais minerais na água (MACEDO, 2004). Os 

valores de temperatura da água em poços também são compatíveis com valores 

de temperatura em subsuperfície da região, conforme consta no trabalho de 

Pimentel et al. (2010). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foi realizado o estudo da teoria dos semicondutores e diodo, sendo assim, 

podemos definir os semicondutores como um meio termo que está entre os iso-

lantes e os condutores, onde um elétron precisa dar um salto pequeno e, por isso, 

essas matérias possuem características intermediárias ligadas aos dois outros ter-

mos já mencionados anteriormente (PEREIRA, 2018). 

Segundo Negri (2019), por causa da forma com que agrupam seus átomos, 

os semicondutores conseguem alcançar a estabilidade fazendo quatro ligações 

químicas covalentes, conseguindo 8 elétrons na última camada e, por consequên-

cia, eles ficam estáveis quimicamente. Os semicondutores formam bandas de ener-

gia, com características distintas. 

Segundo Teixeira (2018), “o diodo semicondutor é um dispositivo eletrônico 

de silício ou germânio que tem como função transformar corrente alternada em 

corrente continua.” Sua função é deixar passar a corrente elétrica em apenas uma 

polaridade. Sabemos que o diodo e construído a partir de materiais semicondu-

tores, como o silício ou germânio que são fundidos para ciar uma junção PN, onde 

P representa a polaridade positiva e N a negativa (TEIXEIRA, 2018). 

Ao final da elaboração do esquema elétrico, o próprio programa utilizado 

organiza as conexões elétricas e mostra o circuito em 2D e a partir dele criamos 
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uma projeção em 3D onde os componentes dispostos na placa são: o arduino 

nano, modulo do cartão SD, modulo do sensor de PH, Modulo do sensor de 

Temperatura, dentre outros componentes que fazem parte do circuito elétrico em 

questão, conforme mostra a Figura 1.  

Figura 1: Layout 3D dos componentes inseridos na placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 
 

Figura 2: layout 2D das ligações de cada componente, criadas pelo Proteus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor. 
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CONCLUSÕES 

A presente pesquisa mostra a importância do monitoramento da água de 

poços e levanta várias questões ligadas diretamente com a qualidade da água, como 

o uso desse importante recurso natural na agricultura e suas diversas aplicações, 

sem falar que a maioria dos sistemas de aquisição de dado já existentes, não são 

acessíveis devido ao seu custo elevado. A criação do sistema de aquisição de parâ-

metros da água subterrânea utilizando o Arduíno é uma proposta inovadora nessa 

área de pesquisa de extrema relevância, uma vez que pode substituir as sondas 

comercializadas e com capacidade e precisão compatíveis. 
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RESUMO: Através desse trabalho, pretende-se relatar a construção de um termo-

metro caseiro e sua utilização no desenvolvimento de uma videoaula de termo-

logia. A elaboração da videoaula é uma das ações do PIBID do núcleo de Física do 

Instituto Federal Catarinense campus Rio do Sul, realizado na escola de Educação 

Básica João Custódio da Luz. A metodologia apresenta o passo a passo da constru-

ção e graduação do termômetro. A sequência didática da videoaula fundamenta-

se na aprendizagem significativa e utiliza abordagem experimental. A videoaula 

ficou com a duração de 8 minutos, constituída pelas seguintes etapas: I) Definições, 

II) Apresentação do Termômetro, III) Graduação, IV) Dedução da equação de 

conversão. Resultados da utilização da videoaula serão apresentados em trabalho 

futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: Videoaula. Termologia. Materiais Alternativos. 

INTRODUÇÃO 

O Projeto Institucional aprovado dentro do Programa Institucional de 

Iniciação à Docência (PIBID), realizado no Instituto Federal Catarinense (IFC), tem 

como um dos objetivos “Desenvolver ações que promovam experiências forma-

tivas significativas para os licenciandos, incentivando-os à docência nas escolas de 

Educação Básica [...]”. O projeto PIBID/IFC é dividido em três subprojetos: Peda-

gogia, Química e um Interdisciplinar entre Física e Matemática (CAPES, 2020). Esse 

trabalho, refere-se ao subprojeto interdisciplinar- Física realizado na Escola de 

Educação Básica Deputado João Custódio Luz, localizada no município de Rio do 

Sul, Estado de Santa Catarina. 

Os pibidianos desempenham diversas atividades, como reuniões semanais, 

estudo de documentos oficiais da escola campo, estudos teóricos sobre Física e 

Ensino de Física, elaboração de materiais, experimentos, videoaulas e propostas 

didáticas para a escola campo. Em função do período pandêmico, a maior parte 
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das atividades do PIBID são realizadas de forma remota, com algumas inserções 

de pibidianos na escola no ano de 2021. 

O presente trabalho, tem por objetivo relatar a construção de um termo-

metro caseiro e sua utilização no desenvolvimento de uma vídeoaula de termolo-

gia que foi exibida aos estudantes da escola pelo professor supervisor. O tema da 

videoaula foi proposto pelo supervisor, que estava trabalhando com escalas 

termométricas na turma do 2º ano do Ensino Médio. Então, para mostrar aos estu-

dantes que é possível fazer aparatos experimentais para estudar física com mate-

riais alternativos, optou-se por construir e apresentar o termômetro caseiro. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A proposta foi fazer um experimento de demonstração, mas que como 

afirma Alves Filho (2000b), tem a função de ilustrar assuntos trabalhados em aula, 

facilitar a compreensão, deixar o conteúdo “agradável e interessante”, bem como 

auxiliar o aluno a desenvolver habilidades de “observação” e “reflexão” e apre-

sentar “fenômenos físicos”. (ALVES FILHO, 2000b, p. 2). 

Portanto, fizemos o experimento ancorado nesse autor, que ainda afirma 

que "a experiência é um atributo inerente do ser humano e responde por suas 

interações com o meio ambiente. É elemento presente na composição das expe-

riências pessoais do ser humano, assim como se constitui em fonte de dados para 

a elaboração do senso comum” (ALVES FILHO, 2000a, p. 152). 

Para a realização da videoaula, fundamentamo-nos no argumento de Cunha 

e Dickman (2017, p. 275) que a exposição da videoaula pode ser “uma opor-

tunidade para que o aluno possa compreender e situar melhor os conceitos”. 

Como não era possível a participação presencial dos pibidianos na escola campo, 

devido a situação pandêmica em que o país se encontra devido o SARS-CoV-2, 

vírus que causa a Covid-19, a videoaula apresentou-se como uma possibilidade de 

aproximação com os estudantes. 

Os termômetros, são instrumentos que medem o grau de agitação médio 

das moléculas, que nós seres humanos sentimos como quente e frio. Se as molé-

culas estão agitadas, então possuem energia e podem transferi-la por condução, 

convecção e irradiação. Essa transferência sempre ocorre de uma substância ou 

corpo que possuí mais energia, qual as moléculas estão mais agitadas, para o que 

possuí menos energia, qual as moléculas estão menos agitadas (HEWITT, 2015). 

Diversas propriedades da matéria, como o volume de um líquido, o comprimento 

de uma barra metálica, a densidade de corrente elétrica, entre outros, dependem 

da temperatura e se alteram quando essa varia (YOUNG; FREEDMAN, 2008). O 
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termômetro que construímos, baseia-se na expansão e compressão volumétrica 

de líquidos, que ocorre com a variação de temperatura. 

Para planejar a videoaula, consideramos as condições para a ocorrência da 

aprendizagem significativa dos conceitos apresentados por Ausubel (2003) e 

Moreira (2011). Uma dessas é que o material a ser aprendido deve ser poten-

cialmente significativo, ou seja, deve ser relacionável com o que o aprendiz já sabe. 

Outra condição, é que o aprendiz possua em sua estrutura cognitiva conheci-

mentos prévios, denominado por Ausubel de subsunçor, para que o conhecimento 

novo seja ancorado. A terceira condição é que o aprendiz precisa querer aprender, 

ou seja, ter predisposição para aprender de forma significativa. 

METODOLOGIA 

Para construir o termômetro, utilizamos de um tubo de ensaio, uma borra-

cha de vedação, um tubo fino de plástico, álcool e corante vermelho. Dentro do 

tubo de ensaio, colocamos o álcool com corante, tampando-o com a borracha de 

vedação. Após isso, fizemos um furo no centro da borracha, de modo que pudesse 

passar o tubo fino por este orifício. Na Figura 1 encontra-se uma foto do termo-

metro montado. 

Posteriormente, medimos a temperatura inicial deste com um outro termo-

metro - infravermelho - e ainda marcamos a altura inicial do líquido no tubo de 

plástico. Feito isso, colocamos o termômetro em uma caixa de isopor com gelo 

durante 2 min (vide Figura 1). Após esse período de tempo marcamos a altura final 

do líquido e medimos a temperatura final com o termômetro infravermelho. 

Com as medidas, foi possível encontrar uma relação entre a altura do líqui-

do, no termômetro caseiro, com a medida em graus Celsius de um termômetro 

convencional. Ao realizar os cálculos necessários encontramos uma equação que 

nos permite converter a altura da coluna externa de líquido em graus Celsius. 

 

 

 

Figura 1: Termômetro caseiro  

Fonte: Arquivo pessoal 

  

 

 



37 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

Todo o procedimento foi gravado para a elaboração da videoaula, com o 

intuito de trazer a termologia de maneira visual e lúdica para os estudantes. A partir 

dos arquivos brutos de vídeo, a edição foi feita no software Sony Vegas, cortando 

erros de gravação, juntando as partes necessárias e acelerando o vídeo do 

processo de resfriamento do termômetro, o que permitiu uma melhor visua-

lização da compressão do líquido. 

Também foram gravadas explicações do experimento que estaríamos 

realizando, tanto usando diagramas quanto com os próprios equipamentos, para 

facilitar a compreensão dos alunos. Ressalta-se que, o termômetro foi construído 

no Laboratório de Ensino de Física do IFC Rio do Sul, bem como a gravação de 

algumas partes da videoaula. A explicação do conteúdo foi gravada na residência 

de um dos pibidianos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos foram a própria videoaula e uma equação que 

permite converter a altura em que o líquido se encontra no tubo para graus Celsius. 

A sequência da videoaula foi elaborada visando à aprendizagem significativa dos 

conceitos e pode ser visualizada no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Sequência da videoaula 

Etapa No que onsistiu Duração 

I) Definições Definição de temperatura, escalas termométricas. 2 min 

II) Apresentação do 

Termômetro 

Apresentação do termômetro caseiro como 

instrumento alternativo para medida de temperatura. 
1 min 

III) Graduação 
Demonstração da graduação do termômetro caseiro 

na escala Celsius. 
1 min 

IV) Dedução da 

equação de 

conversão 

Utilização dos dados experimentais para criação 

de uma equação que relaciona a altura da coluna 

líquida com a temperatura. 

 

4 min 

 

Fonte: arquivo próprio 

Não foram utilizados slides na videoaula. As explicações (etapas I e II) foram 

feitas de forma expositiva, porém, utilizando uma linguagem adequada à aproxi-

mação com os estudantes. A graduação do termômetro consistiu em uma abor-

dagem experimental e a dedução da relação entre a altura da coluna líquida e a 

temperatura foi realizada no quadro branco. 

A partir do experimento, obteve-se a distância em cm que o líquido se 

moveu no tubo e as temperaturas inicial e final em que o termômetro se encon-
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trava antes e após ser posto no gelo. Com isso, fizemos a relação entre temperatura 

e altura em um diagrama no quadro branco (vide Figura 2). 

Figura 2: Relação entre altura e temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Com o diagrama, foi possível elucidar que as distâncias a = c e b = d. Poste-

riormente, fizemos a dedução matemática da razão e proporção, entre a altura do 

líquido e a temperatura em graus Celsius. Abaixo encontra-se o resultado da dedução. 

 

 

 

 

 

 

Com a equação 1.0 é possível medir qualquer temperatura em graus Celsius 

utilizando o termômetro caseiro, e até mesmo graduá-lo, para que não seja preciso 

realizar o cálculo sempre que for utilizado. Ainda enfatizamos que não foi conside-

rada a margem de erro instrumental e nem a propagação do erro nos cálculos. 

Portanto, o instrumento construído é útil somente para fins pedagógicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de atividades do PIBD de forma remota tem sido um desafio e 

demanda o aprendizado constante do uso de tecnologias para aulas e realização 

de reuniões semanais. A elaboração de videoaulas foi uma estratégia utilizada que 
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permitiu os pibidianos terem a experiência de elaborar uma ação didática de um 

conteúdo escolhido, para utilização pelo professor supervisor em aulas remotas. 

Para contextualizar o estudo da termologia, conteúdo definido pelo super-

visor, construímos o termômetro caseiro com materiais alternativos, dispostos pelo 

laboratório de Ensino de Física do IFC. No entanto, encontramos dificuldades em 

encontrar rolhas com diâmetro externo igual ao diâmetro interno dos tubos de 

ensaio presentes no laboratório, o que nos levou a utilizar uma borracha para tapar 

o tubo, o que funcionou muito bem. 

Caso algum dos leitores queira replicar o experimento, sugerimos utilizar um 

tubo com grande comprimento – aquele que foi introduzido na borracha de 

vedação. Pois por motivo de o tubo central ser curto, o líquido é esguichado do 

termometro com o aumento de temperatura, e caso seja utilizado para tempe-

raturas muito baixas, torna-se impossível realizar medidas por causa da grande 

compressão do álcool com corante. 

Os resultados da utilização da videoaula pelo professor supervisor serão 

apresentados em outro trabalho. 
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RESUMO: Este projeto se apresenta como uma iniciativa de intervenção para o 

ensino de língua estrangeira (Língua Inglesa) realizada pelo subnúcleo de Língua 

Inglesa do Programa Institucional de Bolsa Iniciação à Docência (PIBID), no Ins-

tituto Federal do Amazonas (IFAM), campus Humaitá. Apresentamos como obje-

tivo geral desenvolver o projeto de ensino de inglês instrumental para as alunas e 

os alunos, principalmente aos alunos concluintes do Ensino Médio Técnico Inte-

grado, tendo em vista que a disciplina de Língua Inglesa não é ofertada no terceiro 

ano. Desta maneira, o projeto buscará preparar esses alunos para o Exame Nacio-

nal do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares, a fim que os alunos consigam identi-

ficar o básico da língua inglesa para a resolução em provas. A metodologia adota-

da para a realização deste, apresenta características de cunho bibliográfico e quali-

tativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Aplicada Crítica. Inglês Instrumental. Ensino Médio 

Técnico Integrado. 

INTRODUÇÃO 

Uma das três escolas em que o subnúcleo de Língua Inglesa do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID desenvolve suas atividades, 

referentes ao edital de 2020, é o Instituto Federal do Amazonas – IFAM, campus 

Humaitá. As atividades objetivam atender ao ensino de Língua Inglesa para o 

Ensino Médio. Ocorre que o IFAM apresenta característica diferente com relação a 

formatação pedagógica do Ensino Médio, isso porque, sua estrutura pedagógica 

pode ser organizada por dois critérios: o primeiro, leva em consideração a para-

metrização para o Ensino Médio, que aqui chamaremos de convencional. A segun-

da, fundamenta-se por estrutura pedagógica de Ensino Técnico de Nível Médio na 

Forma Integrada. É sobre a segunda modalidade de ensino que trataremos neste 

trabalho. 
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Os Institutos Federais (IFs) se caracterizam como um modelo de formação 

que busca o desenvolvimento humano, social, cultural, político e econômico, visan-

do reduzir desigualdades sociais e regionais e defendendo os valores sociais do 

trabalho e da dignidade humana. Os IFs ofertam Cursos de Formação Inicial e Con-

tinuada, Cursos Técnicos de Nível Médio, de Graduação, de Pós-graduação e de 

Extensão. Criados a partir da Lei 11.892 de 2008, eles visam preencher uma lacuna 

da formação técnica que havia se perdido no país. De acordo com a Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

pode ser desenvolvida tanto na forma articulada ao Ensino Médio quanto na forma 

subsequente, em cursos voltados ao aluno que já concluiu o Ensino Médio. 

Atualmente, o Ensino Técnico de nível médio na forma Integrada oferece os 

cursos de Administração, Agropecuária, Informática e Vendas no campus de Hu-

maitá. Cada curso apresenta suas características específicas e distribuição da carga 

horária das disciplinas que constituem os mesmos no período de três anos. Em 

consequência de seu caráter de formação dupla, a organização da carga horária 

das disciplinas é organizada de maneira diferente daquela do Ensino Médio 

Regular. No Instituto Federal do Amazonas, campus Humaitá, essa carga horária é 

feita levando em conta tanto as diretrizes curriculares mínimas e máximas quanto 

a característica de cada curso e campus. Atualmente, o ensino de Inglês é ofertado 

na carga horária de 160h dividida em 80h no 1º ano e 80h no 2º ano para os cursos 

de Administração, Vendas e Informática. Já no curso de Agropecuária, ela contem-

pla 120h, sendo 80h no 1º ano e 40º no segundo. Ocorre que, no caso da disciplina 

de Língua Inglesa, embora a distribuição de carga horária seja diferente para cada 

curso, existe uma característica comum a todos: o terceiro ano não oferece a disci-

plina de Língua Inglesa; em outras palavras, a carga horária referente à disciplina é 

organizada de maneira que as alunas e os alunos tenham contato com o idioma 

apenas nos primeiro e segundo anos do Ensino Médio Integrado, por entenderem 

que no Ensino Médio Técnico Integrado, a Língua Inglesa deve ser direcionada 

para a vida profissional e não para a realização do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

No entanto, partindo da compreensão que o Ensino Médio não é o fim de 

uma formação acadêmica e há sempre a possibilidade de acesso ao ensino supe-

rior via ENEM, que propomos a elaboração de um projeto de curso de Inglês 

Instrumental online com duração de quatro meses (agosto, setembro, outubro e 

novembro) e carga horária semanal de quatro horas, duas vezes por semana, ofer-

tado no contraturno, voltado para as alunas e para os alunos do Ensino Médio 

Técnico Integrado do IFAM, campus Humaitá, que pretendem dar continuidade a 

sua vida escolar ingressando no ensino superior. 
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O objetivo geral de nossa propositura é oferecer subsídios referentes à Lín-

gua Inglesa nas habilidades de leitura, escrita e interpretação de texto para rea-

lização do ENEM, para os alunos do Ensino Médio do Instituto Federal do Amazo-

nas, campus Humaitá, com ênfase no 3º ano. Para tanto, como objetivos especí-

ficos, organizamos cinco metas: 1 – apresentar as técnicas utilizadas no Inglês Ins-

trumental; 2 – difundir as relações e importâncias entre cognatos e falsos cognatos; 

3 – explicar e debater as formações de palavras prefixos e sufixos; 4 – desenvolver 

as noções de estrutura frasal e blocos de linguagem e 5 – praticar leitura, escrita e 

interpretação de textos. 

A proposta pedagógica para o projeto baseia-se na perspectiva de Lin-

guística Aplicada Crítica proposta pelo linguista Kanavillil Rajagopalan, que leva em 

consideração os fundamentos do letramento crítico discutidos pela professora 

Roxane Rojo e pelo professor Luciano Oliveira, e pelo princípio de educação 

emancipadora de Paulo Freire. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na tentativa de desenvolver uma fundamentação teórica que se aproxime 

de um projeto político pedagógico para direcionar nossa proposta de trabalho, 

partimos do princípio de educação emancipadora de Paulo Freire. Em sua 

Pedagogia do Oprimido (1980), o autor aponta a problemática da humanização e 

da necessidade do conhecimento de si para uma educação para a emancipação. 

Embora nunca tenha utilizado termos como letramento ou decolonização, Paulo 

Freire já preconizava uma educação para superar amarras, principalmente aquelas 

herdadas pela relação de oprimido e opressor. Para tanto, o autor nos sugere uma 

proposta pedagógica que “tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto 

homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade” (p. 32). 

Ao pensar o ensino da Língua Inglesa como língua estrangeira e em uma 

proposta de Inglês Instrumental, buscamos amparo nos pressupostos da Linguís-

Tica Aplicada Crítica por entender que tratar da linguagem, além da compreensão 

da estrutura linguística, exige uma análise conjuntural histórica-política-social que 

atravessa questões de identidade e ética. Já observando esse novo cenário, Kana-

villil Rajagopalan (2003) aponta para uma linguística crítica, em outras palavras, 

para o estreitamento entre teoria e prática. Para o autor, “A consciência crítica 

começa quando se dá conta do fato de que é intervindo na linguagem que se faz 

valer suas reivindicações e suas aspirações políticas” (2007, p. 16). Rajagopalan 

entende que é da sociologia do conhecimento que deve falar o linguista crítico e 

não mais da epistemologia do saber. Desse lugar é possível um questionamento 

de inferência e exclusão de saberes. Assim, as teorias partirão das pessoas que 
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fazem parte das comunidades, comunidades no plural, pois a atividade de formular 

teorias sempre se deu como prática social, mas por muito tempo procurou-se falar 

da prática social do outro e não de si. Neste sentido, o autor afirma que: 

Quando me refiro a uma linguística crítica, quero, antes de mais 

nada, me referir a uma linguística voltada para questões práticas. 

Não é a simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a 

própria teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato 

de que o nosso trabalho tem que ter alguma relevância. Relevância 

para as nossas vidas, para a sociedade de modo geral 

(RAJAGOPALAN, 2007, p. 12). 

Outra perspectiva crítica sobre a educação encontra-se nos pressupostos de 

letramento e multiletramento e uso de Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação no contexto escolar, também conhecidas como TDICs. A atual con-

juntura nos obriga ao ensino remoto uma vez que nos encontramos em condição 

pandêmica em consequência do Sars-Covid-19. Como resultado, o uso das TDICs 

deixou de ser uma opção e tornou-se uma necessidade e obrigação. Buscando 

uma melhor compreensão da conjuntura que nos encontramos, percebemos nas 

teorias desenvolvidas pela professora Roxane Rojo, pressupostos para melhor 

desenvolvimento e uso dos multiletramentos e das TDICs. Para a autora: 

Ser letrado é saber utilizar socialmente a tecnologia da escrita, em 

diferentes práticas de letramento, sejam elas valorizadas ou não, 

locais ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, 

igreja, trabalho, mídias, escola etc.) (ROJO, 2009). 

Partindo dos referidos pressupostos teóricos principais, buscamos desen-

volver nosso projeto político pedagógico de ação para o desenvolvimento do 

curso de Inglês Instrumental para os alunos do Ensino Médio Integrado do IFAM. 

Esperamos com isso oportunizar uma experiência emancipadora de ensino de 

Língua Inglesa para o público alvo. 

METODOLOGIA 

O presente estudo consiste de uma pesquisa bibliográfica e documental 

acordado na proposta inicial, de um projeto com a análise de caráter qualitativo. 

Para tanto, se fez necessária a leitura dos documentos institucionais do IFAM, a fim 

de identificar o grupo com maior necessidade de conhecimentos da Língua Ingle-

sa, no caso, o terceiro ano do ensino médio, já que na maioria dos casos, os alunos 

do instituto estudam inglês no primeiro e segundo ano, além de observar que os 
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alunos finalistas possivelmente participarão do ENEM em busca das vagas nas 

Universidades Públicas Federais e também nas privadas. Vale ressaltar que o proje-

to será ofertado a toda classe estudantil do IFAM, mas com a proposta de priorizar 

os finalistas. 

A pesquisa contou com apontamentos trazidos pela orientadora, e a partir 

destes foram discutidos as fontes mais apropriadas para a pesquisa no bojo do 

material escolhido, a produção textual foi aperfeiçoada nos encontros agendados, 

com o propósito de tornar o texto mais claro e objetivo. 

De acordo, com o devido trabalho, não foi arquitetado com pessoas, o tra-

balho é de cunho bibliográfico, isto é, com base nos dados de leituras feitas para 

o desenvolvimento, tendo em vista que é preciso investigar os motivos que nos 

levaram a este posicionamento no trabalho. Além disso, esta pesquisa é também 

de cunho qualitativo, isso significa que, não queremos números, não queremos 

respostas com dados, estamos buscando por qualidades através do trabalho. Para 

desenvolver isto, partimos da compreensão de como funciona o projeto político 

pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio do IFAM, que se chama integrado, 

após o entendimento, pensamos na alternativa que possa suprir essa não exis-

tência da aula de inglês no terceiro ano, a partir daí, foi desenvolvido um crono-

grama. No cronograma organizamos os conteúdos voltados para ensino do inglês 

instrumental, porque o objetivo dessa proposta de curso é para a realização do 

ENEM, cujo foco principal da Língua Inglesa é a leitura e a interpretação de textos. 

Como sequência, organizamos um cronograma de conteúdos, que foi desenvol-

vido para agosto, setembro, outubro e novembro. A proposta do curso é de ser 

desenvolvido no contraturno para não prejudicar o ensino regular dos alunos 

envolvidos e não existe obrigatoriedade de participação. Dessa forma, somente 

participará do curso quem tiver interesse em realizá-lo. Até o presente momento 

não temos ainda resultados sobre o curso, pois ele ainda será aplicado teorica-

mente, a partir das experiências é que vamos conseguir de fato descobrir quantos 

alunos tiveram bom desempenho na realização da avaliação da Língua Inglesa no 

ENEM. 

CONCLUSÃO 

O trabalho apresentado teve como escopo enfatizar as intenções e formas 

de realização das atividades, uma vez que o projeto busca trabalhar o Inglês 

Instrumental com finalidade de fortalecer a base necessária de compreensão da 

Língua Inglesa para os alunos que estão concluindo o Ensino Médio partindo de 

uma proposta de ensino decolonial baseada em autores dispostos no texto. Saben-

do que no IFAM a Língua Inglesa não é oferecida para o terceiro ano, essa iniciativa 
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os teve como principal público, a fim de que se alcance os objetivos citados no 

texto. Por fim, neste período de pandemia do Covid-19, buscamos estratégias de 

adaptação remota para a realização do curso de Inglês Instrumental de forma que 

seja acessível para o máximo de número de alunos possível que tenham condições 

de participação no tipo de modalidade, pois não nos enganamos das grandes 

dificuldades e exclusões provocadas ou agravadas pelo ensino remoto. 
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RESUMO: Neste trabalho busca-se apresentar as análises iniciais de uma pesquisa 

que pretende discutir e relatar a adaptação às aulas mediadas por tecnologias. No 

qual o ensino ocorreu de forma emergencial e remota, na Escola Estadual Álvaro 

Maia, focando nas turmas do 6º ano ao 9º ano, na disciplina de Língua Inglesa. 

Neste relato, podemos visualizar a transposição didática sofrida pelos professores, 

cujas aulas desenvolvidas para serem realizadas em sala de aula presencial sofre-

ram alterações para se adaptar ao modelo remoto repentinamente imposto pela 

pandemia do coronavírus, sobretudo, as dificuldades enfrentadas pelos alunos 

para adaptarem-se ao novo ensino. Relatamos que muitos alunos não conse-

guiram acompanhar o novo modo de ensino, resultado de muitos fatores, causan-

do um índice grande de evasão escolar. Os desafios vivenciados tanto pelos media-

dores quanto pelos discentes e suas famílias mostraram que o uso das tecnologias 

digitais na educação básica, precisa - se, analisada e adaptada, para ser aplicada 

de maneira eficaz na educação. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise. Evasão Escolar. Ensino remoto. 

INTRODUÇÃO 

  A evasão escolar é caracterizada como a ausência de alunos nas escolas 

públicas, ou seja, ocorre quando o estudante deixa de participar definitivamente 

das aulas, seja por abandonar a escola ou por reprovar em determinado ano letivo, 

bem como por não efetuar nova matrícula para dar continuidade aos estudos. 

Dessa forma, este tema acaba sendo bastante pertinente, pois desencadeia várias 

pesquisas com o intuito de apontar os verdadeiros motivos que contribuem, de 

modo efetivo, para a evasão escolar. Por conseguinte, entre as principais causas 
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podem estar, por exemplo, o distanciamento, tanto físico quanto mental e emo-

cional, da escola para com os alunos. Ademais, a pandemia da covid-19 tornou-se 

base para mais evasão, pois professores e alunos tiveram que se adaptar ao novo 

ensino aplicado nas escolas sem preparo prévio. E assim, com as aulas remotas, 

surgiram inúmeros desafios a serem enfrentados para se adequar ao ensino à dis-

tância. 

Em virtude disso, tivemos sob perspectiva para a elaboração deste trabalho 

a atual situação educacional no Brasil, ou seja, focamos no ensino remoto 

emergencial e, principalmente, na evasão escolar. Assim, realizamos uma análise 

sobre a evasão escolar na Escola Estadual Álvaro Maia em Humaitá-AM, tomando 

como objetivo principal e geral detectar o número de evasões dos alunos durante 

o ensino remoto. A investigação foi baseada em um questionário do Google Forms 

aplicado à professora Andrea Schwantes dos Passos, de Língua Inglesa. O ques-

tionário visava coletar informações das turmas sob responsabilidade da professora, 

como, por exemplo: a quantidade de alunos matriculados no início do ano de 2021, 

a porcentagem de frequência dos alunos que frequentavam as aulas etc. 

O presente trabalho tem como objetivo geral: Detectar o número de evasões 

dos alunos durante o ensino remoto. E como objetivos específicos: 

• Identificar o nível de participação dos alunos, bem como o nível de 

abandono escolar; 

• Coletar o relato da professora em relação à modalidade de ensino remoto 

emergencial; 

• Analisar as razões/motivos para os possíveis resultados; 

• Discutir novas práticas, ou práticas alternativas, para o ensino remoto; 

• Avaliar a participação dos estudantes em face ao modelo de ensino de 

modo online; 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.Decolonialidade 

Surgido nos primeiros anos do século XXI, o pensamento decolonial tem 

como objetivo romper paradigmas cristalizados nas relações socioculturais, polí-

tico-econômicas, étnico-raciais e de gênero/sexualidade impostas pelos processos 

da colonialidade do poder. A colonialidade, de acordo com Maldonado-Torres 

(2007), se reproduz em uma tripla dimensão: a do poder, do saber e do ser. Assim, 

a decolonialidade está relacionada à visão de que o papel do(a) professor(a) não é 

o mero trabalho técnico e de caráter utilitarista de ensinar a/por meio do inglês. 

Pelo contrário, seria o de proporcionar aos estudantes uma educação linguística 

que tenha como alicerce a concepção de que o ensino de uma língua é uma tarefa 
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política que deve almejar o desenvolvimento da criticidade e que, para isso, deve 

estar comprometido com um trabalho que valorize a diferença, seja ela linguística, 

política, social, étnica ou de gênero, como insumo pedagógico e como marca de 

nossa humanidade. 

2. Ensino Remoto Emergencial 

Após a pandemia, o Ensino Remoto Emergencial foi aderido por muitas ins-

tituições, tanto do ensino superior como da educação básica, como forma de dar 

continuidade aos estudos, de modo a se adequar às orientações das agências de 

saúde mundial e nacional. Apesar do intuito de continuar o ensino de forma 

segura, muitos desafios foram observados ao longo do processo de implemen-

tação. Dentre eles, a mediação das tecnologias e a interação com o uso das 

ferramentas digitais é a principal dificuldade vivenciada por alunos e professores. 

Além disso, há também a falta de infraestrutura das escolas, em oferecer recursos 

para acesso às ferramentas digitais, bem como acesso à internet, e a falta de forma-

ção especializada dos professores quanto à implementação de práticas pedagógi-

cas perante esse formato de ensino (PRETTO, 1996; ALVES, 2016 apud ALVES, 2020). 

METODOLOGIA 

A metodologia usada para o desenvolvimento deste trabalho se baseia em 

perguntas abertas e fechadas, feitas através de um formulário, para termos noção 

das dificuldades enfrentadas, tanto por alunos quanto pelos professores, em tem-

pos de pandemia. Há um total de oito perguntas destinadas à professora de Língua 

Inglesa, Andrea Schwantes, nas quais buscamos observar se a escola escolhida para 

o desenvolvimento desse trabalho está preparada e equipada adequadamente 

para o ensino remoto. Assim, observamos propostas de entrevistas feitas por 

alguns autores: 

• Entrevista semiestruturada: combina perguntas fechadas e abertas. Nesse 

tipo de entrevista o entrevistado tem liberdade para se posicionar favorável 

ou não sobre o tema, sem se prender à pergunta formulada (MINAYO, 2010). 

• Entrevista por telefone: Entrevistas feitas por telefone não só permitem ao 

pesquisador alcançar mais pessoas para responder, como propiciam mais 

clareza do que os questionários (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quando questionada sobre as vantagens que o ensino remoto lhe trouxe, a 

professora destacou que não houve nenhuma vantagem, pois não havia material 

adequado, havia a falta de estrutura e a participação mínima dos alunos. Em 
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relação a quantidade de alunos matriculados no início do ano letivo na disciplina 

de Língua Inglesa, a média por série/turma foi de 30 a 50 alunos matriculados. Já 

a porcentagem dos alunos matriculados que frequentavam as aulas remotas de 

Língua Inglesa, foi de menos de 30%. Quando questionada sobre quantos alunos 

tiraram notas acima de 7, a média de alunos por turma era de 25% a 50%. E, 

quando questionada sobre se houve evasão escolar e a quantidade de alunos, foi 

possível observar que houve evasão e que a média por turma foi de 15 a 30 alunos, 

bem como a quantidade de alunos que permaneceram até o final do semestre foi 

de menos da metade. 

Por fim, quando interrogada sobre os alunos que não continuaram nas aulas 

remotas até o final do semestre e quais os principais motivos levaram a não partici-

par das aulas, as respostas obtidas por série/turma foram: a falta de equipamentos 

como celular, computador, internet e a falta de incentivos dos pais. Diante disso, 

os resultados indicam que a maioria dos alunos que não permaneceram até o final 

do semestre tiveram como principal motivo a falta de recursos, já que para uma 

escola de ensino presencial, com a pandemia, não houve uma preparação para o 

ensino remoto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conclusão que obtivemos através da pesquisa é que o ensino remoto trou-

xe consigo dificuldades, especialmente, para os alunos, pois muitos deles não têm 

acompanhamento adequado e internet de qualidade, além de sentirem-se desmo-

tivados a participar das aulas na modalidade remota. Já em relação aos profes-

sores, não há a possibilidade de acompanhar com proximidade esses alunos em 

suas debilidades. Além de lidar com tamanha evasão, os professores não recebe-

ram treinamento satisfatório para esse tipo de ensino, sendo que muitos não têm 

estrutura para aulas dessa forma. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: FATORES MOTIVACIONAIS ENTRE                                  

OS BOLSISTAS DO PIBID LÍNGUA INGLESA                                                                              
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Alves  de Oliveira4, Lucimar Lima Alves5, Rhanny Helly Lobato Leão6, Regiane Vieira 
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9Docente da Rede Pública Estadual 
 
 

RESUMO: O presente trabalho irá relatar atividades que foram realizadas pelo 

grupo vinculado à Escola Estadual Gilberto Mestrinho durante o primeiro semestre 

de 2020, do Programa de Iniciação à Docência - PIBID, na disciplina de Língua 

Inglesa. Será relatado e discutido as dificuldades de cada discente, expectativas 

antes de começar, e a experiência que tiveram com o Ensino Remoto no desen-

volvimento do programa. Para tanto, sob um viés qualitativo foram coletados oito 

relatos de discentes que estão vinculados à escola Gilberto Mestrinho, através 

destes relatos foi possível compreender o que motivou os alunos a participarem 

do programa, bem como suas dificuldades ao termos que redirecionar as práticas 

de aprendizagem discentes por ocasião da pandemia de COVID-19. Assim, foi 

possível compreender que inicialmente os estudantes ansiavam por aprender mais 

sobre a Língua Inglesa, além de colocarem em prática seus conhecimentos na 

escola núcleo a que estavam vinculados. Paralelamente, as dificuldades que os 

desmotivaram a participar das atividades formativas foram a problemática da 

conexão de internet, além das constantes quedas de energia em Humaitá, impos-

sibilitando sua integral participação nas formações e discussões promovidas pelo 

programa. Porém apesar dos percalços percebeu-se que as atividades desen-

volvidas puderam construir um novo olhar sobre a docência e suas problemáticas 

que transitam em vários campos socioculturais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Relato de experiência. PIBID Língua Inglesa. Ensino Remoto. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Em novembro de 2020, deu-se início as atividades do Programa de Iniciação 

à Docência - PIBID, subnúcleo Língua Inglesa, na Universidade Federal do Amazo-

nas. A ansiedade para o início das atividades do PIBID gerou expectativas entre os 

bolsistas, de como seriam suas experiências como docentes, de que maneira esses 

bolsistas iriam interagir com os alunos. 
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O que esperavam os bolsistas ao serem selecionados por esse programa? 

Na tentativa de responder este questionamento, apresentaremos um breve relato 

de experiência, discutindo sobre os fatores motivacionais que influenciaram a 

participação destes discentes. Para isso, traçamos três metas como objetivos espe-

cíficos, que são elas: Identificar os fatores motivacionais que influenciam no desen-

volvimento das atividades pelos bolsistas do PIBID na modalidade remota; Discutir 

as experiências vividas pelos bolsistas na modalidade de ensino remoto; Apontar 

percursos alternativos no intuito de possibilitar uma participação motivada e mais 

efetiva dos bolsistas. 

A importância desse trabalho dá-se pelo fato de que relatar e discutir sobre 

os fatores motivacionais que influenciam os bolsistas do PIBID língua inglesa 

justifica-se pois a proposta inicial do programa é oferecer aos alunos bolsistas uma 

experiência sobre a docência, no entanto, em consequência do distanciamento e 

da modalidade de ensino remoto estabelecidas como consequência do momento 

pandêmico em que vivemos, houve uma quebra efetiva da vivência da docência 

em sala de aula, no ensino presencial. 

 Assim, este trabalho irá seguir uma metodologia de cunho bibliográfico e 

qualitativo, já que também trabalha com relatos de experiência. Cada aluno bol-

sista escreveu seu relato de experiência baseado em quatro perguntas abertas 

sobre suas experiências pré e pós inclusão no programa, e a partir das respostas 

dos alunos, pode-se realizar as discussões dialogando com os teóricos que abor-

dam a temática da motivação na aprendizagem, bem como da linguística aplicada 

e do letramento. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 Segundo o Ministério da Educação (2018), o Programa Institucional de Bol-

sas de Iniciação à Docência (PIBID), faz uma ligação entre a educação superior, a 

escola e os sistemas estaduais e municipais. O Programa tem como objetivo ante-

cipar o elo entre os futuros professores e as salas de aula da rede pública. Este se 

divide em três subnúcleos, dentre eles o de língua inglesa, no qual a Escola Esta-

dual Gilberto Mestrinho está vinculado, e sobre os discentes da qual esse trabalho 

se refere. 

 O objetivo desse subnúcleo é trabalhar com o ensino da língua inglesa na 

Escola Estadual Gilberto Mestrinho, de modo que os alunos bolsistas atuarão nas 

turmas em que o professor Rodrigo Machado trabalha, que são as turmas de 6°, 

7°, 8° e 9º anos. Para o melhor desenvolvimento do ensino da língua inglesa, faz- 

se o uso da Linguística Aplicada, pois 

 

A compreensão de que a Linguística Aplicada não é aplicação da 

Linguística é agora um truísmo para aqueles que atuam no campo 

[...]. Tendo começado sob a visão de que seu objetivo seria aplicar 
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teorias Linguísticas [...], a LA já fez a crítica a essa formulação 

reducionista e unidirecional de que as teorias Linguísticas 

forneceriam a solução para os problemas relativos à linguagem com 

que se defrontam professores e alunos em sala de aula. O sim-

plismo aqui é claro. Como é possível pensar que teorias Linguísticas, 

independentemente das convicções dos teóricos, poderiam apre-

sentar respostas para a problemática do ensinar e do aprender em 

sala de aula? Uma teoria Linguística pode fornecer uma descrição 

mais acurada de um aspecto linguístico do que outra, mas ser com-

pletamente ineficiente do ponto de vista do ensinar e do aprender 

línguas. (MOITA LOPES, 2006, p. 18). 

 

 O ensino de língua inglesa não é mais somente sobre o ensinar a ler, passou 

também a apresentar outras perspectivas e características, como por exemplo, a 

discussão de metodologias de ensino para uma melhor aquisição dessa língua 

estrangeira, tendo em vista a real aprendizagem dos alunos não só de estruturas 

gramaticais, mas de usos e reflexões acerca desta língua. 

 Considerando que a escola é o reflexo da sociedade e que é na escola que 

o aluno experimenta um pouco daquilo que ele verá na sociedade, das formas de 

escritas, de interpretação. O letramento é muito importante, pois a pessoa quando 

é apenas alfabetizada, consegue decodificar as palavras, ver os símbolos linguís-

ticos e ler o que está escrito, já quando é letrada, além de ler, ela consegue fazer 

uma reflexão crítica, consegue ter acesso à informação e fazer daquela informação 

uma ação para sua vida social. Como diz Rodrigues e Cerutti- Rizzatti, (2011, p.129), 

“[...] letramento, como o compreendemos hoje, diz respeito a esse amplo fenô-

meno dos usos da escrita em diferentes espaços sociais, com diferentes propósitos, 

em diferentes níveis de escolarização”. 

 No letramento, a escola desempenha o papel fundamental de preparar os 

alunos para a vida real através de experiências simuladas em sala de aula. Uma vez 

que as demandas sociais não são apenas de pessoas que saibam ler, mas de 

pessoas que tenham pensamento crítico, que consigam ler uma informação e 

consiga abstrair algo dela, fomentando a partir de sua leitura novos horizontes. 

Neste aspecto, a formação dos futuros professores deve ser intensificada nestes 

aspectos de possibilidades de ensino crítico, uma vez que só se pode ensinar ou 

promover aprendizagem do que se tem conhecimento, para tanto é necessário 

que se fomente discussões coletivas acerca das temáticas de reflexões acerca da 

língua, da linguagem, de seus usos, implicações socioculturais. 

 Tapia e Fita (2015) indicam que é necessário compreender as motivações 

dos alunos para que se consiga criar caminhos alternativos para a aprendizagem. 

Inúmeros fatores refletem na motivação, bem como sua desmotivação, no sentido 

de que fatores externos tendem a influir diretamente na condução dos alunos em 

relação a suas atividades e o bom desenvolvimento destas. As perspectivas dos 
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estudantes tendem a funcionar como motivadores internos, uma vez que sua ação 

será determinada por eles e à medida que avançam vão se retroalimentando, 

servindo de guia para direcionar suas próximas ações em relação ao objetivo final. 

Outro aspecto importante é que estas expectativas tendem também a desmotivar 

os alunos, já que caso não se concretizem, pelo menos parcialmente, tendem a 

frustrá-los e conduzirem a inércia, tirando-lhes as perspectivas que inicialmente os 

motivava. Problemáticas do percurso, como ausência de materiais, constantes 

falhas técnicas e de comunicação podem prejudicar o engajamento dos alunos e 

pior ainda, tirar-lhes as razões pelas quais inicialmente se prontificaram a agir, a 

aprender, a desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos. 

 

METODOLOGIA 
 

 Para este trabalho será utilizado o método de pesquisa bibliográfico, quali-

tativo e questionário estruturado. Durante o levantamento bibliográfico o trabalho 

foi fundamentado em ideias e pressupostos acerca da motivação, da linguística 

aplicada e do letramento, tais como TAPIA e FITA (2005), MOITA LOPES (2006), 

entre outros. Estes teóricos fundamentarão a análise das respostas dos partici-

pantes em relação à sua participação no PIBID, bem como de suas expectativas e 

possíveis frustações ao longo do processo no contexto da pandemia de COVID-

19. O questionário foi construído com base em quatro perguntas relacionadas às 

expectativas dos alunos e de seus desafios na participação remota por meio das 

reuniões online. A partir das respostas de cada um, pudemos construir sistema-

ticamente, por meio de apontamentos e reflexões a percepção destes alunos sobre 

o programa e suas perspectivas de atuação, assim como também compreender os 

desafios motivacionais para a participação online. 

 

MOTIVAÇÕES E DESAFIOS FORMATIVOS PARA O PIBID NO CONTEXTO PAN-

DÊMICO 
 

 De acordo com o que foi apontado nas narrativas coletadas dos alunos atra-

vés do questionário, a realização dos webinários e oficinas foi uma alternativa 

tomada pelos bolsistas, coordenadores e professores do PIBID que teve como 

objetivo tentar vencer o distanciamento social em decorrência da COVID-19. 

 Os webinários se configuraram como uma nova maneira de dar conti-

nuidade às atividades formativas do PIBID, o qual tem como objetivo trazer a 

realidade enfrentada na educação escolar e compreender a docência principal-

mente pela forma que se organizou através da transdisciplinaridade onde foi 

possível uma expansão de contato com outras pessoas da área, tais como pro-

fessores, universitários de outros municípios e cursos, compartilhando experiências 

com temáticas que geraram problemáticas ainda não experimentadas pelos alunos 

ainda no curso da graduação. 
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 A partir dessa troca de experiências foi possível discutir diversas temáticas 

como transdisciplinaridade, literatura indigena, políticas linguísticas, letramento na 

comunidade ribeirinha, e embora o webnário tenha sido uma alternativa ao distan-

ciamento social, ele remeteu a outras oportunidades para os alunos bolsistas que 

acabaram experimentando a docência de outra maneira através dessa troca de 

experiências. 

 Os relatos de experiência foram coletados a partir da narrativa dos bolsistas 

do programa PIBID que atuam na escola Gilberto Mestrinho, que no total são 8 

relatos de experiência. Eles partiram de quatro perguntas que buscavam identificar 

os anseios inicias dos alunos ao participarem do programa e também suas dificul-

dades ao terem que participar do programa virtualmente. Foi observado duas 

características de fundamentação, primeiro: a expectativa gerada pelos bolsistas 

quando se candidataram a vagas de bolsistas do PIBID, todos esperavam aumentar 

seus conhecimentos na língua inglesa, ter uma experiência de docência, o que não 

aconteceu e gerou uma frustração, porque foram levados para modalidade remota 

por conta da pandemia de COVID-19. A segunda é a frustração que foi gerada por 

não ter vivido experiência em sala de aula além da ausência de recursos para 

participar dos eventos formativos, webnários e oficinas promovidos pelo progra-

ma, como a internet instável e a falta de energia constante. 

 Segundo Tapia e Fita (2005) fatores externos ao indivíduo podem compro-

meter sua motivação em participar das atividades, comprometendo assim sua 

dedicação. Quando vislumbramos os relatos de experiência, compreendemos que 

um fator comum foi a problemática da baixa conexão com a internet recorrente, o 

que comprometeu não só a participação destes discentes no processo de dis-

cussão das práticas metodológicas, como também foi um importante indicador 

que poderia fazer com que os alunos já vislumbrassem um baixo nível de parti-

cipação por conta da conexão. 

 Por outro lado, o que motivou principalmente os alunos foram a possi-

bilidade de aprender novos conhecimentos da língua inglesa, além de já poderem 

vivenciar os desafios da docência na prática. Embora os alunos não tenham tido 

contato efetivo com a realidade escolar, puderam refletir a realidade, as proble-

máticas, as possíveis soluções a partir dos debates promovidos nos webnários com 

professores reais, oriundos das escolas públicas que compartilharam não só seus 

desafios, mas também formas que encontraram para driblar tais desafios. 

 Além disso, tais alternativas metodológicas funcionaram como novas rotas 

para refletir a docência para além do ensino de vocabulário de uma língua, mas 

dos processos identitários, culturais e políticos que transitam pela realidade dos 

alunos, dos profissionais e das diferentes realidades em que estes atuam consti-

tuindo assim uma novidade que fez com que os alunos buscassem novas motiva-

ções para participação no programa e pudessem refletir e desenvolver novas 

habilidades reflexivas à respeito da docência. 
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CONCLUSÃO 
 

 Os desafios vivenciados no contexto pandêmico, apesar de impossibilitarem 

uma participação concreta dos bolsistas no contexto escolar tradicional (aula 

presencial), ainda assim, serviram de experiência efetiva para a futura atuação 

docente. Os estudantes puderam vivenciar as dificuldades do contexto, bem como 

identificar as dificuldades e já vislumbrarem possíveis alternativas para a superação 

destas dificuldades, pelo menos parcialmente. Outro aspecto importante é, que 

por ainda serem estudantes, vivenciaram os percalços do outro lado e assim têm 

um arcabouço empírico das possíveis dificuldades de seus futuros alunos dentro 

de tal problemática, assim, embora impossibilitados de atuarem didaticamente nas 

escolas, puderam vivenciar, identificar e pensar alternativas para uma atuação 

remota que faz parte do contexto docente, seu futuro espaço de trabalho. 

 Apesar do ensino remoto, os alunos tiveram a experiência de troca com 

professores de diferentes instituições, onde docentes da esfera municipal, estadual 

e federal compartilharam suas vivências em sala e as dificuldades enfrentadas 

neste período de pandemia. 
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A EPISTEMOLOGIA DA MATEMÁTICA EM TEMPOS                                              

DE PANDEMIA: GRANDE DESAFIO DO POVO BRASILEIRO 
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RESUMO: A Matemática é conteúdo importante para a construção pessoal e social. 

Apresentar esse conteúdo aos estudantes já era desafiador e tornou-se muito mais 

com a pandemia da COVID-19, com mais dificuldades e exclusões. O PISA, o IDEB 

e o índice de aprendizagem adequada são indicadores que ratificam essa afirma-

tiva. No entanto, não é de hoje, mas de muito tempo, este cenário relatado por 

diversos pesquisadores em educação e ensino da matemática, caracterizado, dentre 

outros, pelo empirismo e o apriorismo; agravados, em mais de quinze meses pela 

pandemia da COVID-19, que ampliou a vulnerabilidade social. Na elaboração do 

artigo, a concepção filosófica considerada foi o existencialismo; o método de abor-

dagem, o dialético; o método de procedimento, o histórico; a modalidade de pes-

quisa científica utilizada foi a bibliográfica e a técnica de pesquisa empregada foi 

o fichamento. Este pequeno texto novamente alerta, fazendo eco num problema 

que está longe de ter uma solução, e ratifica que a formação de professores e 

melhores condições materiais no processo de ensino- aprendizagem devem ser o 

foco estratégico para a resolução deste desafio do século XX que permanece no 

século XXI. 

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores. Formação de professores. Ensino-aprendizagem 

de Matemática. 

ENSINAR MATEMÁTICA: DESAFIO DO SÉCULO XX PRESENTE NO SÉCULO XXI 

Conforme professor Claudio Passani (2016) a Matemática é a ciência do 

raciocínio lógico e das abstrações, que estuda as quantidades, as medições, o 

espaço, as estruturas, as variações e as estatísticas. Sendo muito importante que 

os estudantes passem a ser apresentados a tais conteúdos para desenvolver sua 

própria estrutura de pensar pautada no código matemático a ser utilizado. 

No entanto, fazer esta apresentação de conteúdo aos estudantes e, princi-

palmente, verificar e evidenciar que aprenderam sempre foi um desafio, que se 
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tornou mais severo com o advento da pandemia de Covid-19 que ainda não pas-

sou! Permanece afetando a vida de muitos cidadãos brasileiros, inclusive ceifando 

suas vidas físicas e impossibilitando que permaneçam trabalhando e realizando 

seus afazeres. Já são mais de 500.000 (meio milhão) de vidas físicas ceifadas até a 

presente data (GLOBO, 2021). 

Deste aspecto mais genérico, pode-se restringir ao ensino da matemática 

para breve reflexão a respeito das dificuldades que desafiam a sua superação ou 

são bem-sucedidas quanto à exclusão dos estudantes em se apropriarem dos 

conhecimentos matemáticos. 

A PRÁTICA REFLEXIVIVA COMO ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DE PROFESSO-

RES NA CONSTRUÇÃO EPISTEMOLÓGICA DO ESTUDANTE DE MATEMÁTICA 

No intuito de materializar a reflexão, são evocados os indicadores do PISA 

(Programme for International Student Assessment - Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes, (http://www.oecd.org/pisa/) realizado pela OCDE – Orga-

nização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (http://www.oecd. 

org/about/) (OCDE, 2019)) – e do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), criado pelo Ministério da Educação – MEC através de seu órgão executivo, 

o Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o 

qual é obtido a partir do desempenho de estudantes, tanto em Língua Portuguesa 

quanto em Matemática, historicamente exigido desde 2007 com o estabeleci-

mento de metas) (BRASIL, 2019). Tais indicadores, de modo imperfeito, mas aproxi-

mado, evidenciam que o desempenho de estudantes de matemática no Brasil tem 

sido abaixo do que se espera quanto à aprendizagem adequada. As causas para 

estes resultados, notoriamente públicos, possuem uma série de variáveis intrin-

cadas entre si. 

Desse modo, o cenário antes da pandemia, em termos epistemológicos, 

especificamente quanto aos métodos utilizados para o estudo dos postulados e 

saberes matemáticos não têm produzido o resultado acadêmico que se espera. Tal 

afirmativa não é nossa, outros pesquisadores e estudiosos do tema já a algum 

tempo têm apontado para esse problema, realizando uma análise embasada e 

taxativa dos motivos produtores desse resultado. 

Na dissertação de Giskele Luz Rafael do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática (Nível de Mestrado) da Universidade Federal do 

Amazonas, com o título “Processos Pedagógicos e a Construção do Conhecimento 

Matemático no Ensino Fundamental” (RAFAEL, 2016), a autora revela que em sua 

pesquisa detectou o empirismo no ensino da Matemática: caracterizado na crença 

de que a aprendizagem se dá pela impregnação dos sentidos. Ressalta que esta 

prática é vigente nos ambientes escolares e que está ao lado do apriorismo, que é 
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o modo de pensar daqueles que defendem que a criança já possui predisposição 

hereditária para aprender quanto para não aprender; assim como aqueles que 

creem na maturação como promotora natural para que a predisposição de absor-

ção do conhecimento possa manifestar-se no indivíduo. Na pesquisa de Rafael 

(2016) estas duas vertentes compõem a grande justificativa epistemológica dos 

docentes, a qual é manifestada na aula expositiva, verdadeira expressão atual do 

comportamentalismo de Skinner, seguida da avaliação para evidenciar o quanto o 

discente conseguirá repetir o conteúdo ministrado. Com isso dificultando a pro-

moção do estudante epistemológico, tão bradado para o século XXI. 

Outra reflexão epistemológica entorno do ensino da Matemática, antes da 

pandemia, foi detectada na tese de Viviane Lovatti Ferreira cujo título é “O proces-

so de disciplinarização da metodologia do ensino da matemática”, da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, do ano de 2009. Nela destaca-se a 

evolução da metodologia do ensino da Matemática atrelada à análise da formação 

de professores como elemento central da pesquisa, quando afirma: “Apontamos 

como questão central desta pesquisa o modo como se institui e se desenvolve a 

disciplina Metodologia do Ensino da Matemática em cursos de Licenciatura da 

Matemática. (...)”. (FERREIRA, 2009, p.01). A análise trouxe a ratificação da neces-

sidade da perspectiva de prática reflexiva atrelada à pesquisa, como característica 

principal de capacitar o professor de Matemática quanto aos desafios que a 

dinâmica social exige na contemporaneidade. Essa condição nasce de um processo 

histórico que a autora da tese descreve em suas páginas, quando, por exemplo, 

evoca que “(...) na década de 1980, os educadores 

romperam com o tecnicismo, incorporando na formação profis-

sional aspectos sócio-históricos na construção de uma consciência 

crítica do professor em formação, nos anos 1990, (...) a ideia da 

prática reflexiva. (ALVES, 2007 apud FERREIRA 2009)”. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Inicialmente vale ratificar que é o trabalho de Lakatos e Marconi (1986, p. 

220) que dá a base para esta classificação metodológica. Isto posto, ratificamos 

que as ações históricas dos indivíduos têm construído o resultado presente, que é 

abordado aqui neste artigo, em pleno século XXI, tendo por base, dados e reflexões 

de diversos antecessores. E, por acreditar nessa relação de causa e efeito, o presen-

te texto inspira-se na concepção filosófica do existencialismo de Kierkegaard (1813-

1855). 
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No percurso metodológico de construção do presente artigo utilizou-se 

como método de abordagem, o dialético, na construção dos argumentos onde 

foram consideradas as quatro leis do método dialético conforme elucida Lakatos 

(1986, p. 96): ação recíproca, mudança dialética, mudança qualitativa e contradição. 

Desse modo, foi natural que o método de procedimento utilizado tenha sido o 

histórico, pois que oferece fundamento para a interrelação dialética observada por 

este autor no objeto deste artigo. 

Isto posto, vale ressaltar que devido ao contexto da escrita do artigo, que 

era o de refletir a respeito da epistemologia matemática num cenário de Covid-19 

a modalidade de pesquisa científica utilizada foi a bibliográfica, pois que as 

circunstâncias não ofereciam outro viés. Essa linha de classificação dos esforços de 

escrita científica está fundamentada tanto na obra de Lakatos e Marconi (1986, 

p.221) que pede seja evidenciada a modalidade empregada, quanto no texto 

“Modalidades de pesquisas científicas” (UFRGS, s/d), que explica que modalidades 

são essas. 

E, por consequência, quanto à técnica de pesquisa utilizada para a elabo-

ração do artigo, tem-se o fichamento (LAKATOS e MARCONI, 1986, p.47) pois, con-

forme descrito anteriormente, a modalidade de pesquisa foi a bibliográfica. 

OS ESFORÇOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA SÃO RECENTES NO BRASIL 

Quando se olha o cenário nacional ou o cenário amazonense quanto aos 

resultados obtidos com a educação matemática de jovens e crianças, logo se 

evidencia os frutos amargos que se tem colhido na sociedade brasileira, quanto ao 

ensino e aprendizagem dessa disciplina, e com especificidade deste artigo, no 

Ensino Fundamental I. 

No entanto, olhar para a história ajuda a explicar ou pelo menos, a nortear 

o entendimento dos resultados obtidos. Nas informações trazidas pela tese de 

Viviane Lovatti Ferreira intitulada “O Processo Histórico da Disciplinarização da 

Metodologia do Ensino de Matemática” (FERREIRA, 2009), que embora retrate com 

mais detalhamento eventos ligados a São Paulo e o ensino da Matemática, não se 

pode negar que esse recorte histórico oferece balizamento para se entender os 

resultados obtidos no Brasil. Sendo óbvio, também, que para melhor caracterizar 

essa relação no Estado do Amazonas, seria necessário debruçar-se nos rastros 

históricos da Educação Matemática nas terras de Ajuricaba. 

Ferreira (2009) afirma que “(…) Somente a partir de 1920 e 1930, com a 

formação de uma sociedade urbano-industrial e a preocupação com a qualificação 

profissional é que ocorreu uma demanda cada vez maior por escolarização (...) 

(p.16)”. No entanto, vale destacar que no Brasil, a preocupação em se formar pro-
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fissionais de nível superior para o magistério primário e secundário iniciou-se no 

final do século XIX (FERREIRA, 1990, p. 17). 

Somente na quarta década do século XX que surgem instituições preocu-

padas com a formação de professores secundários, como por exemplo, o Instituto 

de Educação em 1933, o qual é incorporado a Universidade de São Paulo em 1934, 

tendo suas atividades até 1938 (p. 19 e 31). Nesse ínterim, ocorre o primeiro Curso 

de Formação Pedagógica de Professor do Ensino Secundário em 1936 (p.23). Com 

o advento do Estado Novo (1937-1945) é extinto o Instituto de Educação em 1938 

e criada a Faculdade Nacional de Filosofia em 1939 com o Decreto-Lei 1.190 de 

04/09/1939 o qual traz, dentre outras, a formação de professores em Matemática 

na seção de Ciências (p .31 e 32). 

Na década de 1940, precisamente em 1946, mais uma mudança com o 

Decreto 9.092 de 19/04/1946: com ele, o professor se graduava como bacharel, e 

caso desejasse lecionar no ensino secundário ou no ensino primário deveria cursar 

mais um ano o curso de didática (p. 36). O curso de Didática possuía as disciplinas, 

dentre outras, Didática Geral (D. G.) e Didática Especial (D. E.), esta última voltada 

a disciplinas mais específicas: por exemplo, D. E. de Matemática ou D. E. de História. 

Porém, como narra a pesquisadora, no período de 1939 a 1950 existiu o despres-

tígio pelas disciplinas de didática especial devido a uma série de fatores; um deles, 

a crença de que os professores já nasciam prontos e para ministrar boas aulas, bas-

tava o conhecimento da ciência dita “pura” (p. 35-43). 

O anuário de 1950 indica a formação de apenas 03 (três) licenciados para 

Matemática: fato que desperta reflexão (p. 43). De 1954 a 1962 o conteúdo 

programático da disciplina D. E. da Matemática na Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade de São Paulo, na seção de Ciências, do curso de Licenciatura em 

Matemática não possuiu alteração (p. 50). 

Isto posto, é importante analisar a Educação Matemática em outros recantos 

do Brasil, e Viviane Lovatti Ferreira (2009 apud DIAS, 2002) cita a história da Martha 

Dantas que, em 1952, foi convidada a ser responsável pelo Colégio de Aplicação 

da Universidade da Bahia. Mas, conforme entrevista, a referida professora afirma 

que se sentia incapacitada, solicitando visita a outras experiências em outros países 

quanto a Educação Matemática. Visitou Bélgica, Inglaterra e França, percebendo 

que a preocupação com o ensino da Matemática datava do início do século XIX na 

Europa. Quando do retorno dessa viagem, organizou o I Congresso Nacional de 

Ensino da Matemática em Salvador, BA (p. 53-56). 

Em 1960, houve mudança da Didática Especial para a Prática de Ensino como 

é possível ler no fragmento de Ferreira (2009) 
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Mesmo sendo idealizada nos meios educacionais desde os anos 

1930 e proposta nos cursos de formação de professores nos anos 

1940 com a criação dos Colégios de Aplicação, é somente a partir 

de 1960 que a Prática de Ensino se configurou como disciplina, na 

sua criação por meio do Parecer 262/621, sob a forma de estágio 

supervisionado como obrigatório na formação do professor de 

educação básica. (FERREIRA, 2009, p. 58) 

Este fato influenciou o currículo das estratégias para ensinar matemática. 

Com o advento da primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No. 

4.024 de 1961 foi criado o Conselho Federal de Educação que passou a emitir 

pareceres orientadores para a educação nacional. Um deles, conforme destacado 

acima, foi o de número 262/1962 que determinou padrão mínimo de conteúdo 

disciplinar a todos os cursos de licenciatura do país, dentre eles o destaque para a 

Prática de Ensino consolidada na exigência de estágio supervisionado. 

A experiência do Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo, possuiu, conforme Ferreira (2009, pp.62-75), 

uma duração de 1957 a 1968, deixando muitas reflexões, não só para a episte-

mologia matemática, objeto deste artigo, mas para os esforços de educação do 

país como um todo, se considerada sua amplitude de conhecimento e prática. O 

tripé ensino, pesquisa e extensão atualmente tão defendido por universidades de 

todo o país, repousa a grande contribuição pioneira desta experiência, num claro 

movimento de inovação e proximidade do licenciando às teorias à época inova-

doras (Jean Piaget). 

As décadas de 1970 e 1980 são marcadas pelo tecnicismo presente no Brasil 

graças ao avanço das ideias estadunidenses de Dewey, fomentadas pelo regime 

de exceção em que o país se encontrava imerso. Conforme narra Ferreira (2009, 

pp.75-90) os programas de das disciplinas “Didática Matemática” e “Prática de 

Ensino da Matemática” eram incipientes em suas descrições de seus respectivos 

planos de curso, pois ora apresentavam marcações de revisão de conteúdo, ora de 

uso de inovação didática, ora de preparo quanto a uso de novidades de mediação 

tecnológica da época. E vale ressaltar que nessas décadas o licenciado de Mate-

mática ainda era o responsável pelo ensino da Matemática ao que chamamos hoje 

de Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Ainda na década de 1970, há a “(...) criação 

de Faculdades de Educação e de programas de pós-graduação em todo o país (...)” 

(Ferreira, 2009, p.102 apud Carvalho (1992) e Garcia (1994)) que favorecem o viés 

da educação e do ensino no país. Assim como, naquela década, conforme afirma 

Ferreira (2009, p.94) apud Silva (2001) “(...) a partir dos anos 1970 que a produção 

de manuais para professores se intensificou no Brasil, deixando de ser meramente 
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uma produção artesanal e passando a se modernizar com uma industrialização em 

massa (...)” 

No cenário de efervescência por mudanças em que se encontrava mergu-

lhado o Brasil: na década de 1980 temos a transição da ditadura para democracia 

e em 1988, promulgação de nova Constituição Federal. A preocupação no âmbito 

nacional em relação a educação, conforme Ferreira (2009, p.91) apud Schmidt 

(2006) estava centrada em três frentes: “(...) universalização da escola pública, 

renovação das ideias pedagógicas e formação de professores (...)”. A teoria de Jean 

Piaget com a Epistemologia Genética, cuja divulgação, no Brasil, se iniciou no fim 

na década de 1920, conforme Ferreira (2009, p.65 apud Vasconcelos (1996)) tem 

aceitação ampliada, justamente no momento em que ocorre a “(...) criação do pri-

meiro programa de pós-graduação em Educação Matemática em 1984 na UNESP- 

Rio Claro(...)” (p.108). 

Como reflexão epistemológica matemática, na década de 1990 há a 

aprovação da terceira edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

número 9.394/1993. Nos anos 1997, 1998 e 1999 são publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: dentre eles o voltado ao ensino da Matemática. Em 1999, a 

disciplina Prática de Ensino da Matemática tem sua nomenclatura alterada para 

Metodologia de Ensino de Matemática na USP (p.135). 

Em 2014, o Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa – PINAIC 

(BRASIL, 2014), inclusive alfabetização Matemática. Em 2016, ocorre o golpe jurí-

dico parlamentar no Governo Dilma Rousself. Em 2018, é aprovada a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018), onde são dispostos conteúdos mínimos e com-

petências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental, porém, com ruptura 

no diálogo com os diversos setores da sociedade civil. Em 2019, a Política Nacional 

de Alfabetização (BRASIL, 2019) é lançada, abordando, dentre outros temas, a 

numeracia, mas com abrangência e orçamento, menores do que no PNAIC. 

Neste pequeno apanhado histórico dos esforços pela Educação e mais espe-

cificamente pela Educação Matemática, o que ressalta é a descontinuidade. Nos 

anos 1960 os esforços crescentes das décadas anteriores pararam tanto no aspecto 

qualitativo quanto de diversidade. É somente na década de 1980 que novos esfor-

ços vão ser percebidos no sentido mais amplo de atendimento à população em 

geral. O que é mais uma vez interrompido em 2016 com a descontinuidade dos 

esforços coordenados da sociedade civil em geral no sentido educacional e especi-

ficamente na Educação Matemática. Os esforços que aparecem não propõem o 

diálogo intercultural: são mais imposições técnicas do que educacionais, em essên-

cia, sendo agravado com a pandemia de covid-19. Assim, os atuais indicadores 

preocupantes com a Educação Matemática são resultado desse cenário. 
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NEM SÓ DE REFLEXÃO VIVE A EPISTEMOLOGIA MATEMÁTICA, MAS TAMBÉM, 

DAS CONDIÇÕES MATERIAIS ADEQUADAS PARA SE MANIFESTAR 

Nesse contexto, antes da pandemia, considerando apenas duas pesquisas 

dentre várias, já se falava, de modo científico e embasado, que eram necessárias 

atitudes epistemológicas de prática reflexiva para se evitar o empirismo e o apriori-

smo. Mas, durante a pandemia, como será a percepção dessa epistemologia com 

o advento da imposição das medidas sanitárias de afastamento social para com-

bate da Covid-19? 

De março de 2020 para a presente data em junho de 2021, passados em 

torno de 15 (quinze) meses de pandemia, o que se pode evidenciar é que se o 

cenário antes da pandemia já era ruim, agora torna-se pior quanto ao processo 

educativo, principalmente para famílias com renda precária, que lhes inserem no 

contexto de vulnerabilidade social. Uma evidência dessa fala está no artigo “Educa-

ção Superior em tempos de Pandemia Versus a (Des) orientação dos Documentos 

Oficiais” (LIMA et al, 2020). Para citar um argumento, a pandemia exigiu o distan-

ciamento social, e com ele veio a necessidade de uso da internet para a realização, 

mesmo que mínima das atividades de ensino-aprendizagem. No entanto, confor-

me evoca o referido artigo, o relatório do Comitê Gestor da Internet no Brasil em 

seu relatório de 2018, já indicava que: 

(...) a capacidade de conexão e o tráfego de dados são elementos 

limitantes ao acesso com qualidade nas diferentes possibilidades e 

espaços disponibilizados na rede. Cita ainda que a expansão do 

acesso à internet, exclusivamente pelo telefone celular, ocorreu 

principalmente nos “segmentos socioeconômicos mais vulneráveis 

(LIMA et al, 2020). 

Essas condições se refletem na prática e nos resultados pedagógicos. Como 

ajudar um estudante a aprender matemática se não é possível comunicar-se com 

ele? Ou por que ele não possui acesso à internet? Ou por que seu acesso é de 

baixa qualidade e não possibilita maiores interações para o desenvolvimento de 

práticas epistemológicas significativas? O portal de dados QEdu (2021) traz uma 

importante contribuição para essa discussão quando apresenta uma projeção, com 

base nos dados da Prova Brasil de 2019, em relação à aprendizagem adequada de 

Matemática: no 5º ano será de 47% (quarenta e sete por cento), no 9º ano será de 

18% (dezoito por cento) e no 3º ano será de 5% (cinco por cento). Como se pode 

inferir, o cenário é de muita dificuldade e intervir nele carece de ações ligadas a 

diversos aspectos materiais, ratificando ainda mais a necessidade de pesquisa e 
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vontade política manifesta na implementação de políticas públicas que possam 

trabalhar para reverter tal cenário catastrófico para o país. 

E A LUTA CONTINUA … 

Um século foi pouco e a luta permanece. A pandemia de Covid-19 não 

passou. Os números são alarmantes quando se verifica hoje, por exemplo, a média 

móvel de 73.564 para novos casos diários (GLOBO, 2021b). Se o cenário da 

matemática já estava difícil antes da pandemia e as projeções o tornam ainda mais 

obscuro para o futuro, isso significa que os esforços pela formação do professor e 

pela melhoria das condições materiais do processo de ensino-aprendizagem 

devem ser a prioridade para se estimular, fomentar, possibilitar e reverter um 

quadro de caos em relação aos objetivos educacionais do país. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por intuito apresentar resultados finais do pro-

jeto de monitoramento de parâmetros físicos e químicos da água subterrânea de 

dois poços localizados na Fazenda Experimental Mangabeiras no IEAA – Instituto 

de Educação, Agricultura e Ambiente, inicialmente utilizando Sondas Digitais para 

efeitos comparativos. Esse tipo de monitoramento tem grande relevância quanto 

ao uso dos recursos hídricos empregados na agricultura. Foi monitorado parte do 

período seco (vazante) e parte do período chuvoso (enchente), a fim de diagnos-

ticar possíveis impactos/alterações da água. O parâmetro investigado mais rele-

vante nesta pesquisa foi a Condutividade Elétrica, pois uma das formas de avaliar 

a qualidade da água de irrigação é através do conteúdo total de sais, pela compo-

sição iônica. De acordo com os dados analisados a Condutividade Elétrica média 

mensal do PFEM 01 para o período seco foi de 0,0073 µs/cm e para o período 

chuvoso foi de 0,0067µs/cm, enquanto que para o poço PFEM 02 a média mensal 

do período seco foi de 0,0468 µs/cm e do período chuvoso foi de 0,041µs/cm. A 

água foi classificada como sem nenhuma restrição para o uso na irrigação quanto 

a salinidade de acordo com Ayers e Westcot (1999). Os demais parâmetros medi-

dos foram considerados dentro do intervalo de valores padrão, com exceção do 

pH que ficou abaixo da faixa considerada padrão, indicando que a água está ácida. 

Estes resultados irão contribuir para auxiliar nas elaborações de projetos de desen-

volvimento de culturas no local a fim de manter os padrões de qualidade alimentar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Água-subterrânea. Arduino. Condutividade Elétrica. Sondas 

digitais. 

 

INTRODUÇÃO 

O monitoramento de águas subterrâneas é fundamental devido ao fato de 

a água ser um recurso limitado, além de vulnerável às contaminações por ações e 

condições antrópicas. Tal monitoramento é complexo, pois existem diversos parâ-
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metros que podem ser analisados quando pretendemos inferir a qualidade da 

água (NASCIMENTO e SPERLING, 2015). 

A classificação da água para fins de irrigação é um recurso que fornece uma 

base para predizer com razoável confiança o efeito geral da sua utilização sobre o 

solo e a planta e sob o sistema de irrigação (CORDEIRO, 2001). 

Para caracterizar a água são determinados diversos parâmetros, os quais 

representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros 

são indicadores da qualidade da água e constituem impurezas quando alcançam 

valores superiores aos situados para determinado uso. 

A preocupação em avaliar a qualidade da água utilizada na irrigação é mui-

tas vezes negligenciada quando se busca desenvolver a plantação de determinada 

cultura dentro dos parâmetros de qualidade alimentar. Mas essa perspectiva está 

sendo superada, graças ao interesse em analisar realmente a qualidade dos recur-

sos hídricos que estão sendo empregados para irrigação. Espera-se que o resulta-

do deste projeto possa ser expandido para outras áreas de cultura da região, 

contribuindo para o desenvolvimento de culturas dentro dos padrões de qualidade 

alimentar. 

Diante do exposto propôs-se trabalhar com sondas digitais e sondas de 

baixo custo e funcional destinadas a monitorar o pH, o Nível, a Condutividade 

Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais e Temperatura. 

O objetivo principal deste trabalho foi realizar um monitoramento de parâ-

metros físicos e químicos da água subterrânea de poços localizados na Fazenda 

Experimental Mangabeiras no IEAA – Instituto de Educação, Agricultura e Ambi-

ente, utilizando Sondas Digitais. Realizando o monitoramento de Condutividade 

Elétrica, Nível, PH e Temperatura da água subterrânea no período de setembro de 

2019 a maio de 2020. Classificando os parâmetros obtidos de acordo com as clas-

ses sugeridas para a qualidade da água de irrigação de culturas na área de estudo. 

 

METODOLOGIA 

Os dois poços subterrâneos (PFEM 01 e PFEM 02) de uso do projeto estão 

localizados na Fazenda Experimental Mangabeiras, pertencente ao Instituto de 

Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA, na Universidade Federal do Amazonas – 

UFAM, campus de Humaitá, que fica localizada na BR 230 km 3, no lado direito no 

sentido Humaitá/AM – Porto Velho/RO, nas coordenadas geográficas 07o 32’497”S 

e 063o 03’332”W. 

 Elaborou-se uma pesquisa em títulos e livros encontrados nas plataformas 

digitais Google e Google Acadêmico, os quais abordam muitos conteúdos relevan-
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tes sobre a a qualidade da água para irrigação, sobre o microcontrolador Arduíno 

e sondas digitais. 

  Dessa maneira, iniciou-se a leitura de todo material bibliográfico encontrado 

sobre o tema. Essa etapa foi de extrema importância, pois a leitura dos artigos e 

do livro proporcionaram um melhor entender sobre os títulos encontrados, e sele-

cionar os mais relevantes. Mostrando uma visão geral e ao menos tempo específica 

sobre o assunto, possibilitando que o pesquisador tenha uma avaliação mais crítica 

ao analisar as informações com o intuito de construir seu suporte científico sobre 

o tema. 

Para medir a Condutividade Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais e Tempera-

tura foi utilizado a sonda TSD&EC meter (hold), in loco, que proporciona uma aná-

lise rápida e precisa dos parâmetros. E para a realização das leituras de pH, a amos-

tra foi conduzida imediatamente ao Laboratório de Química do IEAA e foi empre-

gado o uso do pHmetro DM- 22 Digimed, que se mostrou muito eficaz para anali-

sar os valores de pH das amostras. Os dados coletados até então foram tabulados 

em planilhas eletrônicas (Excel) para facilitar a análise. O período de coleta foi redu-

zido para apenas nove meses, sendo interrompido devido ao Coronavírus (Corona-

viridae), conhecido cientificamente como Covid-19 (MUKHOPADHYAY, et al., 2020). 

As coletas dos dados in loco utilizando a sonda digital TSD&EC meter (hold), 

iniciaram em setembro de 2019, a qual coletava os dados de Condutividade 

Elétrica, Sólidos Dissolvidos Totais e Temperatura. A média dos dados obtidos foi 

calculada utilizando os dados diários e mensais. Para cada amostra foram realiza-

das três medidas de cada parâmetro. Em seguida foi calculada a média aritmética 

entre esses três dados. Este procedimento foi repetido duas vezes por semana du-

rante todo o período de coleta. A classificação da qualidade da água considerando 

o parâmetro de condutividade elétrica foi realizada de acordo com RICHARDS (1954) 

e AYERS e WESTCOT (1999). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 apresenta os 

dados das médias mensais dos 

parâmetros Condutividade Elé-

trica (CE), Sólidos Dissolvidos 

Total (STD), Temperatura (T) e 

pH analisados no período de 

setembro de 2019 a março de 

2020, referente ao poço PFEM 

01. 



73 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

A Tabela 2 apresenta os dados das médias mensais dos parâmetros Condu-

tividade Elétrica (CE), Sólidos Dissolvidos Total (STD), Temperatura (T) e pH ponde-

rados no período de setembro de 2019 a março de 2020, referente ao poço PFEM 

02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendo como base os dados coletados durante todo o período de monitora-

mentos nos dois poços, buscou-se, em seguida, comparar esses dados obtidos 

com valores considerados padrão de qualidade da água, com objetivo de avaliar 

se a água dos dois poços pode ser considerada de boa qualidade, para que poste-

riormente possam ser empregadas na irrigação de culturas da fazenda. 

Para avaliação da adequabilidade da água dos dois poços, monitorada nos 

meses já mencionados, foi realizado a comparação dos valores obtidos tendo 

como base as diretrizes técnicas apresentadas segundo Ayers e Westcot (1999); 

observando se os valores obtidos nos meses de monitoramento estão de acordo 

com os valores utilizados nas diretrizes de interpretação da qualidade da água 

quanto ao seu grau de restrição de uso na irrigação. 

A média sazonal dos períodos seco e chuvoso dos dois poços localizados na 

Fazenda Experimental Mangabeiras, em relação aos valores médios do pH que foi 

monitorado, não se encontra dentro da faixa considerada normal, de acordo com 

a tabela de interpretação da qualidade da água para irrigação, que possui uma 

amplitude normal de 6,5 a 8,4, o que não foi observado em nenhuma das análises 

realizadas nos dois poços, sendo necessário assim a realização de mais monitora-

mentos, afim de que se possam deduzir outros resultados. 
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Tabela 3: Diretrizes para interpretar a qualidade da água para irrigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliando a Condutividade Elétrica, a média final referente ao período seco 

do PFEM 01 apresentou uma Condutividade Elétrica de 0,0073 µs/cm a tempe-

ratura média de 29,84 ºC, o que, comparado com os valores da tabela, quanto ao 

seu grau de restrição de uso, se encaixou na classificação Nenhum que, segundo 

esse indicador, a água não possui grau de restrição de seu uso para a irrigação. 

A média final referente ao período chuvoso do PFEM 01 apresentou 0,0067 

µs/cm de C.E. a uma temperatura de 26,44 ◦C, que ao ser comparado na tabela de 

interpretação, foi verificado que seu grau de restrição de uso se enquadrou em 

Nenhum, indicando assim que não possui restrições quanto a sua aplicação a 

irrigação em relação a problemas de salinidade. 

Analisando o resultado final da média da C.E. no período seco para o PFEM 

02 obteve o resultado de 0,047 µs/cm a uma temperatura média de 28,32 ◦C, com-

parando esse valor na tabela de intepretação constatou-se que os valores de C.E. 
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estão dentro da faixa Nenhum, quanto ao grau de restrição de uso, em relação a 

problemas com salinidade. 

O mesmo resultado foi obtido quando se comparou a média da Condu-

tividade Elétrica no período chuvoso, do poço 02 que foi de 0,041 µs/cm a uma 

temperatura média de 27,48 ◦C, estando na faixa Nenhum, referente ao grau de 

restrição de uso. Podendo inferir de acordo com o comparado na tabela, que a 

água dos dois poços, apresenta nenhum grau de restrição ao uso na irrigação, 

quanto a problemas de salinidade, podendo ser utilizada, segundo esse indicador, 

para a maioria das culturas. 

A variação de temperatura dos períodos seco e chuvoso, monitorada nos 

dois poços, apresentam diferenças evidentes de temperatura da água, o que leva 

a pressupor de acordo com Pimentel et al. (2010), que tenham sofrido interferência 

da radiação solar que incidi sobre a área que se localiza os poços, podendo inter-

ferir de forma direta ou indireta nos valores monitoradas da temperatura da água 

nos diferentes períodos, seco e chuvosos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desta forma, pode-se concluir, de acordo com os indicadores analisados que 

a água se aproxima dos valores considerados padrão, indicando que a água dos 

dois poços pode ser considerada de boa qualidade, e que de acordo com Ayers e 

Westcot (1999), pode ser considerada sem nenhuma restrição para irrigação, 

quanto ao risco de problemas com salinidade. Ainda assim, estes resultados po-

dem contribuir para auxiliar nas elaborações de projetos de desenvolvimento de 

culturas no local a fim de manter os padrões de qualidade alimentar. No decorrer 

da pesquisa, pode-se notar uma significativa contribuição para a área de conhe-

cimento a qual se trata o projeto, bem como contribuindo para a educação de um 

modo geral. 
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RESUMO: Políticas estratégicas vêm sendo elaboradas, por todo o mundo, visando 

mitigar as mudanças climáticas, pelas quais as emissões de dióxido de carbono 

(CO2) respondem parcialmente. Logo, objetivou-se neste trabalho, analisar as 

implicações da mudança de uso da terra e de florestas (MUTF), geração de energia 

e agropecuária nas emissões totais de CO2 para a microrregião do Purus. Os dados 

foram coletados do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG), com temporalidade entre 2000 e 2018. Para verificar possíveis similaridades 

entre as medianas populacionais de cada classe das emissões totais de CO2 entre 

os municípios de Canutama, Lábrea e Tapauá, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis 

e teste Dunn de comparações múltiplas. As maiores emissões em toneladas de CO2 

para todos os setores foram verificadas em Lábrea. Canutama se destacou, depois 

de Lábrea, apenas nas emissões provenientes da MUTF. Nos demais setores, ficou 

sempre abaixo das emissões geradas pela cidade de Tapauá. As variabilidades 

temporais expressivas foram em Canutama (MUTF), Lábrea e Tapauá (Agrope-

cuária) e Lábrea (Energia). O acumulado da série, considerando os três setores, a 

microrregião Purus respondeu por 21% das emissões de CO2 de todo o Amazonas. 

Portanto, este trabalho consolida informações relevantes acerca das emissões de 

CO2 geradas pela microrregião do Purus e, assim, subsidia a tomada de decisões, 

planejamento e a implementação de políticas públicas com iniciativas governa-

mentais, não governamentais e do setor privado visando contribuir para uma 

economia de baixo carbono eficiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Uso e ocupação do solo. Agropecuária. Energia. Desmatamento. 

INTRODUÇÃO 

A Floresta Amazônica apresenta uma diminuição da sua capacidade de 

retirar, da atmosfera terrestre, CO2, principal gás responsável pelo aumento do 

efeito estufa. Entre os principais fatores que contribuem para o aumento das emis-
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sões de CO2, está o crescimento econômico e populacional da região (GOUJON, 

2019). Diversos aspectos como a conversão da vegetação nativa por áreas de 

plantio, pastagem ou construção de espaços habitacionais, contribuem para essas 

alterações (BORELLA et al., 2018). Nesses processos ocorre a transformação de 

carbono sólido em gasoso a partir da queima de biomassa. 

O Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG) 

evidencia que as emissões de CO2 no Brasil são resultantes, principalmente, da 

mudança de uso da terra e de florestas (MUTF), seguido dos setores energético e 

agropecuária (SEEG, 2019). Como consequência, impactos negativos significativos 

são atribuídos aos recursos naturais (água, solo e ar), neste último caso, princi-

palmente pelo aumento dos Gases do Efeito Estufa (GEE). 

O aumento das concentrações atmosféricas dos GEE (CO2, CH4, NO2, CFCs, 

O3, vapor de água, HFC, PFC e SF6) alteram o balanço energético terrestre e contro-

lam os fluxos de ondas curta e longa (FRÖLICHER et al., 2018). Logo, as conse-

quências ao meio ambiente podem ser irreversíveis (VITAL, 2018). De fato, as fortes 

implicações que as mudanças climáticas representam para as sociedades humanas 

e para o planeta, tais como a ocorrência de eventos extremos, desastres naturais, 

incapacidade da humanidade em lidar com adaptação e mitigação de efeitos cli-

máticos e crises hídricas, são alguns dos impactos que preocupam a comunidade 

cientifica (BOYSEN et al., 2017; WEF, 2018). 

Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar as implicações da MUTF, gera-

ção de energia e agropecuária nas emissões totais de CO2 para a microrregião do Purus. 

ECONOMIA DE BAIXO CARBONO 

De acordo com os dados do IEA (International Energy Agency), as emissões 

totais mundiais de CO2 totalizaram cerca de 33.513,3 Mt em 2018. Este valor repre-

senta aumentos de 2% (2017) e 3,4% (2016). Das emissões totais mundiais em 

2018, o Brasil contribuiu com apenas 1,2% (IEA, 2021). Mesmo sendo um valor 

ínfimo, o Brasil aderiu ao Acordo de Paris, evidenciando a necessidade de esforços 

coletivos para que as metas do acordo sejam atingidas (ONU, 2015). No acordo foi 

exigido que todas as partes empreendessem seus melhores esforços por meio de 

“Contribuições Nacionalmente Determinadas” ou NDC (Nationally Determined 

Contributions), para a redução das emissões oriundas da queima de combustíveis 

fósseis e alterações no uso do solo (CRIPPA et al., 2020). 

A NDC brasileira é extremamente abrangente, pois integra em seu texto a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima1; o Código Florestal2; o Sistema Nacio- 

__________________ 
1 Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009 
2 Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 
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nal de Unidades de Conservação3; a Política Nacional de Resíduos Sólidos4; o Plano 

Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação 

de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura e o Plano Setorial 

de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma 

Economia de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC)5. Além disso, o Brasil tem 

pretensões de implementar medidas adicionais que vão de encontro aos objetivos 

do Acordo de Paris. Como exemplos, pretende-se elevar em 18%, em até 2030, a 

participação de bioenergia na matriz energética brasileira; fortalecer a aplicação 

do Código Florestal nas esferas municipal, estadual e federal; reforçar as políticas 

e ações que impliquem na redução/erradicação do desmatamento ilegal na Ama-

zônia Legal Brasileira (ALB), em até 2030; dentre outros (CRIPPA et al., 2020). 

A ALB com uma área de 5.217.423 km² (60% do território nacional) desen-

cadeia dificuldades de fiscalização de suas fronteiras e seu interior e, portanto, 

exige o aprimoramento contínuo de técnicas de monitoramento para a efetiva 

fiscalização e detecção de focos de desmatamento precoce, de forma a prevenir 

sua expansão (CARVALO; DOMINGUES, 2016). O desmatamento na ALB entre 2004 

e 2012, apresentou uma tendência visual de decrescimento, com uma distorção 

em 2008. Entre 2012 e 2020, a tendência visual é foi de crescimento, com destaques 

contrários nos anos de 2014 e 2017 (Figura 1). 

Figura 1: Desmatamento da Amazônia Legal Brasileira entre 2004 e 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Brasil (2021). 

__________________ 
3 Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 
4 Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 
5 Decreto 7.390, de 9 de dezembro de 2010 
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Os estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, responderam por 

39,6%, 26,2%, 13,7% e 8,1%, nesta ordem, para desmatamento da ALB. Com rela-

ção ao período de 2017 a 2020, o Amazonas respondeu por 14% de toda área 

desmatada da ALB (BRASIL, 2021). O desmatamento da ALB se dá por, pelo menos, 

três vetores conhecidos: exploração ilegal de madeira por madeireiras, exploração 

ilegal de madeira para a produção de carvão vegetal e, mais recentemente, a 

expansão das fronteiras agrícola e da pecuária (PAVÂO et al., 2016). Na realidade, 

nos últimos vinte anos, já é observado em toda a franja sul da floresta amazônica 

sinais claros da expansão agropecuária. Desta forma, as contribuições para emis-

são de GEE por este e demais setores, tornam-se vilões frente às políticas de baixo 

carbono (DUARTE et al., 2019). 

Em relação às emissões de CO2, especificamente, o Brasil registrou cerca 

1.977 Mt de CO2 em 2003, 553 Mt em 2010 e 901 Mt em 2019, provenientes da 

Mudança de Uso da Terra e de Florestas (MUTF). Em segundo lugar, o setor da 

Energia emite CO2 numa tendência visualmente crescente, com valor de máxima 

emissão registrada em 2014 (454 Mt de CO2). Nos anos seguintes, aparentemente, 

este setor passa a emitir numa tendência de decrescimento suave, onde, em 2019, 

registrou emissão de 384 Mt de CO2, aproximadamente. Outro setor que contri-

buiu para as emissões de CO2, está relacionado à agropecuária, que, apesar de 

pequenas oscilações entre 1990 e 2019, exibe um comportamento de crescimento 

nas taxas de emissão de CO2 (SEEG, 2019). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Descrição da Área de Estudo 

O estudo foi realizado 

na microrregião do Purus, Sul 

do Estado do Amazonas, a qual 

abrange os municípios de Canu-

tama (6° 32' 02" S e 64° 22' 58" 

O), Lábrea (7° 15' 32" S e 64° 

47' 52" O) e Tapauá (5° 37' 40" 

S e 63° 10' 58" O) (Figura 2). Os 

três municípios totalizam uma 

população estimada de 70.000 

habitantes, numa área de apro-

ximadamente 186.851 km2 e den- 

sidade populacional que varia de 

0.2 a 0.7 hab-1 km² (IBGE, 2010). 

Figura 2: Localização dos municípios de Canutama, 
Lábrea e Tapauá na microrregião do Purus,  

Sul do estado do Amazonas, Brasil. 
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Coleta e Análise Estatística dos Dados 

As estimativas de emissões totais de CO2 foram obtidos da Plataforma do 

SEEG6. As estimativas de emissões totais de CO2 foram consideradas entre 2000 e 

2018, classificadas de acordo com a MUTF, agropecuária e geração de energia, 

conforme proposto por Azevedo et al., (2018). 

A variabilidade das distribuições das emissões de CO2 foram apresentadas 

em gráficos de linha e diagramas de caixas. Para verificar possíveis similaridades 

entre as medianas populacionais de cada classe de emissões totais de CO2 entre 

os municípios de Canutama, Lábrea e Tapauá, foi empregado o teste de Kruskal-

Wallis e o Dunn-Test (quando necessário). Todas as análises foram elaboradas em 

linguagem de programação R, considerando o nível de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As maiores emissões de CO2 observadas em Lábrea, Canutama e Tapauá, 

nesta ordem, são resultantes da MUTF (Figura 3A). Em geral, a porção sul do Ama-

zonas, devido à rede de estradas e/ou rios que liga o estado ao Acre, Rondônia, 

Mato Grosso e Pará representa boa parte do desmatamento. Lábrea está entre os 

três municípios que mais desmatam em todo o estado, acumulando 3.193 km² 

somente em 2010 (AMARAL et al., 2012). Assim, Lábrea integrou a primeira lista de 

municípios de alta prioridade para ações de combate e controle do desmatamento, 

proposta pelo Ministério do Meio Ambiente (GUIMARÂES et al., 2011). A trajetória 

de Lábrea relativa à MUTF se dá pela ascensão da agropecuária, culturas de soja, 

além da presença de estradas que agilizam o escoamento da produção de soja e 

da agropecuária, principalmente na região sul do município (PINHEIRO; REZENDE, 

2012). Reis e Leal (2020) mostraram um aumento do desmatamento em Lábrea 

entre 2000 e 2015 e estes resultados corroboram com nossos resultados. 

Canutama desmatou cerca de 911 km² em 2010 (AMARAL et al., 2012). Isso 

ocorreu devido a dinâmicas distintas de uso e ocupação do solo, dentro de seus 

limites territoriais. Essa região é caracterizada pelo extrativismo de produtos flores-

tais madeireiros e não madeireiros, pesca, agricultura familiar e de pequena escala. 

No entanto, na porção Sul do município, a dinâmica de ocupação sofre influência 

da rodovia Transamazônica (BR-230), com forte existência de atividades agrícolas 

e pecuária que movimentam grande parte da economia da região. Em contra-

partida, há atividades irregulares que ameaçam o desenvolvimento sustentável no 

entorno de Canutama, como a pesca e a caça predatória (TAVARES; CORDEIRO, 

2017). 

__________________ 
6 http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission# 
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Figura 3: Emissões totais de CO2 resultantes da MUTF (A), agropecuária (B) e                             

geração de energia (C), entre 2000 e 2018 nos municípios de Canutama, Lábrea e Tapauá. 

Já o município de Tapauá, por ter uma extensa área ainda sem destinação e 

aparentemente também sem ocupação antrópica. Além disso, Tapauá não é aces-

sível por nenhum eixo rodoviário, tanto próximo à área urbana quanto nas áreas 

mais distantes. Contudo, há especulações da abertura de um acesso à rodovia BR-

319 na sua porção leste (TAVARES; CORDEIRO, 2017). Os produtores locais são, em 

sua essência, extrativistas e agricultores de subsistência, com alto potencial madei-

reiro, porém, restritos às dificuldades de escoamento e logística. A caça e pesca 

predatórias de peixes e quelônios, com alta pressão sobre os recursos pesqueiros 

estão entre as principais ameaças para o desenvolvimento sustentável da região. 

Com relação às emissões de CO2 resultantes da atividade agropecuária, 

Lábrea apresentou os maiores valores (Figura 3B). Isso por ter sido motivado por 

Lábrea apresentar o maior número de propriedades e área (346 mil ha) que lidam 

com a agropecuária. Já Canutama e Tapauá abrangem cerca de 158 mil e 30 mil 

hectares, respectivamente. Todavia, o município de Tapauá apesar de apresentar 

menor área, detém o segundo maior número de propriedades agropecuárias (IBGE, 
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2017). Destaca-se, ainda, que menos da metade dos produtores rurais ado-tam 

boas práticas agrícolas e, cerca de 1/3 destes, ainda utiliza as queimadas ao invés 

de práticas sustentáveis, principalmente na formação de pastagens (TAVA-RES; 

CORDEIRO, 2017). Vale ressaltar que a expansão agropecuária é uma das principais 

frentes do desmatamento da Amazônia, com 80% das áreas desmatadas ocupadas 

por pastagens. Apesar do Amazonas ter, historicamente, apresentado baixas taxas 

de desmatamento, se comparadas às dos demais estados da Amazô-nia Legal 

Brasileira, há uma tendência de migração deste desmatamento, principal-mente 

pela região Sul do Estado (PAVÂO et al., 2016; TAVARES; COR-DEIRO, 2017). 

As emissões de CO2 a partir da geração de energia tiveram maiores valores 

em Lábrea, depois Tapauá e Canutama (Figura 3C). Ressalta-se que, em geral, a 

maior parte dos municípios amazonenses, a energia é estritamente gerada por 

termelétricas. Esse sistema torna a distribuição um tanto precária, pois o óleo diesel 

é levado até os municípios através de balsas. Isto eleva o consumo de óleo diesel, 

o que é dificultado ainda mais pelo abastecimento deficiente que provoca raciona-

mentos constantes, principalmente durante a estação de inverno (período seco). 

Segundo IBGE (2010), Lábrea detinha cerca de 38 mil habitantes, Tapauá e 

Canutama, 19 mil e 13 mil habitantes, respectivamente, além do que, o número de 

domicílios particulares ocupados em Lábrea, Tapauá e Canutama eram de 8.151, 

3.898 e 2.956, respectivamente. Desta forma, essas informações, por si sós, justificam 

a demanda por energia e, portanto, as emissões observadas por este setor (Figura 3C). 

Considerando os dados de emissões totais de CO2 para agropecuária e 

energia, o município de Lábrea apresentou a maior variabilidade em seu compor-

tamento. Além disso, o município de Canutama apresentou a maior variação de 

emissões totais de CO2 ao longo do tempo no setor de MUTF. Por outro lado, o 

município de Canutama teve a menor variabilidade nos setores de agropecuária e 

energia, com o município de Tapauá apresentando a menor variação em relação a 

MUTF. Além disso, através do teste de Kruskal-Wallis, verificou-se que todos os 

municípios apresentaram diferenças estatisticamente significativas (valor-p < 0,05) 

para as emissões totais de CO2 nos setores de MUTF, agropecuária e energia. Já o 

teste post-hoc de Dunn evidenciou similaridades estatisticamente significativas 

apenas no setor da agropecuária (Canutama e Tapauá; Lábrea e Tapauá). Por fim, 

considerando o acumulado da série para os três setores, a microrregião Purus 

respondeu por 21% das emissões de CO2 de todo o Amazonas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Lábrea apresentou as maiores taxas de emissões de CO2 

resultantes da mudança de uso da terra e de florestas, geração de energia e da agro-
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pecuária, nesta ordem. Além disso, Tapauá apresentou a menor variabilidade de 

emissão de CO2 e Canutama a maior. Enfim, espera-se que mais estudos possam 

ser realizados nesta temática, pois a preocupação recorrente acerca das mudanças 

climáticas demanda pesquisas com esse caráter, possibilitando crescimento eco-

nômico de áreas urbanas e rurais sem afetar significativamente o meio ambiente. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões sobre elementos 

que corroboram para o enfraquecimento das práticas de ensino no campo da 

Matemática, as quais, por sua vez, ficaram mais evidentes no decorrer da pandemia 

da COVID-19. Diante disso, faz-se necessário uma breve discussão acerca do 

conceito de epistemologia e ensino da Matemática, os debates do campo peda-

gógico sobre os resultados desse componente curricular, considerando os elemen-

tos constitutivos de experiências vivenciadas em sala de aula, propondo, assim, 

uma análise sobre os fatores que contribuem para a fragmentação de uma apren-

dizagem matemática com base no período anterior à pandemia da COVID-19, 

durante e as possibilidades pós-pandêmicas. O trabalho se fundamentou a partir 

de levantamento bibliográfico e discussões sobre a temática no decorrer da disci-

plina de Epistemologia das Ciências Naturais, Matemática e Ciências Humanas, no 

que diz respeito às problemáticas vivenciadas diante do ensino desse componente 

curricular. Para tanto, se faz necessário uma breve abordagem sobre o que é 

definido e entendido por epistemologia de modo geral e da Matemática, bem 

como uma discussão sobre os desafios e possibilidades da mesma dentro do 

campo pedagógico. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino da Matemática. Reflexões. Campo pedagógico. COVID-19 

INTRODUÇÃO 

Este breve ensaio é resultado das discussões e considerações abordadas na 

disciplina de Epistemologias das Ciências Naturais, Matemática e Ciências 

Humanas, do curso de Mestrado no Ensino de Ciências e Humanidades, pela 

Universidade Federal do Amazonas, permitindo que experiências e abordagens 

teóricas vivenciadas ao longo da mesma propiciassem reflexões sobre o ensino da 

Matemática antes, durante e estimativas para o período pós pandemia da COVID-

19, enfrentada no ano de 2020 e ano corrente.  
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O trabalho se desenvolve a partir de uma descrição sobre  o conceito geral 

e a epistemologia da matemática, discorrendo sobre definições e destaques de 

alguns fundamentos teóricos; seguido de reflexões relativas à proposta de ensino 

da Matemática antes do período pandêmico, considerando os principais desafios 

enfrentados na educação quando se trata dessa disciplina; depois da contextua-

lização dos obstáculos correntes na aprendizagem da mesma, através do formato 

de aulas remotas e, por fim, a discussão de algumas perspectivas para uma fase 

pós-pandemia considerando a temática abordada.  

O objetivo do trabalho se direciona para uma análise do ensino de Mate-

mática em sala de aula, considerando elementos circunstanciais como formação 

de professores, aprendizagem fragmentada e aprendizagem significativa e o agra-

vante do cenário de pandemia que afetou drasticamente a rotina do processo de 

ensino. Através do aporte teórico e colocações feitas a partir do momento que a 

educação pública brasileira atravessa, o resultado deste trabalho vincula-se às 

discussões que devem tornar-se rotineira nas pautas de reivindicações de ensino, 

sendo este promovido com subsídios necessários onde favoreça uma aprendi-

zagem justa e eficaz aos inúmeros estudantes que vêm tendo seu desempenho 

comprometido pelos fatores pontuados ao longo deste artigo. 

Em suma, objetivou-se por meio deste trabalho investigar fatores que condi-

cionam a aprendizagem da Matemática ao enfraquecimento das práticas de 

ensino, mediante o período pandêmico em que vivem estudantes e professores. 

Sem esquecer-se que, além do fator pandêmico, elementos que vão desde a 

formação do professor, didática de sala de aula, condições socioeconômicas que 

abrangem estudantes da escola pública, entre outros, já vinham assolando o 

alcance de um resultado satisfatório na educação. A propagação do vírus apenas 

acelerou algo que já se encaminhava, comprometendo o processo de ensino nos 

últimos meses, bem como o desempenho de estudantes e professores no formato 

remoto, evidenciando os principais obstáculos e considerações sobre a metodo-

logia e estratégia de ensino voltadas para este componente curricular.  

A EPISTEMOLOGIA DA MATEMÁTICA  

A epistemologia definida de forma ampla, consiste em uma vertente da filo-

sofia que trata a natureza, etapas e limites do conhecimento. Para Castañon (2007), 

se trata do estudo geral dos métodos, história, critérios, funcionamento e orga-

nização do conhecimento sistemático, seja ele especulativo ou científico. O saber 

epistemológico configura uma forma sistemática de compreensão de teorias 

abstratas, condições de possibilidades ou qualquer saber filosófico. De acordo com 

Castañon: 



90 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

Estudar epistemologia é estudar o que faz de um tipo específico de 

conhecimento uma forma mais segura de conhecer aspectos de 

nossa realidade; o que faz de nosso conhecimento específico de 

aplicação prática de medicina, psicologia ou engenharia um corpo 

de conhecimento mais preciso e seguro do que outros corpos de 

conhecimento empíricos fundados unicamente na tradição oral ou 

experiência privada. Estudar epistemologia é estudar as diferenças 

entre vários tipos de conhecimento, como o prático, o filosófico, o 

religioso e o científico. (CASTAÑON, 2007, P. 07) 

Em se tratando de conhecimento matemático, este, durante muito tempo, 

tem sido utilizado para explicar e “justificar um universo e uma sociedade imutáveis 

e ordenados matematicamente (B. SILVA, 2004, p. 1) e pode ser resumido, também, 

como uma ciência de raciocínio lógico e abstrato, que estuda medidas, proporções, 

variáveis e quantidades. Pode-se destacar que o papel principal da epistemologia 

está fundamentado em propor “soluções claras para problemas, criticar, elucidar e 

sistematizar conceitos filosóficos, participar das discussões sobre a natureza e o 

valor da ciência pura e aplicada, ajudando a esclarecer as ideias a respeito dentre 

tantas outras atribuições” (NEVES & MONTEIRO, 2017, p. 74).  

É importante lembrar que a Matemática advém do campo de atividade 

humana e está imersa de fundamentos históricos e epistemológicos na estrutura e 

desenvolvimento da sociedade. Portanto quando se trata da análise da conjun-tura 

do ensino e aprendizagem dessa ciência, é válido buscar e compreender elementos 

formativos que conduzam à compreensão do que é o conhecimento matemático.  

A matemática por ser extremamente lógica e abstrata, começando no plano 

racional para depois ser aplicada no real, exige que o indivíduo desenvolva noções 

lógicas e racionais. Dessa forma, torna-se necessário que o indivíduo busque iden-

tificar no empírico formas de aplicabilidade dessa ciência no plano físico, uma 

proposta que tem falhado constantemente na concretização da Educação Básica. 

Tais inquietações ajudam a compor as reflexões e indagações sobre a forma como 

este componente curricular vem sendo trabalhado de forma desgastada e desarti-

culado durante anos, promovendo resultados frustrantes, em se tratando de êxito 

e desempenho escolar. 

O ENSINO DA MATEMÁTICA 

No campo pedagógico, o Ensino da Matemática tem se mostrado como um 

grande desafio ao longo da Educação Básica, isto porque entre conteúdo e 

estudante permeiam uma série de variáveis que implicam na interferência e com-

prometimento do processo de ensino. Trata-se de uma problemática que assola, 

não somente conteúdos matemáticos, mas todos os componentes curriculares 
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necessários para formação plena do estudante, entretanto, como objetivo desse 

texto, iremos focar somente na aprendizagem voltada para a Matemática.   

É possível considerar uma série de fatores que implicam de forma direta e 

indireta diante da defasagem e prejuízo da abordagem matemática em sala de 

aula, seja de forma mais ampla como as falhas relacionadas a propostas curricula-

res e ligados a precariedade e fragmentação na formação de professores, princi-

palmente em se tratando de professores de Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

que precisam lidar exaustivamente com o conhecimento e didática de todos os 

componentes curriculares da turma em que atua, uma vez que é cobrado didática 

e domínio de turma e conteúdo, porém pouco se menciona ou se abre incentivos 

para a continuação de formação de um professor pesquisador atuante em sala de 

aula regular.  

O fundamento inicial para a contestação dos fatores citados anteriormente 

parte do critério de formação de professores, especificamente a formação de 

professores nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, visto que são estes 

profissionais que estarão trabalhando e desenvolvendo noções e conceitos básicos 

para a área matemática. Os conhecimentos de conteúdo matemático a serem 

ensinados, enquanto alicerce da Educação Básica, devem ser estudados pelos 

futuros professores de forma interligada ao conhecimento pedagógico desses 

conteúdos. Contudo Ortega & Santos salientam que: 

Não basta estudar os conceitos específicos e procedimentos meto-

dológicos que envolvem os diferentes campos da Matemática que 

serão ensinados nos anos iniciais. É preciso considerar diferentes 

questões que envolvem o processo de acesso ao conhecimento 

matemático. Trata-se, portanto, de se dar atenção a reflexões que 

podem ser feitas sobre a natureza do conhecimento matemático. 

Parte das dificuldades de professores e alunos em relação à 

aprendizagem da matemática ensinada na escola está relacionada 

à forma como esse conhecimento tem sido compreendido e 

difundido ao longo de sua produção. (ORTEGA & SANTOS, 2018, P. 

208) 

O segundo ponto a ser ponderado se refere ao caráter pesquisador e invés-

tigador do professor. A ação, reflexão e ação são produtos de um perfil pesqui-

sador, sendo este um recurso que colabora de forma inteligível aos interesses de 

melhoria e resgate do sistema de ensino, como afirma Carneiro:  

Para o professor pesquisador, ao propor um mergulho na estrutura 

interna do conteúdo, para olhá-lo com as intenções do ensino, 
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pensando na aprendizagem. A concepção construtivista que o 

sustenta tem potencial para causar mudanças nas crenças 

absolutistas e formalistas do professor. Contribui para a melhoria 

do ensino, na medida em que pode favorecer a produção de novas 

abordagens para conteúdos clássicos e estabelecer relações entre 

conteúdos considerados isolados. (CARNEIRO, 2008, P. 213). 

Também é valido destacar elementos que estão relacionados a questões de 

cunho econômico e social que atravessa o núcleo familiar de inúmeros estudantes, 

fatores esses que podem estar associados com os obstáculos epistemológicos 

descritos por Bachelard (1996):  

(...) não se trata de considerar obstáculos externos, como a comple-

xidade e a fugacidade dos fenômenos, nem de incriminar a fragili-

dade dos sentidos e do espírito humana é no âmago do próprio ato 

de conhecer que aparecem, por uma espécie de imperativo fun-

cional, lentidões e conflitos. É aí que mostraremos causas de estag-

nação e até de regressão, detectaremos causas de inércia às quais 

daremos o nome de obstáculos epistemológicos. O conhecimento 

do real é luz que sempre projeta algumas sombras. Nunca é 

imediato e pleno. As revelações do real são recorrentes. O real 

nunca é ‘o que se poderia achar’ mas é sempre o que se deveria ter 

pensado. (...)” (BACHELARD, 1996, p. 17). 

Em meio a esse “obstáculo epistemológico didático” definido por Gomes (2000), 

os estudantes não conseguem dominar conceitos fundamentais que os ajude a resol-

ver problemas, tornando a Matemática desconexa do cotidiano, ainda que se assegure 

e perceba que esta é necessária e fundamental na rotina de uma sociedade.  

 Além de um conjunto de elementos que dificultam a aprendizagem mate-

mática, à medida que a pandemia avançou, professores tiveram que se reinventar, 

a partir das possibilidades e mecanismos que estivessem ao seu alcance. Se já era 

complicado a explicação de cálculos no espaço físico com professores e estudantes 

dividindo o mesmo ambiente e conseguindo comunicar-se sem qualquer interfe-

rência, no cenário virtual, tal posição ficou um tanto mais difícil e desconfortável, 

para não dizer “quase inviável”. E apesar de enxergar nas Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TICs) uma possível saída para a não estagnação da educação, 

esqueceu-se de que Tecnologias não se operam sozinhas e por trás de tais mecanis-

mos compreende-se uma mão humana, e que, como afirma Kenski (2007), ao men-

cionar o termo tecnologias, é preciso compreender, também, que o conceito não 

é restrito a equipamentos eletrônicos, como é frequentemente associado, mas que 

cada novo invento humano se constituiu como tecnologia, para aquele dado momento. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O trabalho foi constituído a partir das discussões elencadas na disciplina de 

Epistemologias das Ciências Naturais, Matemática e Ciências Humanas, abordando 

o conteúdo trabalhado “Epistemologia da Matemática: O que é a Matemática?”. 

Para sua realização foi utilizado o aporte teórico disponibilizado na disciplina, além 

de outros materiais para aprofundamento da proposta requerida, seguido de 

reflexões sobre as leituras desenvolvidas e a contextualização com as experiências 

em sala de aula. O levantamento bibliográfico consolidou-se como recurso funda-

mental, visto que, como afirma Amaral: “a pesquisa bibliográfica é uma etapa 

fundamental em todo trabalho científico que influenciará todas as etapas de uma 

pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico em que se baseará o 

trabalho”(AMARAL, 2007, p. 05). Segundo o autor, esta pesquisa compreende os 

seguintes objetivos: fazer um histórico sobre o tema, atualizar-se sobre o tema 

escolhido, encontrar respostas aos problemas formulados, levantar contradições 

sobre o tema e evitar repetição de trabalhos já realizados.  

A pesquisa possui um caráter qualitativo, pois preocupa-se com o aprofun-

damento e compreensão do grupo social ou organização estudada, não buscando 

quantificar dados, mas explicando a forma como ocorrem as relações sociais. Para 

Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. De acordo com Silveira e Córdova, as 

características desse tipo de abordagem são predominantes na: objetivação do 

fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão 

das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo 

entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus 

dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Diante das discussões levantadas, percebe-se que a fragmentação do ensino 

da Matemática não se justifica somente pelo mal desempenho de estudantes da 

Educação Básica, pois esta se constitui antes mesmo da ação docente em sala de 

aula. Assim, torna-se urgente perceber que os mesmos fatores que enfraquecem 

e desestimulam a aprendizagem matemática também estão relacionados com 

formação continuada adequada, reorganização do currículo, suporte concreto e 
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teórico e, principalmente, a materialização de políticas públicas que amparem 

estudantes e professores, considerando que o ensino da Matemática é paralelo ao 

uso de tecnologias educacionais.  

Em relação ao aspecto histórico sobre o conhecimento matemático no 

âmbito pedagógico, é importante ponderar que antes da situação pandêmica 

causada pela COVID-19, que vem vitimando nações do mundo inteiro, dentro do 

campo educacional brasileiro, o aprendizado no ensino da Matemática já se 

encontrava comprometido em toda a etapa da Educação Básica. Um problema que 

se inicia na etapa de Educação Infantil, enquanto base da formação educacional 

do indivíduo, quando pouco são desenvolvidos trabalhos voltados para os 

conceitos matemáticos de forma concreta e não superficiais, e que se estende até 

o Ensino Médio, em alguns casos no Ensino Superior, visto que o processo de 

abstração é essencial para aprimoramento das noções e práticas matemáticas. 

Portanto, com base nas reflexões e considerações levantadas ao longo deste 

trabalho, é perceptível que a pandemia da COVID-19, de forma trágica, expôs o 

que estava implícito e mascarado na rotina de muitos professores e estudantes, 

por isso a necessidade de reestrutura, reorganização e ressignificação de uma pro-

posta de ensino que fortaleça a aprendizagem Matemática e supere a estagnação 

que vem permeando entre as bases do ensino público brasileiro.  

De fato, a pandemia ainda não cessou, porém já se pode prever o legado 

devastador que irá constituir a história da sociedade para os próximos anos, prin-

cipalmente no cenário da educação brasileira. É necessário debruçar-se sobre as 

perspectivas e possibilidades que deverão ser estudadas e adotadas, não somente 

para o ensino de conteúdos da área de Ciências Exatas, mas diante de todos aqueles 

estudantes que, de alguma forma, tiveram seu ensino afetado, seja por falta de 

recursos e subsídios tecnológicos, seja pela exaustão dos professores depois de 

meses de telas diárias, ou ainda, o quesito de formação precária que tão pouco foi 

superado. O fato é que mudanças significativas na didática do professor e suporte 

para o fazer pedagógico deverão surgir no período Pós-Pandemia, com o objetivo 

de amenizar o prejuízo educacional dos estudantes e educadores, tornando-se, 

assim, mais uma dívida do Estado com a sociedade que necessitará, mais uma vez, 

de reparação histórica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao discorrer sobre fatores que comprometem de forma direta e indireta o 

ensino da Matemática, considerando o agravamento da pandemia e a forma como 

esta tem afetado a educação pública, principalmente pelo formato de aulas remo-
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tas, este trabalho preocupou-se em retomar indagações que colaboram frente a 

exigência de propostas eficazes almejando uma aprendizagem significativa.  

Dessa forma, o mesmo elucida questões do cotidiano escolar que se fazem 

necessárias na investigação do problema sobre a fragmentação da aprendizagem 

matemática, assim como dialoga com elementos que se mostram presentes na 

dinâmica do ensino público. Porém, cabe ressaltar que, apesar do enfoque dessa 

discussão está direcionado para o campo da Matemática, os aspectos aqui tratados 

são comumente vivenciados em todo o sistema de ensino. A precarização, a des-

continuidade na formação, a ausência de suporte e instrumentos de auxilio, o 

currículo ineficiente diante das condições e diversidades socioeconômicas, são 

elementos presentes em todos os componentes curriculares, a diferença está na 

dosagem e constância com que se propaga, uns mais e outros menos.  

Contudo, as reflexões propostas na disciplina de Epistemologia das Ciências 

Naturais, Matemática e Ciências Humanas serão de grande relevância para a 

compreensão e enfrentamento dos desafios vivenciados no cotidiano da educação 

pública brasileira, em especial na área de ensino da Matemática.  
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RESUMO: O presente trabalho vem expor as experiências de bolsistas do programa 

PIBID, Subprojeto Alfabetização e Letramento Lúdico, do curso de Pedagogia da Uni-

versidade Federal do Amazonas no campus de Humaitá. Dessa forma, o subprojeto 

em questão tem como objetivo estabelecer vínculos entre a comunidade escolar e a 

universidade, o contato com os alunos de Ensino Fundamental I das escolas muni-

cipais e despertar o interesse pela leitura e escrita por meio de materiais lúdicos que 

são confeccionados por pibidianos e pibidianas. A pesquisa está pautada metodolo-

gicamente na abordagem qualitativa, na pesquisa-ação colaborativa. A alfabetização 

e o letramento no início da escolarização é onde temos contato mais precisamente e 

sendo essencial que seja trabalhado de forma eficaz para que os alunos se desen-

volvam de maneira satisfatória. Nesse sentido, o lúdico se torna uma ótima opção 

para se trabalhar com os alunos em fase de desenvolvimento da leitura e escrita. O 

PIBID contribui de forma significativa para formação dos acadêmicos de licenciaturas, 

de forma que possibilita a inserção dos graduandos no ambiente escolar e na prática 

da docência, sendo essencial para o crescimento educacional e para a qualificação 

profissional do futuro professor.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Letramento lúdico. Alfabetização. 

INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) busca 

evidenciar e orientar as primeiras experiências vividas pelos discentes, tarefa não 

muito fácil, principalmente para os futuros educadores, que estão em formação. O ato 

de planejar atividades didáticas que chamem a atenção dos alunos e que os 

estimulem a participar continuamente deve ser uma prática, mas não apenas isso, o 

pibidiano também tem que priorizar a aprendizagem. O PIBID tem o objetivo de 

proporcionar uma vivência mais intensa entre a realidade escolar e o processo de 

formação, aprimorando as habilidades dos pibidianos e o modo de agir em deter-

minadas situações no contexto escolar. 
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Este trabalho tem como objetivo expor experiências na área da Alfabetização 

e Letramento Lúdico do subprojeto proporcionado pelo Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no curso de Pedagogia da Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM) no campus de Humaitá. Destaca-se ainda que, nas atividades 

vivenciadas pelo PIBID, são utilizados métodos voltados para a ludicidade em que são 

confeccionados jogos e vídeos com histórias para apresentar nas turmas de maneira 

remota em função da pandemia da COVID-19. Dessa forma, a apresentação deste 

trabalho se tornou uma excelente oportunidade de expor o que estamos presen-

ciando neste programa e destacando o quanto se tornou considerável essas ativi-

dades para o amadurecimento de nossa formação e que o programa de iniciação à 

docência PIBID está nos propiciando diferentes experiências ao longo do projeto. 

Inicialmente, de novembro de 2020 a março de 2021, o projeto desenvolveu 

atividades de formação com os pibidianos e professores supervisores. Foram realiza-

dos momentos de diálogos após leituras de artigos científicos, participação em lives 

com a temática do projeto: Alfabetização e Letramento Lúdico e palestras com pro-

fessores da área, especialmente pensadas para o grupo. Após o retorno das atividades 

das escolas do município de Humaitá, de maneira remota, foram planejadas novas 

atividades a serem desenvolvidas. 

 As atividades do projeto com as crianças iniciaram em março de 2021, foram 

realizadas em turmas do 1° e 2° anos do Ensino Fundamental em uma Escola 

Municipal de Humaitá e ocorreram por meio de observação e participação com jogos 

e histórias contadas sob a supervisão da professora da turma. Em alguns momentos 

semanais, foram realizadas leituras e discussões de textos relacionados ao subprojeto 

que nos deram mais fundamentação para as atividades que estamos presenciando e 

realizando no PIBID. 

LETRAMENTO LÚDICO 

A invenção do letramento, de acordo com Soares (2004), surgiu simultânea-

mente no Brasil em meados dos anos de 1980, sendo necessário que se especifique 

o que é letramento. Segundo Soares (2003), a palavra letramento é de uso ainda 

recente e significa o processo de relação das pessoas com a cultura escrita. O letra-

mento é muito mais do que apenas saber ler e escrever, mas também saber e conse-

guir alcançar uma interpretação.  

Não há como destacar que o letramento anda sozinho no processo de ensino, 

pois ele anda lado a lado com a alfabetização. Não há como alfabetizar e esquecer 

que letrar também é necessário, letramento não é alfabetização: esses dois processos 

de ensino são essenciais no primeiro contato com a escola, de maneira a possibilitar 

o aprimoramento da alfabetização e do letramento. Segundo Soares (2006), alfabeti-
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zação, na maioria das vezes, é confundida com letramento revelando confusão ou 

superposição de conceitos, em que o ato de ensinar a ler e a escrever, mais do que 

possibilita o simples domínio de uma tecnologia, cria condição para inserção do sujei-

to em práticas sociais de consumo e produção do conhecimento em diferentes ins-

tâncias sociais e políticas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa está pautada metodologicamente na abordagem qualitativa, na 

pesquisa-ação colaborativa (IBIAPINA, 2008). De acordo com Gil (2008, p. 44) “a pes-

quisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Em razão da pandemia, todas as 

atividades realizadas pelo PIBID estão acontecendo totalmente remotas, os encontros 

semanais ocorreram pelo Google Meet e as atividades aplicadas nas turmas foram 

realizadas por meio eletrônico via WhatsApp. As turmas em que foram realizadas as 

atividades são do 1°ano do Ensino Fundamental I. 

EXPERIÊNCIAS DE ALFABETIZAÇÃO NAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I  

As atividades do projeto PIBID deram início em novembro de 2020 de forma 

totalmente remota e os discentes do projeto Alfabetização e Letramento Lúdico 

(bolsistas e voluntários) foram divididos em três escolas do município de Humaitá, no 

interior do Amazonas contempladas pelo PIBID. De novembro 2020 a março de 2021, 

tivemos encontros semanalmente e, a partir de março de 2021, além das atividades 

de formação, novos encontros foram realizados com o objetivo de organizar as ati-

vidades que seriam apresentadas nas escolas, em turmas de Alfabetização. As turmas 

foram selecionadas previamente pelas supervisoras de cada escola e, a partir daí, 

iniciamos as atividades.  

No primeiro momento, 

nos grupos virtuais, ocorreu a 

apresentação dos pibidianos 

e, em seguida, a observação 

das atividades escolares com 

o objetivo de compreender 

como o ensino remoto esta-

va acontecendo e conhecer 

melhor a didática e prática 

dos professores e, por fim, 

iniciaram as atividades práti-

cas, nesse caso, a contação 

de histórias.  

Figura 1: Reunião PIBID 

Fonte: Google Meet. 
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No dia 03 de maio de 2021, foi apre-

sentada, aos alunos de uma das turmas, 

uma história contada intitulada Zel e o 

Pote de Mel, de Jane Prado, através de 

vídeo/áudio. A história tinha como obje-

tivo apresentar às crianças palavrinhas 

mágicas que ouvimos diariamente: por 

favor, obrigado, desculpas, com licença, e 

foi proposto que as crianças enviassem um 

áudio sobre o que entenderam dessa pe-

quena história e o que observaram sobre 

as ações das personagens. A devolutiva 

das crianças ocorreu por meio de áudio e 

foi bem interessante como elas observa-

ram os detalhes e deram seu entendi-

mento sobre o assunto tratado no vídeo, 

mas também observamos que tiveram 

algumas que não deram tanta atenção, por  

motivos que desconhecemos, pois não deram retorno e nem entraram em contato, 

mas o pouco que responderam foi gratificante. O não envio do retorno proposto 

é um dos motivos de preocupação com o ensino remoto e de investigação. A 

Figura 2 mostra a imagem de uma das histórias organizadas de maneira virtual 

para a apresentação às crianças. A narração das histórias era realizada pelos pibi-

dianos. 

A contação de histórias semanalmente para as turmas tem sido uma das ati-

vidades que estamos realizando para que possamos envolver as crianças no processo 

de alfabetização e letramento lúdico, e podemos observar que tais atividades são 

essenciais para o aluno no processo de aprendizagem, contribuem para o auto-

conhecimento e instiga a imaginar aquilo que é apresentado nas histórias, os perso-

nagens e suas ações. De acordo com Santana (2018, p. 6) 

A criança, ao ouvir uma história, libera seu pensamento, sua imagi-

nação, começa a questionar, a duvidar. Esse processo é importante 

para o desenvolvimento de seu senso crítico, que é a capacidade que 

o ser humano tem de emitir opiniões, contradizer, sempre de maneira 

inteligente e racional.  

É imprescindível que se tenha essa inserção dos alunos em um ambiente lúdico, 

fazendo com que elas se sintam à vontade para conhecer e aprender brincando e, de 

Figura 2: Ilustração do livro 

Fonte: Lobato, 2020. 
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acordo com Kishimoto (1997, p. 25) “a liberdade e ação da criança é condição essen-

cial da expressão lúdica. Sem liberdade, a cultura lúdica deixa de existir, dela depen-

dem a agência da criança, a tomada de decisão que possibilita o ingresso ou não no 

imaginário”. E a partir do momento que a imaginação da criança se envolve no proces-

so só tem a fluir e a aprendizagem poderá evoluir de uma forma menos estática. 

 Desenvolvemos várias atividades durante esses meses de estágio, participa-

mos de palestras com docentes mais experientes que nos orientaram sobre como 

prosseguir em nossa trajetória e nos contaram sobre suas histórias vividas no âm-

bito escolar, fizemos o desenvolvimento de histórias contadas e jogos lúdicos que 

pudessem ajudar na alfabetização e letramento dos alunos. Nosso objetivo maior 

é conseguir contribuir para um melhor desempenho do aluno em sala de aula, 

tentando elaborar atividades que possibilitem uma melhor aprendizagem levando 

em conta o período pandêmico, no qual sabemos das dificuldades que os alunos 

estão tendo em acompanhar os conteúdos ministrados. 

O nosso papel também está sendo em ajudar o professor responsável pelas 

turmas, auxiliando-os no que for necessário e tendo um bom diálogo, assim será 

possível executar um excelente trabalho, no qual o docente e o licenciado estarão 

se beneficiando de novas e transformadoras experiências. O PIBID proporciona boas 

experiências, capazes de enriquecer-nos profissionalmente e nos mostrar uma nova 

visão de mundo, no qual enxergamos que a educação é capaz de transformar vidas 

e realidades, tendo em vista uma contribuição tanto para o lado de uma excelente 

formação profissional, quanto para um lado mais humano, que esteja disposto a 

ser melhor a cada dia. Ele nos capacita para superar os desafios que surgem no 

meio do caminho, desafios esses do ser um educador nos dias atuais.    

Participando ativamente, percebemos o quanto o PIBID tem acrescentado 

na nossa formação, proporcionando o primeiro contato com o magistério, o qual 

tem o poder de incentivar a iniciação à docência, contribuindo para o início de 

ações didáticos-pedagógicas que possibilitam ao licenciando uma conexão do 

ensino superior com a educação básica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos dizer que, através das atividades no PIBID, a cada momento esta-

mos em constante aprendizagem e, quando estamos em um processo de for-

mação, sempre teremos novas expectativas possibilitando novos conhecimentos. 

Neste programa, mesmo que de forma remota, já tivemos muitas possibilidades 

de aprendizagem ao ter contato com novos colegas e também nas turmas das esco-

las em que estamos inseridos. 
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Dessa forma podemos dizer que a iniciação à docência nos possibilita uma for-

mação mais ampla, pois através dessas experiências no PIBID já podemos perceber o 

quão importante é estar desde cedo em contato com as turmas e com uma realidade 

que desconhecemos quando adentramos a universidade, e é por isso que a partir do 

momento que o acadêmico busca se auto motivar e se inserir em projetos acadêmicos 

acreditamos que facilitará consideravelmente sua formação ao longo do curso.  

O PIBID apresenta ao aluno a sua futura profissão e assim pode-se analisar se 

é isso mesmo que quer exercer, pois o pouco que conhecemos já nos mostra o quanto 

é desafiador, mas também gratificante quando recebemos o retorno do aluno nos 

falando o que aprendeu com novas práticas aplicadas através das histórias e dos jogos 

lúdicos apresentados. Os professores e futuros professores, que somos nós, sempre 

devemos estar atentos e em constante formação nos possibilitando aprender cada 

vez mais com os outros e com nós mesmos, e é por isso que essas oportunidades de 

expor novas experiências em eventos são essenciais. 
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RESUMO: Esse relato é baseado em um PIBID na área de Física que desenvolve-se 

no Instituto Federal do Amazonas Campus Coari e tem como objetivo compartilhar 

as experiências educacionais proporcionadas ao longo da execução parcial desse 

projeto. Neste trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa dividida em três 

etapas: ambientação, observação e acompanhamento. Todas as etapas ocorreram 

de forma não presencial usando tecnologias digitais tais como: grupos de What-

sapp, lives e webinários educacionais relacionados à área de conhecimento do 

projeto; Google Sala de Aula, Google Meet, Trello, grupos do Telegram e apli-

cativos para celular e computador. Foram várias dificuldades encontradas no 

desenvolvimento parcial do trabalho, dentre as quais se destacam a ausência de 

contato presencial direto no instituto e a falta ou baixa qualidade na conexão de 

internet. Apesar dos problemas encontrados, as atividades desenvolvidas nessa 

etapa do projeto contribuíram de forma significativa na formação acadêmica de 

todos nós, professores em formação, permitindo uma melhor qualificação na nossa 

futura atuação profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Física. Tecnologias digitais. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo compartilhar as experiências educacionais 

proporcionadas ao longo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) no município de Coari-AM, no campo da formação inicial de 

futuros professores da Educação Básica. O projeto desenvolve-se no Instituto 

Federal do Amazonas Campus Coari, na área de Física básica, partir de um trabalho 

coletivo entre o coordenador de área, o professor supervisor e os pibidianos que 

atuam na referida escola-campo do programa. 
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É importante a vivência do estudante de licenciatura em sala de aula, pois 

esta experiência vai torná-lo um profissional muito melhor tendo em conta que 

uma observação pelo ponto de vista do aluno, professor e do corpo estudantil 

pode gerar várias ideias de ensino para os futuros educadores. Lembrando que a 

educação deve atender objetivos que vão além do âmbito escolar. Segundo Car-

valho (2005): 

Entre o dito e o não dito, a conclusão é óbvia: a formação de pro-

fessores será sempre importante para qualquer mudança educa-

cional, sobretudo para a melhoria da qualidade do ensino. E pensar 

a qualidade da educação no contexto da formação de professores 

significa colocar-se à disposição da construção de um projeto de 

educação cidadã que propicia condições para a formação de sujei-

tos históricos capazes de, conscientemente, produzir e transformar 

sua existência. (CARVALHO, 2005, p. 06). 

O núcleo do PIBID em Física Coari é constituído por vinte e quatro pibidia-

nos, os quais foram separados em três grupos de oito pessoas para fazer o acom-

panhamento do professor supervisor da escola-campo determinada, com o intuito 

de compreender como é o funcionamento da referida escola e observar como se 

comportam seus alunos. Este acompanhamento está sendo feito no IFAM da 

cidade de Coari-AM, não presencial e de forma assíncrona devido à pandemia da 

COVID-19. 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: Primeiros Passos, A 

Prática Pedagógica, Procedimentos Metodológicos, As Dificuldades e Possíveis 

Soluções, Considerações Finais e Referências.  

PRIMEIROS PASSOS 

Antes do desenvolvimento das atividades foram necessárias algumas 

leituras teóricas acerca do PIBID, que teve início no mês novembro de 2020, para 

se ambientar e ter uma noção de como seria o desenvolvimento do projeto. 

Por conta da pandemia, os eventos iniciais do projeto foram apenas teóricos. 

Para isso, o coordenador do PIBID núcleo de Física, o Professor Dr. Tiago Gonçalves 

Santos, solicitou que tivéssemos instalado no celular ou computador, os seguintes 

aplicativos: Trello, Google sala de aula, Google Meet e o WhatsApp, para que pudés-

semos acompanhar esse processo inicial. 

Primeiramente, instalamos e cadastramos o Trello, e nesse mesmo dia, foram 

disponibilizados alguns vídeos com tutoriais para aprendermos a manuseá-lo e 

trabalhar com tal tecnologia digital. Tal aplicativo é voltado para organização das 

atividades. Na sequência, foram criadas as salas virtuais do Google Sala de Aula e 
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os grupos de WhatsApp para facilitar a troca de informação entre os envolvidos 

no projeto. Por fim, partimos para a prática pedagógica. 

A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

O PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, é um 

programa do Ministério da Educação que oferece bolsas de iniciação à docência 

para graduandos da primeira metade da licenciatura e objetiva fomentar a inicia-

ção à carreira docente. Nesse contexto, MIZUKAMI diz que: 

A docência é uma profissão complexa e, tal como as demais 

profissões, é aprendida. Os processos de aprender a ensinar, de 

aprender a ser professor e de se desenvolver profissionalmente são 

lentos. Iniciam-se antes do espaço formativo das licenciaturas e 

prolongam-se por toda a vida, alimentados e transformados por 

diferentes experiências profissionais e de vida. Assim, por exce-

lência, a escola constitui um local de aprendizagem e de desen-

volvimento profissional da docência (MIZUKAMI, 2013, p. 23). 

E como pondera GATTI: 

... o PIBID vem criando condições para um processo de formação 

consequente para o desenvolvimento profissional dos docentes de 

modo que possam participar do processo de emancipação das pes-

soas, o qual não pode ocorrer sem a apropriação dos conhecimen-

tos. O papel da docência na educação básica é vital na preservação 

de nossa civilização e no desenvolvimento das pessoas como 

cidadãos que possam ter participação efetiva para a melhoria das 

condições de vida em suas comunidades (GATTI, et al., 2014, p. 107) 

Em dezembro de 2020, iniciamos as atividades pedagógicas do projeto de 

maneira não presencial, fazendo a leitura do texto "Teorias de aprendizagem e seus 

aspectos" e a seguir fizemos um mapa conceitual, para ser entregue, por meio do 

Google Sala de Aula. No mesmo mês, ocorreu a abertura oficial do PIBID UFAM, 

de maneira online através da plataforma Google Meet, para esclarecer e sanar 

todas as dúvidas acerca do andamento projeto. No dia seguinte, houve uma reu-

nião de forma não presencial, via Google Meet para a apresentação dos profes-

sores supervisores, e também para repassar algumas informações sobre o PIBID. 

No mesmo dia, foi solicitado pelo coordenador uma atividade de um mapa concei-

tual para ser realizado em grupo. Ao final do mês, foi solicitado os relatórios 

mensais dos meses de novembro e dezembro de 2020. 
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Na primeira metade de janeiro, fizemos uma leitura do texto intitulado 

“Experimentos Didáticos no Ensino de Física com foco na Aprendizagem Signi-

ficativa” e, logo após a leitura, fez-se um resumo crítico do mesmo. 

Por fim, na segunda metade de janeiro, participamos de uma reunião através 

do aplicativo Google Meet para uma discussão sobre o texto e o resumo crítico. 

Participamos também de outra reunião e nela discutimos a respeito do aplicativo 

Arduíno (com base no texto Arduino Science Journal). Requereu-se uma atividade 

com base no aplicativo para ser entregue no mês de fevereiro. E, com isso, foram 

finalizadas as atividades do mês de janeiro de 2021. 

O mês de fevereiro de 2021 foi bem intenso: fizemos várias atividades, tais 

como: entrega do relatório mensal do mês de janeiro, participação nas palestras e 

minicursos do I Encontro de Ensino de Física da UERN, entrega do plano de aula 

com o roteiro e apresentação de um experimento, com tema livre na área de Física, 

utilizando o aplicativo Arduíno pelo celular. Todas essas atividades foram realiza-

das de maneira não presencial utilizando plataformas digitais. 

No início do mês de março de 2021, começamos as atividades no dia 2, com 

uma palestra intitulada “Faço Física, e agora? ”, com o Professor Dr. Wanderley da 

Silva Dias. A palestra ocorreu às 17 horas, teve duração de uma hora e tratou de 

alguns assuntos relevantes a respeito da caminhada na área de Física. Após a 

palestra, foi solicitado um resumo sobre o conteúdo abordado na palestra. 

No final de março de 2021, tivemos nossa primeira atividade com nosso 

professor supervisor. Ele pediu para que o acompanhássemos, ajudando com os 

planos de estudos e quando possível esclarecer dúvidas dos alunos a respeito dos 

assuntos. O mesmo nos apresentou um plano de estudos e pediu que verificas-

semos se tinha algum erro e o que poderia ser acrescentado nele. Pediu sugestões 

para melhorar seu plano de estudos. O Professor supervisor, também nos informou 

que as atividades escolares do IFAM iriam se iniciar no dia 29 de março de 2021. 

Nesse dia, ocorreu a palestra do Professor Jurandir Dutra, em um evento orga-

nizado pela Universidade Federal do Amazonas, cujo tema era “Aplicativos de inte-

ração para o ensino remoto e hibrido”, com duração de uma hora. Nessa palestra, 

explanou-se sobre algumas tecnologias digitais que podem auxiliar os docentes 

durante esse período do ensino remoto emergencial. 

 Ainda no final de março, ocorreu o 2º Webinário do Núcleo de Física Coari, 

com a palestra do Professor Dr. Bruno Ferreira Rizzuti, com o tema “Ensino por 

investigação: Um aliado nas aulas de Ciência”. A palestra iniciou-se às 17 horas, 

durou uma hora e foi bem proveitosa, pois conseguimos ter uma nova perspectiva 

do ensino por investigação e ver alguns benefícios de sua utilização. No dia 

seguinte, participamos do encontro de todos os núcleos de PIBID em Física da 
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UFAM. Esse dia foi o mais aguardado, pois nele iria ocorrer um evento em que 

todos os pibidianos de todos os núcleos iriam se apresentar e socializar com os 

demais. No decorrer do evento teve uma palestra com a professora Dr. Elrismar 

Oliveira, com o tema “Teorias de ensino-aprendizagem e a nova legislação educa-

cional – a BNCC”. A palestra tinha o objetivo de reconhecer a influência das teorias 

de ensino-aprendizagem em documentos oficiais da educação e em livros didá-

ticos do PNLD. O evento foi transmitido via Google Meet e foi de suma impor-

tância, pois foi possível conhecer e compartilhar informações com os demais pibi-

dianos dos outros núcleos, coisa que com certeza não ocorreria de forma pre-

sencial. 

No mês de abril de 2021, teve início as atividades do ano letivo referente a 

2021, de maneira não presencial no IFAM, uma vez que o ano letivo de 2020 

finalizou-se no final de março. Foi solicitado pelo professor supervisor que 

fizéssemos uma vídeo-aula introdutória sobre alguns assuntos específicos de física 

do ensino médio, para ser repassada aos alunos dos Cursos Técnicos Integrado ao 

Ensino Médio assim que as atividades retornassem no IFAM. Para a realização da 

tarefa, dividimo-nos em grupos de até três pessoas, separando os conteúdos por 

série e ano. 

Nossas atividades pedagógicas no mês de maio de 2021 começaram a ficar 

mais interessantes, pois entramos na fase de observação e acompanhamento do 

dia a dia do professor supervisor com suas turmas no IFAM. Para tal, o professor 

supervisor nos inseriu nos grupos do Telegram e Google sala de aula de suas 

turmas, para que observássemos, acompanhássemos e, na medida do possível, 

auxiliássemos os alunos.  

No dia 13 de maio, ele nos pediu para acompanhar uma aula para as turmas 

do segundo ano, no Google Meet, com o assunto “óptica geométrica”. A aula teve 

uma duração de pouco mais de uma hora e meia. Nesta aula, tivemos uma boa 

experiência, pois conseguimos acompanhar o professor lecionando de uma 

maneira diferente. Foi bem proveitoso, pois aprendemos bastante coisa sobre 

assunto, metodologia e a didática em sala de aula. Durante o restante do mês, o 

Professor-Supervisor Elcivan solicitou que seus alunos entregassem as atividades, 

que já haviam sido passadas, e conforme eles iam entregando suas tarefas, nós 

íamos auxiliando no que era preciso. 

Nossas atividades do mês de junho de 2021, começaram com o evento “5º 

Webinário PIBID – Núcleo Física Coari”, com o tema “Tecnologia como instrumento 

de qualidade – O uso de ferramentas digitais para a aprendizagem remota”, cujo 

palestrante foi o Professor Dr. Adriano Pereira Guilherme. A palestra foi muito 

proveitosa, pois ele nos apresentou as principais ferramentas que devemos utilizar 
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em sala de aula, e como as tecnologias digitais podem ajudar no aprendizado dos 

alunos. Na sequência de junho, participamos do “Ciclo de diálogo sobre formação 

inicial de professor em Licenciatura na UFAM”, com o tema “Formação Inicial de 

Professores para a Educação Básica e Resolução CNE/CP nº 2/2019: desafios e 

implicações para a sua implementação nos cursos de Licenciatura da UFAM”.  

O evento teve a palestra do Professor Luiz Dourado e da Professora Suzane 

Gonçalves. Eles nos apresentaram pontos importantes sobre a Formação inicial dos 

professores para a Educação Básica, dizendo para que a aprendizagem escolar seja 

uma experiência intelectualmente estimulante e socialmente relevante, é indispen-

sável a mediação de professores com boa cultura geral e domínio dos conheci-

mentos que devem ensinar, e dos meios para fazê-lo com eficácia. Com isso, fina-

lizamos as atividades das atividades do mês de junho. 

Como em julho de 2021 o IFAM/Coari estava de recesso escolar, não foi 

possível continuar o acompanhamento do cotidiano do professor supervisor e, 

dessa forma, finalizamos nossas atividades pedagógicas parcialmente. Vale ressal-

tar que esse projeto de PIBID é voltado para a área de Física e ainda está em anda-

mento. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa, através de uma aná-

lise descritiva. De acordo com Reis: 

A abordagem qualitativa está no modo como interpretamos e 

damos significados ao analisarmos os fenômenos abordados sem 

empregar métodos e técnicas estatísticas para obter resultados 

sobre o problema ou tema estudado. (REIS, 2012, p. 61). 

O projeto foi desenvolvido parcialmente no Instituto Federal do Amazonas 

Campus Coari, dividida em três etapas: ambientação, observação e acompanha-

mento. Todas as etapas foram realizadas de maneira não presencial e de forma 

assíncrona devido à pandemia da COVID-19. 

AS DIFICULDADES E POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

Uma das maiores dificuldades encontrada, foi com certeza a forma de ensino 

remoto emergencial, pois dificulta muito o acompanhamento do aluno de maneira 

online por conta da falta de acesso à internet e os poucos que possuem acesso 

têm dificuldade de manter conexão, como já era de se esperar, já que a grande 

maioria das cidades do interior do Amazonas possuem uma péssima cobertura de 

internet e Coari se encaixa neste conjunto. 
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De forma emergencial e com pouco tempo de planejamento e 

discussão (o que levaria meses em situação normal, professores e 

gestores escolares, público e privado, da educação básica a su-

perior, tiveram que adaptar in real time (em tempo real) o currículo, 

atividades, conteúdos e aulas como um todo, que foram projetadas 

para uma experiência pessoal e presencial (mesmo que semi-

presencial), e transformá-las em um Ensino Remoto Emergencial 

totalmente experimental. Fazendo um recorte desse processo, po-

demos afirmar que nunca a educação foi tão inovadora. Foi a trans-

formação digital mais rápida que se tem notícia num setor inteiro e 

ao mesmo tempo. (SINEPE/RS, 2020) 

Além do alto índice de desigualdade social no Brasil, onde a maioria não 

tem nenhum meio para acessar a internet e muito menos aparelhos para que pos-

sam realizar as atividades, de acordo com um estudo realizado pela Fundação 

Getúlio Vargas em 2019, a desigualdade aumentou de maneira excedente no 

segundo semestre de 2019, e conforme SANTOS: 

Qualquer quarentena é sempre discriminatória, mais difícil para uns 

grupos sociais do que para outros, e impossível para um vasto 

grupo de cuidadores, cuja missão é tornar possível a quarentena ao 

conjunto da população (SANTOS, 2020, p. 15). 

Apesar do desenvolvimento e expansão das tecnologias da informação e 

comunicação, percebe-se ainda que poucos têm acesso à internet e as suas 

tecnologias, ocasionando desigualdades na medida em que apenas alguns são 

beneficiados e outros ficam distanciados do progresso (FELIZOLA, 2011). Sendo 

assim, esta foi uma das maiores dificuldades tanto para os alunos do ensino médio 

quanto para os discentes participantes do PIBID. 

Outra dificuldade encontrada, foi a falta de contato presencial e direta com 

o corpo estudantil da escola, pois a interação entre alunos e pibidianos foi pratica-

mente nula, tendo apenas algumas exceções no caso das dúvidas que os bolsistas 

ajudaram a sanar via mídias digitais e estamos cientes que esse problema só será 

solucionado com o retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino. 

Uma das possíveis soluções para melhoria de acesso digital dos alunos, seria 

criar, caso ainda não exista, programas sócios estudantis que venham possibilitar 

o acesso dos alunos de baixa renda e disponibilizar algum meio que os mesmos 

possam realizar suas atividades. Logo, quanto mais alunos acompanhando as ati-

vidades, teoricamente isso irá refletir no melhor desempenho do aluno e conse-

quentemente contribuindo de forma eficaz na experiência dos pibidianos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PIBID é um programa que tem se consolidado como uma iniciativa muito 

importante no que diz respeito à formação inicial dos acadêmicos em licenciatura, 

representando uma grande oportunidade de incentivo para a formação de profes-

sores. Acreditamos que a ideia é produzir novos significados na prática docente, 

porém pensamos que as ações a serem propostas precisam referenciar-se em 

metodologias pedagógicas críticas, pois tal condição certamente fortalecerá o en-

sino dos conteúdos disciplinares à medida que esse processo ocorre. 

Até o momento, as práticas dos pibidianos se basearam todas em meios tec-

nológicos, tais como: grupos de Whatsapp, lives e webinários educacionais rela-

cionados a área de conhecimento do projeto; Google Sala de Aula, Google Meet, 

Trello, grupos do Telegram e aplicativos para celular e computador. Foram várias 

dificuldades encontradas na execução parcial do PIBID em Física no IFAM/ Coari 

até o momento, dentre as quais se destacam ausência de contato presencial direto 

no instituto e a falta ou baixa qualidade na conexão de internet. Apesar dos empe-

cilhos encontrados até aqui no desenvolvimento do projeto, as atividades desen-

volvidas não só contribuíram para aquisição de conhecimentos dos alunos do 

IFAM/Coari, como também faz parte da formação acadêmica de todos nós, pro-

fessores em formação, permitindo uma melhor qualificação na nossa futura atua-

ção profissional. 
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RESUMO: O cálculo sempre teve grande relevância para os seres humanos. Foi 

verificado através de contexto histórico a importância do Cálculo Diferencial para 

a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio como uma oportunidade de sanar 

dificuldades na “vida” acadêmica. Para isso, foram consideradas as bases dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), oportunizando, através destas, possíveis 

maneiras de ensinar Cálculo aos alunos do Ensino Médio. As principais fontes de 

dados foram extraídas por meio da aplicação de questionários aos alunos do curso 

de licenciatura em Ciências: Matemática e Física do Instituto de Educação, Agri-

cultura e Ambiente (IEAA/UFAM). O objetivo foi verificar as causas que levam os 

alunos à reprovação e desistência nos cursos de Matemática deste instituto. Verifi-

cou-se que a não abordagem do Cálculo no Ensino Médio contribui diretamente 

para a evasão de acadêmicos. Além disso, o aspecto financeiro e vocacional 

corrobora para um auto índice de reprovação e desistência nos cursos. Evidenciou- 

se que a disciplina de Cálculo pode ser ensinada aos alunos do Ensino Médio desde 

que não seja com tanto rigor matemático. Outras evidências apontam que o ensino 

do Cálculo aos alunos do Ensino Médio é importante não só para propagar os 

campos de conhecimentos, como também contribui como base para os alunos que 

pretendem seguir uma carreira como futuro universitário num curso de Ciências 

Exatas do IEAA/UFAM. 

PALAVRAS-CHAVE: Cálculo Diferencial. Ensino do cálculo. Vocacional. Financeiro. 

INTRODUÇÃO 

O Cálculo Diferencial também é conhecido pelos matemáticos como cálculo 

infinitesimal, ou simplesmente como Cálculo. A invenção do Cálculo é frequen-

temente atribuída a Sir Isaac Newton (1642-1727) e Gottfried Wilhelm Leibniz 
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(1646-1716), que foram os principais responsáveis pela generalização e unificação 

do assunto. 

O Cálculo é uma das ramificações da Matemática de grande importância 

para muitas realizações contemporâneas e tem grandes aplicabilidades no ensino 

da Física, engenharias e demais áreas do conhecimento. Para se iniciar o estudo 

do Cálculo, os alunos devem antes já ter tido algum contato com os pré-requisitos 

chaves: Álgebra, Geometria Analítica, Funções e Trigonometria, assuntos estes que 

são tratados de maneira parcial e não com tanto rigor matemático, nos primeiros 

e segundos anos de Ensino Médio. 

Atualmente, alguns livros do Ensino Médio abordam os conceitos de limites 

e derivadas, porém não são transmitidos aos alunos, pois a grande maioria dos 

professores acham esse ensinamento inútil e sem muita importância. Segundo 

Ávila (1991), “o conceito de derivada pode ser ensinado, com grande vantagem, 

logo na primeira série do segundo grau, ao lado do ensino de funções”. Podemos 

perceber que a derivada pode ser usada para se estudar as funções e polinômios. 

Além disso, pode até ser aplicada na Física (dinâmica de corpos), para solucionar 

problemas mais simples e de forma harmoniosa. O uso das derivadas nos traz 

resultados de problemas na forma mais contextualizada e de fácil entendimento. 

Na graduação, fui monitor de Cálculo I por quase dois anos, vinculado ao 

Programa Institucional de Apoio Pedagógico (PIAP). Ao longo deste período, 

sempre me deparei com alunos que tinham muitas dificuldades com a disciplina 

de Cálculo, mas depois fui percebendo que a maior dificuldade dos alunos estava 

na base de sua formação, digo isto, pois os mesmos tinham dificuldades em 

operações simples que deveriam ter aprendido no Ensino Fundamental e Médio 

(ÁVILA, 1991, p. 1). 

O tema deste trabalho surgiu no período de graduação através das obser-

vações e experiências que presenciei em algumas turmas do Ensino Médio relativo 

a duas escolas municipais da rede pública. As observações aconteceram quando 

participei do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na 

Escola Estatual: Governador Plínio Ramos Coelho e como estagiário na Escola 

Estadual Senador Álvaro Maia. 

A participação no PIBID e no estágio no período de graduação, ambos 

tiveram contribuições imensuráveis para a realização deste trabalho, tendo em 

vista que foi por meio destes que pude compreender o quanto é de suma impor-

tância que o professor do Ensino Médio ensine aos alunos de forma prazerosa o 

Cálculo Diferencial. Segundo Libâneo (2004), o verdadeiro ensino busca a compre-

ensão e assimilação sólida das matérias e é um processo que se caracteriza pela 
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transformação intelectual do aluno criando possibilidades para a autonomia, ou 

seja, visando a sua habilidade e competência. 

Observou-se, nestas duas escolas, que os professores ainda estão presos ao 

ensino limitante da disciplina de Matemática, não querendo dizer que isto não é 

importante, desde que seja feita uma abordagem de forma que os alunos venham 

a ter entendimento do assunto apresentado. 

O estudo de limites pode ser aplicado sem muito rigor matemático aos 

alunos por meios de problematizações de modelagens em conteúdo de Física. 

Acredita-se que ao fazer esta ponte de aplicabilidade do limite por meios de 

fenômenos da realidade dos alunos os mesmos são levados a uma melhor 

compreensão. Os alunos vão aumentando seu potencial cognitivo pois quando o 

ensino é prazeroso os alunos sempre aprendem de fato, não ficam presos a 

equações e fórmulas matemáticas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional explicita que o Ensino 

Médio é a “etapa final da educação básica” (Art. 36), que serve como ponte para 

os alunos engajarem em um ensino superior. Assim, entende-se que estudar 

Cálculo no Ensino Médio é algo possível de ser realizado, pois amenizará futuras 

dúvidas dos alunos quando estes chegarem no ensino superior. 

Percebe-se que, nas instituições de ensino superior, o grande problema está 

na base do ensino que é transmitido a estes alunos do Ensino Médio. Isso nos faz 

refletir o motivo pelo qual os docentes não abordam os conteúdos de limites e 

derivadas no Ensino Médio de maneira interdisciplinar. Caso esse ensino fosse 

transmitido aos alunos de forma plausível, minimizaria as dificuldades dos mesmos 

ao adentrarem no ensino superior. 

Ao longo deste trabalho, temos como objetivos verificar as causas que levam 

os alunos à reprovação e desistência nos cursos de Matemática do IEAA, propi-

ciando, por meio de contexto histórico, a importância do Cálculo Diferencial para 

a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio, na oportunidade de sanar dificul-

dades na vida acadêmica. 

Assim, são mostrados aspectos básicos sobre os termos em estudo, com o 

intuito de fornecer aos professores novas metodologias para ensinar, de modo que 

possam ser aplicáveis em suas práticas educativas minimizando as lacunas sobre 

os conhecimentos matemáticos, preparando os estudantes para engajarem na 

carreira universitária. 

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DO CÁLCULO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

Sabe-se que este ainda é um assunto bastante polêmico na atualidade 

principalmente quando se trata de sua aplicação no Ensino Médio. A não prepara-
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ção desses, ou melhor dizendo a falta de base são os principais caminhos que 

levam os alunos do Ensino Médio a serem reprovados na disciplina no primeiro 

ano de ingresso nas universidades. 

Cálculo, sendo tão importante, ainda assim, é descartado devido a uma má 

coordenação e estruturação dos programas vigentes de Matemática que causam 

um desperdício de tempo ensinando assuntos extensos e cansativos a fim de obte-

rem melhores resultados, o que quase nem sempre acontece. 

Cálculo deve ser, sim, abordado de forma prioritária no Ensino Médio, por 

meios, é claro, de professores capacitados para que qualquer dúvida ou questio-

namentos feitos pelos alunos leve o professor a ter argumentos para auxiliá-los. 

A noção de limites e derivadas deve ser trazida aos alunos do Ensino Médio 

sem muito rigor e formalismo como acontece na universidade. Com isso, os alunos 

deveriam se sentir mais atraídos pelo assunto e ganhar um bom aprendizado. 

Duclos (1992) defende que Cálculo seja ensinado no Ensino Médio, desde que seja 

apresentado de maneira conveniente. Segundo o autor, o Cálculo, ao contrário de 

ser difícil, é muito gratificante, porque traz ideias inovadoras, pelo poder e pelo 

alcance de seus métodos. 

Podemos inferir, com isso, que tem faltado uma base aos alunos do Ensino 

Médio e isto deve ser mudado através de uma nova reforma no ensino da Mate-

mática para que a educação possa dar novos passos rumo ao progresso e para 

uma educação de qualidade. O professor deve abordar o assunto sobre limites e 

derivadas de maneira aplicável para despertar o interesse de seus alunos. 

Cálculo, nos últimos tempos, vem desempenhando inúmeras funções, tendo 

várias aplicabilidades no mundo tecnológico, sendo uma ferramenta útil ao Ensino 

Médio (ÁVILA, 1991, p. 2). 

Como podemos verificar, o estudo de Cálculo é importantíssimo para a 

futura carreira dos alunos que almejam cursar um ensino superior nas áreas já cita-

das, uma vez que os alunos, já tendo tido contato no Ensino Médio com este 

assunto, quando adentrarem na faculdade, não terão mais tantas dificuldades, 

causando até uma diminuição no índice de reprovação. 

É de se perceber que diante desta seara, surgem vários questionamentos em 

relação aos motivos que levam os alunos a terem dificuldades no processo de 

assimilação da aprendizagem do Cálculo Diferencial. 

O professor de Cálculo deve trazer aos acadêmicos uma aula mais dinâmica 

e menos exaustiva. Isto pode ser realizado usando as ferramentas tecnológicas ou 

algum software facilitando a aprendizagem e tornando-a mais significativa para o 

ensino-aprendizagem. 
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A elaboração deste trabalho tem como principal foco mostrar a realidade 

do ensino para que possa, assim, contribuir com os estudos em relação ao tema, 

de tal modo que os índices de reprovação existentes nos cursos em que se con-

templa em sua grade a disciplina de Cálculo Diferencial possam ser diminuídos nas 

instituições de ensino superior. “[...] A evasão ocorre ao longo do curso, mas que é 

mais acentuada no primeiro ano” (BRAGA, 2003). Em síntese, a evasão universitária 

é considerada em âmbito nacional como objeto de relevância alarmante em muitas 

universidades, inclusive na Universidade Federal do Amazonas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia utilizada foi a busca por trabalhos científicos que abor-

dassem o ensino de Cálculo para o Ensino Médio, assim como os fatores que 

acarretam a desistência de alunos no curso de Matemática do IEAA. Para isso, foi 

feita análise de trabalhos pertinentes ao tema na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e dissertações (BDTD). 

Dessa forma, o que subsidia o estudo é, entre outras, as teorias piagetianas 

estipulando que a realização profissional é necessária para que os professores 

motivem por meios de técnicas e métodos inovadores para utilizarem em suas 

aulas, de tal maneira que promova a aprendizagem emancipadora dos estudantes. 

Isso acarreta a abordagem construtivista de aprendizagem, visto que, segundo 

Piaget (apud, LOPES, 2013, p. 83), o conhecimento é adquirido por meio das ações 

e interações que o indivíduo desenvolve no meio em que vive. 

O critério de exclusão das publicações foi de trabalhos que não apresen-

taram com maior detalhamento o tema apresentado neste estudo. Após a seleção 

dos trabalhos, conforme os critérios de inclusão previamente definidos, foram 

seguidos, nessa ordem, os seguintes passos: leitura exploratória, leitura seletiva e 

escolha do material que se adequam aos objetivos e tema deste estudo, finalizan-

do com a realização de leitura interpretativa e redação (CARVALHO, 1996). 

OS PRINCIPAIS FATORES QUE CAUSAM REPROVAÇÕES E EVASÕES NO IEAA 

O componente curricular de Cálculo é importantíssimo para quase todas as 

áreas do conhecimento científico e tecnológico. É uma ferramenta através da qual 

podemos fazer progressões, mensurações, modelagem e elaboração de modelos 

para explicar fenômenos reais ou, pelo menos, aproximá-los. Além dessa grande 

aplicabilidade do Cálculo, para os acadêmicos, essa disciplina é até hoje um terror. 

Existe muita evasão de estudantes dos primeiros períodos, matriculados nesta 

disciplina nos cursos de Ciências Exatas. 

A fim de coletar dados sobre o que leva os alunos à reprovação e evasão no 

IEAA, realizou-se a aplicação de questionário contendo sete perguntas abertas 
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para alguns alunos de cursos diferentes, mas que tem em sua grade Cálculo como 

componente curricular. Os resultados obtidos pelos questionários apontaram que 

a causa da grande reprovação nos cursos é devido a não abordagem do Cálculo 

nas escolas onde esses alunos concluíram seu Ensino Médio. 

O Gráfico 1 mostra com maior clareza os fatores que levam os acadêmicos 

a desistirem do curso de Ciências: Matemática e Física. Percebe-se que, das sete 

perguntas, foi possível analisar que os acadêmicos 05, 04, 02 e 06 alegaram, nesta 

ordem, que a principal causa de reprovação é devido a não abordagem do Cálculo 

no Ensino Médio. 

Por outro lado, os acadêmicos 01, 06 e 07 responderam que a maior causa 

da evasão universitária é de caráter financeiro, pois os estudantes são de famílias 

de baixa renda. A grande “massa” dos alunos do IEAA não possui residência própria 

em Humaitá. Por isso, muitos são impossibilitados de prosseguir seus estudos, pois 

têm que trabalhar para manter suas despesas. 

 

Gráfico 1: Relação da evasão no curso de Ciências: Matemática e Física do IEAA-UFAM 
 

 

 

Verificou-se que o fator que contribui também para a desistência segundo 

os acadêmicos 01 e 03 é a aptidão vocacional, pois muitos acadêmicos pensam 

que o curso é fácil e logo nos primeiros períodos de estudo são levados ao 

desencanto, realizando o trancamento ou o abandono do curso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Tendo em vista os argumentos apresentados e discutidos neste trabalho, 

observa-se que a grande “massa” dos alunos do Ensino Médio que são aprovados 

nos vestibulares têm dificuldades nos primeiros anos da graduação ao se deparar 

com a disciplina de Cálculo. Observa-se que tal fato ocorre devido à transmissão 

fragmentada no ensino de Cálculo nas séries finais da Educação Básica, pois, a 

educação em relação a este conteúdo quase nunca é ensinada aos alunos do 

Ensino Médio: os professos alegam ser um assunto sem importância e de grande 

complexidade. 
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Por meio da aplicação de questionários em diferentes cursos do IEAA que 

têm em sua grade Cálculo como componente curricular, observou-se que a grande 

reprovação nos cursos é devida à não abordagem deste componente curricular nas 

escolas onde esses alunos concluem seu Ensino Médio. Por outro lado, cons-tata-

se que a evasão no Polo do IEAA se dá em função de três itens analisados: Não 

abordagem do Cálculo no Ensino Médio, Caráter Financeiro e Aptidão Voca-cional. 

Verificou-se que as maiores reprovações se dão em relação ao item “não 

abordagem de Cálculo” no Ensino Médio. 

Por outro lado, diagnosticou-se que as reprovações também são provo-

cadas pelo caráter financeiro, onde está centrado a segunda maior causa da repro-

vação. Evidencia-se, pois, com isto, que a grande maioria dos alunos não tem 

residência própria na cidade e, por serem muitas vezes de família de classe baixa, 

têm que trabalhar para se manter no curso, o que acaba causando uma sobrecarga 

aos alunos e muitos acabam trancando ou até desistindo definitivamente do curso. 

No aspecto de aptidão vocacional, muitos acadêmicos, por terem vindo de 

um ensino público fragmentado, quando chegam à universidade, são surpreen-

didos por um ensino mais rigoroso e técnico. Pela falta de planejamento sobre o 

curso a ser encarado, logo vem a desmotivação e muitos acabam desistindo por-

que descobrem que não era essa sua verdadeira aptidão. 

Portanto, o ensino de Cálculo aos alunos do Ensino Médio contribui para 

uma base aos alunos que pretendam seguir a carreira como futuro universitário. 

Na universidade, irão apenas formalizar as definições essenciais de Cálculo e 

realizar estudos mais aprofundados e abrangentes. Também terão a oportunidade 

de presenciar as inúmeras aplicabilidades desta ferramenta nas resoluções de 

problemas como modelagem e modelos matemáticos. 
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RESUMO: O artigo proposto refere-se ao relato de experiência dos acadêmicos no 

PIBID Núcleo Física –  Coari na Escola Municipal Domingos Agenor Smith, com o 

tema: Auxiliar no Processo de Ensino-Aprendizagem dos Alunos do Ensino Funda-

mental II, relatando atividades propostas pelos coordenadores aos acadêmicos a 

fim de buscar a interação dos mesmos com metodologias inovadoras e diferen-

ciadas, o processo de aprendizagem dos alunos à distância,  a aplicação de ques-

tionários no âmbito da pedagogia do ensino, utilização de metodologias tecno-

lógicas com o intuito de melhorar a compreensão dos conteúdos entregues pelo 

supervisor, além de expor a adaptação feita pelos acadêmicos em relação à nova 

realidade que foi apresentada no período da pandemia da COVID-19. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem. Experiência. PIBID. 

INTRODUÇÃO 

Este relato tem como finalidade apresentar experiências obtidas ao parti-

cipar e desenvolver inúmeras atividades do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID/Física 2020, pertencente ao Núcleo Física-Coari da Uni-

versidade Federal do Amazonas (UFAM) – Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB). 

Nele, apresentamos uma reflexão sucinta, a partir de uma organização estruturada 

pelos próprios autores, na qual se pode analisar aspectos que considerem signifi-

cativos na evolução de suas práticas docentes, indicando os pontos positivos e as 

dificuldades identificadas na organização e no desenvolvimento da aula, os resul-

tados e outros elementos que julgarem pertinentes e, assim, relatar todas as ativi-

dades desenvolvidas pelos bolsistas no decorrer do programa, o qual se deu 

totalmente de forma online por conta da pandemia da COVID-19. 

No decorrer do programa, foram desenvolvidas atividades com o intuito de 

obter novos métodos de ensino e aprendizagem na área da Física. As atividades 
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desenvolvidas foram as seguintes: o uso do aplicativo Arduíno Science Journal, 

produção de vídeoaulas e a elaboração de um questionário em que foram aborda-

das forma de ensino de alunos nos tempos de pandemia. Todas essas atividades 

foram destinadas para alunos do Ensino Fundamental II (8º e 9º anos) e Ensino de 

Jovens e Adultos - EJA, da Escola Municipal Domingos Agenor Smith, sendo de 

suma importância para construção de conhecimentos científicos na área do ensino 

de Física. Também foram analisadas as condições de aprendizado dos alunos em 

tempos de pandemia. Em decorrência das paralisações, participamos de poucas 

atividades presenciais em virtude de não poder estar em contato presencial. Foram 

trabalhadas as atividades de forma remota (assíncronas e síncronas), fazendo-se 

necessário ter que nos adaptar a essas novas formas alternativas de desenvolvi-

mento para a conclusão das atividades, tendo em vista que o ensino remoto tem 

sido uma das ferramentas essenciais para o andamento do programa. 

Portanto, este relato de experiência irá demostrar experiências vividas por 

parte dos bolsistas, levando em consideração todas as dificuldades encontradas 

em desenvolver e criar atividades que pudessem auxiliar os alunos da Escola Muni-

cipal Domingos Agenor Smith em tempos de pandemia, além de também mostrar 

detalhes das atividades desenvolvidas, despontando toda vivência de um bolsista 

do PIBID até o presente. 

PROGRAMA PIBID 

O programa oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos que se 

dediquem ao estágio nas escolas da Educação Básica da rede pública de ensino. O 

PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e valorização da formação de pro-

fessores para a Educação Básica, inserindo o acadêmico do curso superior desde o 

início de sua formação no ambiente escolar, participando de atividades e projetos 

desenvolvidos na escola para a qual foi designado. Oferece bolsas também a coor-

denadores institucionais que articulem e implementem o programa em univer-

sidades ou institutos federais de educação, ciência e tecnologia; a coordenadores 

de área envolvidos na orientação aos bolsistas; e, ainda, a professores de escolas 

públicas responsáveis pela supervisão dos licenciandos (BRASIL, 2021). Desta 

forma, o programa é uma iniciativa a mais na busca por uma educação de quali-

dade, com relevância para todos os envolvidos e que aproxima universidade, esco-

la e comunidade. 

SOBRE O SUBPROJETO 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/Física 

2020, pertencente ao Núcleo Física-Coari da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) - Instituto de saúde e biotecnologia (ISB) sob a orientação do coordenador 
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de área Professor Dr. Tiago Gonçalves Santos, que nos orienta na produção do sub-

projeto com o intuito de auxiliar nas melhorias do desempenho educacional dos 

alunos, propondo como tema: Auxiliar no Processo de Ensino Aprendizagem dos 

Alunos. 

O programa é desenvolvido em três escolas do município de Coari, contudo 

esse relato refere-se às atividades realizadas exclusivamente pelo grupo de 

acadêmicos que desenvolve o programa na escola municipal Domingos Agenor 

Smith. O subprojeto pretende levar adequações para o melhor aprendizado do 

aluno, buscando sempre métodos mais dinâmicos para que os mesmos se interes-

sem mais pelo assunto proposto, visando sempre por uma boa educação. 

Devido à pandemia tivemos que nos adaptar à nova realidade de ensino 

remoto (online) e usar todos os meios disponíveis para enriquecer e facilitar os 

conteúdos ministrados. 

O PIBID NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AGENOR SMITH 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) vem sendo 

desenvolvida de forma remota na escola Municipal Domingos Agenor Smith, 

desde novembro de 2020, com a previsão de término para abril de 2022, sob a 

supervisão da professora Macélia Moraes, junto a nove bolsistas distribuídos nas 

turmas de 9° ano do Ensino Fundamental II, no turno vespertino.  

A Escola Municipal Domingos Agenor Smith fica localizada na Avenida do 

Futuro, nº 1137, bairro da União, abrangendo alunos de baixa renda, junto aos 

quais pudemos perceber as inúmeras dificuldades sociais e econômicas. 

A escola está funcionando desde 25 de agosto de 1997, quando tinha ape-

nas quatro salas de aulas e funcionava nos turnos matutino e vespertino. Após sua 

reforma em 2003, passou a funcionar nos três horários, com nove salas de aulas. 

Atualmente, a mesma exerce sua função com 63 docentes, 43 em salas de aulas. 

Atende alunos do 6° ao 9° ano com média de 40 alunos por turma (sala), total-

zando aproximadamente 800 alunos matriculados no Ensino Fundamental II e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
 

 

 
Figura 1: A Escola Municipal 

Domingos Agenor Smith hoje 

 

   Fonte: Próprios Autores 
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Os bolsistas contribuem com a professora-supervisora nas atividades para o 

melhor aprendizado dos alunos da Educação Básica. O Programa Institucional de 

Bolsa e Iniciação à Docência (PIBID) veio apenas para somar nesse momento bem 

delicado que estamos vivendo por conta da pandemia da COVID-19. 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

No início do programa PIBID em 2020, veio a triste notícia da chegada da 

COVID-19, que permanece até os dias atuais. Em decorrência disso, o distan-

ciamento, o fechamento de escolas e, assim, as devidas precauções tiveram de ser 

tomadas até que pudéssemos estar todos em segurança para voltarmos às escolas. 

Mediante esse cenário, iniciamos a gestão no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) de forma remota, com recepções e boas-vindas me-

diante através da plataforma do Google com a ferramenta de videochamadas conhe-

cida como Google Meet, que possibilitou que, mesmo cada um em sua casa, tives-

se a oportunidade de ser recepcionado e participasse das atividades de foma remota. 

Desse modo, antes de desenvolvermos as atividades em sala de aula, foram 

necessárias atividades de leitura, resumos e mapas conceituais para aquisição de 

conhecimento. Essa atividade nos possibilitou conhecer mais sobre o que é funda-

mental nos processos de ensino e de aprendizagem.  O  texto  “Interfaces  entre  

teorias  de aprendizagem e ensino de Ciência/Física”, de Moreira e Massoni  (2015), 

trabalha e enfatiza esta temática. A obra lida apresenta teorias funcionalistas e 

descreve como funciona o cérebro em processos de aprendizagem. 

Em decorrência da leitura, surgiram vários fatores de questionamentos que, 

a partir da reflexão e conversas com o coordenador e a supervisora, puderam ser 

esclarecidos, sendo colocado em pauta as teorias sobre o Behaviorismo, de Piaget, 

Ausubel, Brunner, Vygotsky, Vergnaud e Jhonson Laird, todas abordadas no texto 

supramencionado. 

Com o êxito da primeira atividade, foi proposta a elaboração de um mapa 

conceitual dentro desse mesmo tema, enfatizando as principais teorias como: a 

importância do conhecimento prévio; a dialogicidade para aprender; a auto regu-

lação cognitiva; as situações que devem fazer sentido; a conceitualização; a análise 

conceitual do conteúdo; a modelagem mental; a criatividade e o aprender a 

aprender. A princípio, pela observação dos aspectos proposto no texto, a princi-

pal finalidade de todas as teorias sobre ensino apresentados tiveram como obje-

tivo melhorar o desempenho acadêmico do aluno, visando e respeitando o perío-

do de desenvolvimento mental de cada um e propiciar-lhe experiências positivas. 
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Antes do planejamento e desenvolvimento das atividades em sala de aula, 

Nóvoa (2003, p. 5) nos faz pensar sobre as experiências futuras que vamos vivenciar 

na escola, quando diz que: 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a dessem-

penhar na formação de professores. Por razões de prestigio, de 

sustentação cientifica de produção cultural. Mas a bagagem essen-

cial de um professor adquire-se na escola, através da experiência e 

da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, 

por uma espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos 

próprios. 

Examinando essas teorias, deu-se início as atividades dos bolsistas com base 

no conteúdo que os alunos iriam estudar ao longo do bimestre, criando, assim, um 

meio de interação e de sair da zona de conforto (quadro e livro), tendo vinculação 

pensada em explorar as várias áreas de saber para auxiliar os estudantes na com-

preensão e desenvolvimento no ensino. Essa atividade é feita de forma dinâmica, 

planejada pelos bolsistas juntamente com o coordenador e professor supervisor. 

Mediante tal prática, os bolsistas, com a ajuda do professor-coordenador e super-

visora, elaboram seus experimentos, experimento esse que teria que constar da 

confecção do plano de aula, o roteiro de experimento e de materiais que pudessem 

ser encontrados em casa para assim facilitar os alunos a recriá-los. 

Cada pibidiano teve um tema para apresentar seu experimento contemplan-

do qualidades, entrosamentos, capacidade e diferentes modos de aprendizagem 

um do outro. Os temas constituídos pelos bolsistas foram: Intensidade do som – o 

estourar de um balão; bater uma pilha de blocos; intensidade de som de uma 

buzina de moto; níveis de intensidade do som nos cômodos de uma casa; propa-

gação da luz (disco de Newton); movimento harmônico; pêndulo simples; nível de 

iluminância na escola; e frequência sonora, agitando a Física. Todos esses expe-

rimentos foram elaborados com a utilização de materiais encontrados em casa, 

com a utilização do aplicativo Arduino Science  

Journal (Figura 2). Esse aplicativo é utilizado 

para medir frequências, velocidades, tem-

peratura e outros. 

O Arduino Science Journal é um apli-

cativo móvel que permite a qualquer pessoa 

realizar experimentos científicos medindo o 

mundo ao redor com sensores, documentan-

do e comparando dados, desenvolvendo e 

validando hipóteses e fazendo anotações. Fonte: Arduino Science Journal 

 

Figura 2: Aplicativo Arduino Science Journal 
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Com o decreto do município previsto para voltar às aulas semipresenciais, 

elaboramos um questionário para fazer um levantamento dos alunos da Escola 

Municipal Domingos Agenor Smith, para saber quais meios tecnológicos os alunos 

utilizavam para se conectar às aulas de forma remota. Este questionário foi apli-

cado por nossa professora-supervisora, já que não tínhamos autorização para a 

realização de atividades presenciais, sendo feito o balanceamento, depois de todos 

os alunos terem respondido, ressaltando que, devido à pandemia, não tínhamos 

ainda a autorização de estar em sala de aula. Foi-nos proposto a elaboração de 

vídeoaulas para auxiliar os alunos que precisavam de uma explicação mais deta-

lhada. Além de videoaulas, também de forma remota, abrimos uma agenda para 

que os alunos pudessem esclarecer suas dúvidas via WhatsApp, SMS e ligação tele-

fônica, dentre outros meios de comunicação. 

Mediante o exposto, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docên-

cia (PIBID), desde o início, nos possibilitou ter a oportunidade excelente e inesque-

cível de participar, sendo construídos novos conhecimentos e adquirindo novos 

significados para a nossa formação de futuros professores. O programa nos sugere 

novos desafios e questionamentos, mas nos assegura saberes no ensino e aprendi-

zagem através do aprimoramento dos saberes necessários pertencentes à docência.  

Acreditamos que nos oportuniza também, para o futuro, auxiliar os alunos 

presencialmente, o que será um novo desafio, todavia, deixa garantidos os ensina-

mentos dos conteúdos disciplinares à medida que esse processo ocorre. O PIBID 

nos concede/motiva ter duas visões, tanto de educador como também de edu-

cando, garantindo experiência de perto através das atividades que desenvolvemos 

juntos, contribuindo não só com os alunos, mas como também fez e faz parte da 

nossa formação acadêmica. 

RELATO DE ATIVIDADES 

Questionários 

Objetivo: questionários para a obter informações referentes a quais recursos 

os alunos tinham à disposição (celulares, computadores, internet etc), tendo em 

conta compreender as dificuldades dos alunos quando as aulas estavam sendo 

trabalhadas de forma remota e se os alunos sabiam quais as áreas de conheci-

mento estudadas na disciplina de Ciências da Natureza. 
 

Roteiro de perguntas 

1.Quais meios digitais você tem mais acesso?  
   (   ) celular  
   (   ) computador 
   (   ) notebook  
   (   ) não tem 
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2.Você tem acesso à internet? 
   (   ) sim  
   (   ) não  
 

3.Qual meio de conexão que você mais utiliza?  
   (   ) dados móveis  
   (   ) Wi-Fi  
   (   ) não tem  
 

4.Você utiliza redes sociais como: WhatsApp, Facebook, Instagram?  
   (   ) sim  
   (   ) não  
 

5.Qual ambiente em sua casa você utiliza para seus estudos? 
   (   ) sala  
   (   ) quarto  
   (   ) cozinha 
   (   ) outros 
 

 6...Como você classifica o estudo online?  
   (   ) ruim  
   (   ) regular  
   (   ) bom 
   (   ) ótimo 
 

7.Você concorda que o local de estudo influencia no seu desempenho escolar? 
   (   ) sim  
   (   ) não  
 

8.Qual forma você acha mais interessante de aprender Ciências?  
   (   ) teórica  
   (   ) prática  
 

9.Qual das alternativas abaixo corresponde a Ciências? 
   (   ) Português, Arte e História  
   (   ) Física, Biologia e Espanhol  
   (   ) Física, Química e Biologia 
   (   ) Biologia, Português e Matemática 

Resultados 

A atividade foi feita para os alunos dos 8° e 9° anos (ensino regular e EJA) 

na Escola Domingos Agenor Smith. Dada às dificuldades da pandemia da COVID-

19, não pudemos aplicar o questionário presencialmente para os alunos, sendo 

assim, enviamos via WhatsApp a atividade para os professores da escola aplicar. 

Logo, com o resultado do questionário em mãos, chegamos à conclusão que 77 

dos 95 alunos das séries citadas acima têm mais acesso ao celular do que a outros 

meios digitas, como computador, notebook etc. 63 dos 95 alunos têm acesso à 
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internet e os outros 21 não tem acesso; 78 de 92 alunos utilizam Wi-Fi ou dados 

moveis como meio de conexão; 54 dos 84 utilizam redes sociais para se comunicar 

e outros 30 não utilizam redes sociais; 63 dos 95 alunos usam o quarto para estudar 

e os outros 32 utilizam outros locais; 49 de 90 alunos classificam o estudo online 

bom ou ótimo e os outros 41 classificam ruim ou regular; 73 de 84 alunos 

concordam que o local de estudo influencia no desempenho escolar e os outros 

11 não concordam; 55 de 86 alunos acham mais interessante aprender ciências de 

forma teórica e os outros 31 acham mais interessante fazê-lo na prática; 57 de 85 

alunos responderam que Física, Química e Biologia correspondiam à ciências, 4 

responderam que Física, Biologia e Espanhol eram ciências, 7 responderam ser 

Biologia, Português e Matemática e 17 responderam ser Português, Artes e His-

tória. A maioria dos alunos das series citadas fizeram o questionário, porém, alguns 

deixaram de responder algumas perguntas do questionário. 

Finalizando a pesquisa com o questionário, já em posse dos dados, fizemos 

alguns vídeos relacionados ao ensino de ciências, assim como será apresentado no 

próximo tópico. 

VÍDEOS PRODUZIDOS 

Logo após a realização do questionário, fizemos planejamento das ativida-

des que seriam realizadas posteriormente, assim como a produção de vídeos como 

material de apoio para o ensino das ciências. 

O primeiro vídeo foi sobre o som não se propagar no ar, que foi feito com 

exemplos e uma breve discussão, onde o objetivo foi de ampliar o conhecimento 

dos alunos. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Vídeos Desenvolvidos 

O segundo vídeo foi sobre a intensidade sonora, quando foi feito um experi-

mento simples com a utilização do aplicativo de celular chamado Arduíno Science 

Journal, tendo como objetivo explicar a intensidade sonora de uma buzina de moto, se 

ela pode afetar a audição do ser humano e se ela infringe as leis de trânsito. 

O terceiro e último vídeo abordou o seguinte tema: Dicas de segurança no 

uso da energia elétrica. As crianças e jovens hoje em dia precisam ter o conheci-



129 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

mento básico sobre esse assunto, pois pode haver situações no cotidiano deles 

que precisarão utilizar essas dicas para que possam evitar acidentes e até mesmo 

livrá-los da morte. 

Foram apresentadas cinco dicas de segurança e esse vídeo foi de mera 

contribuição para os alunos, pois os mesmos já estavam estudando esse assunto e 

isso ajudou bastante na aprendizagem dos alunos da escola-campo. 

Logo, todos os vídeos foram enviados para a Escola Domingos Agenor 

Smith, onde os professores encaminharam para o grupo de WhatsApp dos alunos. 

Durante a realização dessas atividades, foi possível observar que alguns 

educandos não tinham acesso à internet ou nem mesmo um meio digital para se 

comunicar, tendo em vista que os professores enviavam trabalhos ou assuntos no 

momento em que as escolas estavam fechadas por conta da COVID–19, sendo 

assim, percebemos que alguns educandos foram prejudicados por não ter recursos 

para receber esse conteúdo. 

Logo, percebemos outro aspecto muito desanimador para a educação brasi-

leira, onde 28 dos 85 alunos do 8º e 9º anos (regular e EJA) não sabem as matérias 

que são da área de Ciências da Natureza, e isso é lamentável porque, no nível de 

escolaridade que eles estão, eles deveriam ter o conhecimento sobre isso, porém, 

isso não é muito falado nas matérias de Ciências no Ensino Fundamental. 

A realização dos vídeos foi para ajudar os educandos com a matéria de Ciên-

cias, quando fizemos vídeos sobre o que eles já estavam estudando ou iam estudar, 

visando a ampliar o conhecimento dos alunos sobre a Ciência. 

Portanto, pedimos aos professores que colocassem os nossos vídeos na TV 

escolar também, com o objetivo de ajudar os alunos que não tinham um meio 

digital para assistir os vídeos, e para não haver desigualdade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa de Iniciação à Docência - PIBID - tem papel fundamental para 

uma boa formação dos futuros docentes, pois ele dá suporte inicial do contato 

como educador na sala de aula, uma vez que insere os pibidianos nas práticas do 

cotidiano acadêmico. Participar do PIBID é muito proveitoso, pois contribui para 

nossa formação como futuros educadores, tendo a oportunidade de aprender, 

aplicar e observar, ganhando, assim, experiência através da execução e prática 

pedagógica das tarefas propostas. 

Considera-se que a participação nesse programa está sendo muito agre-

gadora de conhecimento e que proporciona uma notória formação profissional e 

crescimento pessoal. 
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Diante das experiências obtidas, sejam por meio de realizações de experi-

mentos, planos de aula e vídeoaulas, sejam por meio de questionários e monitoria 

aos alunos, essas atividades contribuíram bastante para a constante evolução da 

prática docente dos pibidianos envolvidos. 

Ressalta-se que as maiores dificuldades enfrentadas se devem à limitação 

em não poder acompanhar de perto (presencialmente) os alunos na sala de aula, 

todavia, foram desenvolvidas maneiras de interagir com os alunos, tanto por meio 

de gravação de vídeos quanto pela monitoria. Estas foram algumas soluções 

aplicadas para dar suporte aos alunos e, assim, desenvolver o programa na Escola 

Domingos Agenor Smith. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de experiên-

cia sobre o planejamento e a produção de videoaulas de Matemática durante a 

pandemia, bem como suas contribuições para a formação dos bolsistas do Pro-

grama Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Seu referencial teórico 

tem como eixo principal noções advindas de Paulo Freire entre outros. A prática 

foi realizada com as turmas do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e com 

a turma do primeiro ano do Ensino Médio da Escola de Educação Básica Deputado 

João Custódio da Luz, com foco nos conteúdos matemáticos de equações, poli-

nômios, expressões numéricas, frações e funções. A pesquisa, de caráter quali-

tativo, teve início no final de fevereiro de 2021 e foi finalizada em julho do mesmo 

ano e contou com sete fases, dentre as quais destacamos: apresentação da pro-

posta aos bolsistas, escolha do tema e realização da pesquisa do conteúdo mate-

mático; gravação dos vídeos; criação de grupos no WhatsApp; postagem no canal 

do YouTube dos vídeos e disponibilização dos links nos grupos do WhatsApp. 

Concluiu-se, sobre esta atividade, que: a) o uso das TICs por meio de um roteiro 

com objetivos fixados e com uma metodologia pré-estabelecida é significativo no 

processo de ensino e de aprendizagem da Matemática; b) no decorrer da aplicação 

da atividade, os alunos demonstraram interesse e tornaram-se também respon-

sáveis pela construção do seu próprio conhecimento; c) esta prática auxiliou os 

bolsistas no desenvolvimento de saberes pedagógicos necessários para seu futuro 

como professor. 

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Tecnologias Digitais. Videoaulas. 

INTRODUÇÃO 

Durante a pandemia, a utilização das Tecnologias de Informação e Comuni-

cação (TICs) na educação cresceu consideravelmente. A inclusão digital, por meio 
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da produção de vídeos, tornou-se a mais importante ferramenta auxiliar nos pro-

cessos de ensino e de aprendizagem. Em virtude disso, os bolsistas do PIBID Inter-

disciplinar do Núcleo de Matemática do Instituto Federal Catarinense (IFC) Campus 

Rio do Sul (SC) foram orientados pelo professor-supervisor da escola-campo e pela 

coordenadora de área do programa a planejar e produzir videoaulas de Matemá-

tica sobre o conteúdo de equações para o oitavo e nono ano do Ensino Funda-

mental e funções para o primeiro ano do Ensino Médio da Escola de Educação 

Básica Deputado João Custódio da Luz (SC). O programa (PIBID) foi implementado 

na referida escola e tem como período de vigência de outubro de 2020 até abril 

de 2021. 

O presente relato apresenta não somente a importância da utilização de 

tecnologias na educação, mas também a notoriedade das TICs na formação de 

novos professores. Para isso, o material de análise é o planejamento da aula e a 

produção dos vídeos que ocorreram no período de fevereiro a julho de 2021. As 

bases teóricas que, neste estudo, sustentam o exercício analítico estão construídas 

a partir, principalmente, de Freire (2018), D’Ambrosio (2011; 2016), Larrosa (2011), 

Freitas (2012), entre outros. 

A seguir, apresenta-se uma breve revisão teórica sobre a temática do artigo. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na década de 1970, os primeiros computadores começaram a ser instalados 

nas escolas e, em vários países, vieram acompanhados de impressoras, câmeras 

digitais, scanners e outros periféricos (LEITE; RIBEIRO, 2011). Chamados de Tecno-

logias da Informação (ou ainda, TI), esses equipamentos foram os pioneiros da 

nova era digital dentro da sala de aula. Com a chegada da internet e das ferra-

mentas de pesquisa virtuais, estas ferramentas passaram a ser chamadas de Tecno-

logias da Informação e Comunicação (TICs). Desta forma, o novo nome passou a 

englobar todos os tipos de equipamentos que permitem criar, capturar, interpre-

tar, armazenar, receber e transmitir informações (ANDERSON, 2010). 

O primeiro passo é descobrir quais tecnologias mais se ajustam ao projeto 

de ensino da instituição. Esta etapa vai garantir que os alunos tenham acesso aos 

equipamentos certos para auxiliá-los em sua vida escolar. O próximo passo (e um 

dos mais importantes) é conseguir um conhecimento referente à todas as ferra-

mentas tecnológicas que foram adquiridas (MORAN, 2007). Obter um domínio 

pedagógico sobre estes equipamentos é de extrema importância, pois a capaci-

tação do corpo docente, funcionários e alunos é fundamental para tornar mais 

competente a utilização dos recursos disponíveis (MORAN, 2007). 
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Após a capacitação inicial, é importante que o profissional permaneça sem-

pre em contato com as novas competências tecnológicas, já que estas estão 

sempre em constante mudança. Desta forma, o professor consegue aplicar o co-

nhecimento de forma eficiente, evitando a transmissão de regras padronizadas 

sobre a utilização das TICs que não contribuirão para o aprendizado idôneo de 

seus alunos. 

Até o ano de 2020, antes da pandemia, a maioria das instituições de ensino 

sempre estiveram ligadas a um espaço físico, utilizando as TICs como material de 

apoio e não como uma ferramenta integrada ao ensino. Com a chegada do novo 

coronavírus e o fechamento das escolas, fez-se necessária a utilização de meios 

tecnológicos para que os alunos pudessem continuar estudando, mesmo sem sair 

de casa. 

Essa mudança na vivência da sociedade afetou diretamente a educação, que 

passou a realizar atividades de forma remota. Desta forma, tornou-se importante 

que as unidades escolares e os docentes explorassem os recursos tecnológicos, de 

forma que estas tecnologias se tornassem ferramentas capazes de auxiliar na for-

mação eficiente e inovadora do indivíduo, mesmo que fora do ambiente escolar. 

O ensino da Matemática, por exemplo, é um desafio para a maioria dos estu-

dantes que apresentam dificuldades para compreender determinados assuntos e 

para desenvolver o raciocínio lógico necessário para a resolução de problemas 

mais complexos. O uso das tecnologias relacionadas à Matemática tem como prin-

cipal objetivo minimizar estas dificuldades, trazendo ferramentas que instiguem a 

curiosidade e a vontade de aprender dos alunos. Softwares de geometria dinâmica, 

como o Geogebra 3D, por exemplo, são exemplos de ferramentas alternativas que 

permitem a visualização de processos matemáticos de forma interativa, auxiliando 

na compreensão de cada etapa do conteúdo apresentado. 

Além disso, outra ferramenta que se destaca é a utilização de vídeos na 

explicação do conteúdo e como exercício, já que intensifica a interação dos alunos 

entre si e até mesmo com o professor. De acordo com Silva e Oliveira (2010, p. 5), 

a produção de vídeos de forma didática é capaz de desenvolver habilidades 

essenciais aos alunos, como interação e oratória. Além disso, conforme os autores 

Oechsler e Borba (2018), “[...] podem ser exibidos em sala de aula e utilizados como 

recursos didáticos, servindo para despertar a atenção dos alunos sobre o tema 

exibido e promover discussões sobre o conteúdo”. 

Apesar de poucos estudos relacionados à adaptação das aulas matemáticas 

para ambientes virtuais (OECHSLER; BORBA, 2018), a pandemia tornou este tema 

necessário e movimentou a troca de experiências de professores em fóruns, 

palestras e outros eventos organizados pelos órgãos de ensino. Ressalta-se que, 
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esta colaboração e divulgação de resultados se torna necessária para a evolução 

dos sistemas de educação, que podem aplicar, de modo expansivo, as ferramentas 

virtuais no ensino da Matemática. 

Deste modo, as videoaulas surgiram com o intuito de se tornar uma nova 

ferramenta de apresentação dos conteúdos. Antes mesmo da pandemia, várias 

pesquisas relacionadas à produção de vídeo foram realizadas (OECHSLER; BORBA, 

2018; FREITAS, 2011). Freitas (2011), por exemplo, apresentou em sua dissertação 

um trabalho sobre produção de vídeo por graduandos da área de Exatas onde 

apresentava essa dinâmica como uma ferramenta de grande importância no pro-

cesso de ensino e de aprendizagem da Matemática. Nesse sentido, Freitas (2012) 

também afirma que esta nova (embora familiar) metodologia requer um envolvi-

mento dos alunos e também dos professores, por se tratar de um processo que 

exige atenção e dedicação. 

METODOLOGIA 

Neste estudo, utilizou-se uma abordagem qualitativa, visto que esse tipo de 

investigação “[...] possibilita um estudo mais flexível do problema, contribuindo 

para a sua análise e compreensão” (QUARTIERI et al., 2020, p. 389). Este artigo 

apresenta um relato de experiência sobre o planejamento e produção de vídeos 

para serem utilizados no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos mate-

máticos durante a pandemia nas turmas do sexto ano ao nono ano do Ensino 

Fundamental e do primeiro ano do Ensino Médio. 

Esta atividade teve início no final de fevereiro e foi finalizada em julho de 

2021 e contou com sete fases adaptadas de Oechsler e Borba (2018). São elas:  

(i) apresentação da proposta aos Pibidianos, escolha do tema e realização 

da pesquisa do conteúdo matemático; 

(ii) elaboração do roteiro/planejamento;  

(iii) revisão do roteiro/planejamento pelo professor supervisor e pela coor-

denadora do núcleo de matemática do PIBID;  

(iv) gravação dos vídeos; 

(v) criação de grupos no WhatsApp constituídos por alunos das turmas do 

sexto ano do Ensino Fundamental até o primeiro ano do Ensino Médio;  

(vi) criação de um canal do YouTube;  

(vii) postagem no canal do YouTube dos vídeos e disponibilização dos links 

nos grupos do WhatsApp;  

(viii) auxílio no esclarecimento das dúvidas dos alunos por meio dos grupos 

do WhatsApp.  
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Este trabalho tem como foco o relato dos alunos do PIBID que realizaram as 

atividades com turmas do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e no primeiro 

ano do Ensino Médio sobre o conteúdo matemático de equações, expressões 

numéricas, polinômios, funções, entre outros. 

Inicialmente, após a escolha e pesquisa sobre o conteúdo matemático foi 

disponibilizado pelo professor-supervisor e pela coordenadora do núcleo do PIBID 

um roteiro que conduziu o planejamento e a produção dos vídeos. As etapas que 

constituem o roteiro são:  

(a) Tema;  

(b) Pré-Requisitos;  

(c) Objetivos (geral e específicos);  

(d) Recursos didáticos;  

(e) Metodologia de Ensino;  

(f) Desenvolvimento da aula.  

Além disso, as videoaulas deveriam ser gravadas obedecendo aos seguintes 

critérios:  

(a) Tempo máximo de 15min, podendo ser um ou mais vídeos (todos os 

vídeos juntos devem permanecer dentro do tempo especificado);  

(b) Uso de material manipulável (quando possível) ou a partir de exemplos 

práticos ou situações problema;  

(c) Propor alguns exercícios aos alunos (no máximo, três).  

A partir destas especificações, foi possível dar início ao planejamento das aulas. 

Depois de entregar o planejamento da videoaula ao professor-supervisor e 

à professora-coordenadora e receber de volta as sugestões para as reformulações, 

foi dado início a gravação dos vídeos. Tais vídeos, após produzidos, foram posta-

dos no canal1 do YouTube intitulado PIBID Matemática - Rio do Sul, criado espe-

cificamente para este fim. O link do vídeo foi enviado para as turmas através dos 

grupos do WhatsApp em que os bolsistas estavam inseridos, visando facilitar a 

comunicação entre os bolsistas e os alunos das respectivas turmas. A partir disso, 

os pibidianos com a orientação e acompanhamento do professor-supervisor, reali-

zou a interação com a turma, esclareceu dúvidas, propondo desafios matemáticos etc. 

Após o retorno de maneira híbrida (tempo escola e tempo casa) das ativi-

dades escolares, verificou-se a necessidade de também oportunizar durante as 

aulas de matemática presenciais das respectivas turmas que, os alunos assistissem 

aos vídeos. Visto que, alguns tem dificuldades de recebimento de sinal da internet 

em suas residências. 

_________________________ 
1 O link do canal: https://www.youtube.com/channel/UCMNKC8sxUs9RUvv6-8_IrVw. 
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Com o intuito de abordar as diferentes possibilidades da experiência na 

educação, Jorge Larrosa (2011) diz acreditar que esta palavra é utilizada, por muitas 

vezes, sem que se entenda seu real significado e a importância de suas possi-

bilidades teóricas, críticas e práticas. Apresentando um conceito chamado de “prin-

cípio da reflexividade”, Larrosa (2011) caracteriza a experiência como um movi-

mento de ida e volta: 

Um movimento de ida porque a experiência supõe um movimento 

de exteriorização, de saída de mim mesmo, de saída para fora, um 

movimento que vai ao encontro com isso que passa, ao encontro 

do acontecimento. E um movimento de volta porque a experiência 

supõe que o acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em 

mim, no que eu sou, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu 

sei, no que eu quero, etc. Poderíamos dizer que o sujeito da expe-

riência se exterioriza em relação ao acontecimento, que se altera, 

que se aliena (LARROSA, 2011, p. 6). 

O presente estudo apresenta um relato de experiência sobre o planejamento 

e a produção de videoaulas de Matemática durante a pandemia, bem como suas 

contribuições para a formação dos bolsistas do PIBID. Para tal, o conceito de expe-

riência de Larrosa (2011) constitui-se como um importante solo teórico de idas e 

vindas durante a atividade. 

A partir da citação mencionada anteriormente (LARROSA, 2011), é possível 

afirmar que o movimento de ida é caracterizado ao momento do contato – de 

conhecer, de se apropriar, de se dispor ao novo etc – com a atividade proposta. 

Tal momento, que era desconhecido até então, representava o primeiro contato 

com alunos com a escola e, principalmente, os primeiros passos como docente. Já 

o momento de volta configura-se como o desenvolvimento dos saberes neces-

sários (FREIRE, 2018) para a prática docente, ressaltando-se que, com a atividade 

realizada, o bolsista demonstra ter adquirido uma experiência que será fundamen-

tal no processo de construção das próximas atividades, mesmo que realizadas 

ainda de forma virtual. Como afirma Freire (2018, p. 40) “é pensando criticamente 

a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Também é possível afirmar que essa atividade em todas as suas etapas 

contribuiu para o processo de formação dos bolsistas, futuros professores de 

Matemática. O contato com o primeiro planejamento de aula e ainda com o uso 

de tecnologias só acrescentou novos saberes à iniciação à docência dos acadê-

micos. Diante das mudanças no cenário educacional após a pandemia, não é mais  

possível seguir com as mesmas práticas educativas (LIMA, 2020). Ou seja, as expe-

riências vivenciadas no decorrer das aulas virtuais oportunizaram aos docentes a 



137 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

adaptação dos seus planejamentos de aula em todos os níveis de ensino em que 

atuam. Isso mostrou que a mudança é necessária e fica evidenciada por Paulo 

Freire (2018, p. 77) que “a partir desse saber fundamental – mudar é difícil, mas é 

possível – que vamos programar nossa ação política-pedagógica” nessa “nova 

escola” pós-pandemia. 

Nas palavras de Lima (2020, p. 512), “há uma janela de oportunidades para 

as instituições manterem o uso de recursos digitais nas suas aulas, mas de uma 

maneira planejada”. 

Nesse cenário, o autor (LIMA, 2020) expõe duas situações: após o corona-

vírus (COVID-19) teremos, provavelmente, uma educação híbrida avançando muito 

mais, o que caracteriza como uma consequência positiva. Já como aspecto nega-

tivo, o pesquisador destaca que “as diferenças educacionais ou as desigualdades 

educacionais vão aumentar bastante” (LIMA, 2020, p. 512). No decorrer da ativi-

dade que está sendo relatada, foi possível verificar que dificuldades quanto ao 

acesso à internet (para assistir os vídeos) e as condições de estudo em casa afetou 

no processo de aprendizagem dos conteúdos matemáticos e da motivação para 

assistir aos vídeos. Em função disso, uma alternativa utilizada foi apresentar os 

vídeos em sala de aula no tempo/escola (momento das aulas presenciais). 

Freire (2018), ao afirmar que “ensinar exige curiosidade”, ressalta a impor-

tância de o professor ser movido pela curiosidade, pois é ela que provoca a sua 

inquietude e o insere na busca por novos saberes. Para ele, sem a curiosidade “não 

aprendo, nem ensino” (FREIRE, 2018, p. 83). Portanto, “o exercício da curiosidade 

convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de 

comparar, na busca da perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser” 

(FREIRE, 2018, p. 85). 

Nessa linha de entendimento, cada fase da atividade desenvolvida 

e, que neste artigo está sendo relatada, foi mobilizada e converge 

no sentido atribuído à curiosidade de Freire (2018). Ou seja, cada 

um dos passos seguidos desde o planejamento até a produção dos 

vídeos e, posteriormente ao acompanhamento e esclarecimento 

das dúvidas pelo grupo do WhatsApp foi movido pela curiosidade 

em propor algo diferente e possível no contexto pandêmico em que 

vivemos. Como destaca o autor (FREIRE, 2018, p. 85) “nunca fui 

ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de um lado, nem 

a diabolizo, de outro. Porém, “Não tenho dúvida nenhuma do 

enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que a 

tecnologia põe a serviço das crianças e dos adolescentes [...]” 

(FREIRE, 2018, p.85). 
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É fundamental observar também que a plataforma Youtube, utilizada para a 

divulgação dos vídeos, pode ser considerada uma ferramenta de grande impor-

tância na atividade dos bolsistas, pois “[...] serviu como fonte de consulta, como 

meio para realização de diálogos escritos e foi instrumento para produção, publi-

cação e propagação do conhecimento matemático; conseguindo transformar, inclu-

sive, a forma de absorver e produzir conteúdo” (FREITAS, 2012, p. 86). 

CONCLUSÕES 

Esta seção tem o propósito de mostrar alguns resultados da experiência 

vivenciada no planejamento e produção das videoaulas de Matemática durante a 

pandemia, bem como suas contribuições para a formação dos bolsistas do PIBID. 

Diante disso, ressalta-se algumas considerações que podem ser evidenciadas a 

partir do exposto neste texto, tais como: a atividade oportunizou aos bolsistas o 

conhecimento de como utilizar as TICs na escola e como os docentes podem pre-

parar uma aula de fácil compreensão e que seja mais atrativa para os seus alunos. 

Tal conhecimento é importante aos futuros professores, pois a educação na 

contemporaneidade está cada vez mais se apropriando das ferramentas tecnoló-

gicas existentes e se tornando uma educação onde “a mesma não será mais a 

prática cartesiana e linear de antes, em que a metodologia de ensino pautava-se 

em repetir a teoria do livro e na aplicação de listas e mais listas de exercícios” 

(FREITAS, 2012, p. 88). 

Analisando a plataforma utilizada, percebe-se que o YouTube proporcionou 

a criação e publicação de uma ideia própria, totalmente desenvolvida e baseada 

no processo de pesquisa e produção oportunizado nesta atividade. Dessa forma, 

percebe-se que “[...] produzir, construir, ver-se na imagem, ensaiar, saber para si e 

saber explicar ao outro, gravar, dividir conhecimentos e organizar, foram ações 

constantes e necessárias no trabalho desenvolvido” (FREITAS, 2012, p. 87). 

Evidencia-se, assim, que este trabalho proporcionou uma experiência de 

extrema importância ao futuro professor de Matemática, auxiliando-os na forma-

ção de sua prática pedagógica. Portanto, afirma-se que, através deste conheci-

mento, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação deixa de ocorrer 

somente como última opção de transmissão de conteúdo e passa a ser uma 

ferramenta de extrema importância na produção do conhecimento matemático. 
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RESUMO: O livro didático assume um papel relevante no processo de ensino-

aprendizagem, pois é uma ferramenta pedagógica presente na maioria das escolas 

públicas brasileiras a partir de sua avaliação e distribuição pelo Programa Nacional 

do Livro e do Material didático (PNLD). O livro dispõe em sua estrutura do “Manual 

do Professor”, que exerce uma função de guia ou de manual de instruções, 

auxiliando o docente na escolha de metodologias que melhor se adequam ao 

conteúdo que será ministrado. Nesse contexto, tendo como base teorias de 

ensino- aprendizagem, o presente trabalho traz uma análise do “Manual do 

Professor” de um livro didático de física do 1º ano do ensino médio. A análise 

mostra que o livro não adota somente uma teoria de ensino-aprendizagem, mas 

perpassa por várias delas. O manual nem sempre é consultado pelo docente, mas 

consideramos que o estudo da base teórica, encaminhada por esse material, 

contribui para a compreensão da metodologia utilizada em sala de aula. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de pesquisas com esse material nas licenciaturas pode 

contribuir para a formação dos futuros docentes preparando-os a examinar suas 

práticas com um olhar pedagógico, oportunizando a adaptação ou até mesmo 

reformulação da sua metodologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Livro didático. Ensino de física. PNLD. 

INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional do Livro e do Material didático (PNLD) avalia e 

distribui livros didáticos está presente na maioria das escolas públicas brasileiras. 

Esse material tem papel relevante no processo de ensino-aprendizagem, como 

ferramenta pedagógica presente na maioria das escolas públicas. Eles apresentam 

inúmeras funções pedagógicas, visto que orientam o discente no estudo individual 

e, além disso, auxiliam o professor na elaboração de aulas. Desta forma, o livro 

didático torna-se um instrumento imprescindível para o desenvolvimento de 

estudos e atividades em sala de aula. 
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O livro dispõe em sua estrutura do “Manual do Professor”, que exerce uma 

função de guia ou de “manual de instruções”, auxiliando o docente na escolha de 

metodologias que melhor se adequam ao conteúdo que será ministrado. Dessa 

maneira, o “Manual do Professor” surge como um instrumento que pode propiciar 

ao educador um aprofundamento nas práticas pedagógicas e a elaboração de 

estratégias didáticas. 

Assim, tendo como base as teorias de aprendizagem abordadas no texto 

“Interfaces entre Teorias de Aprendizagem e Ensino de Ciências-Física” (MOREIRA; 

MASSONI, 2015) o presente trabalho traz uma análise do “Manual do Professor” 

de um livro didático de física do 1º ano do Ensino Médio. 

MANUAL DO PROFESSOR 

O trabalho trata de uma pesquisa qualitativa que consta da análise 

documental do livro do primeiro ano do ensino médio, intitulado título “Física”. Os 

autores são Osvaldo Guimarães, José Roberto Piqueira e Wilson Carron. Publicado 

pela Editora Ática (2ª edição, 2016). Para análise do material utilizamos a análise 

de conteúdo de Moraes (1999). 

Na análise do Manual do Professor, identificamos elementos que podem 

remeter à teoria comportamentalista. “Para o psicólogo e mestre em Educação 

Marcos Meier, são quatro fatores que se relacionam ao desenvolvimento da inte-

ligência: a diversidade e a intensidade de estímulos, a conquista de desafios, a 

superação de dificuldades e a resolução de problemas.” (GUIMARÃES; PIQUEIRA; 

CARRON, 2016, p. 298). As teorias comportamentalistas apropriam-se com frequên-

cia do termo “estímulo”. A citação anterior traz em sua estrutura esse termo, 

afirmando que o desenvolvimento da inteligência está relacionado a esse fator. 

Moreira e Massoni (2015), ao abordarem a teoria de Wilhelm Wundt, 

afirmam: “o indivíduo é um mecanismo de estímulo-resposta, cujas reações são 

pré-condicionadas e estão além de seu controle” (MOREIRA; MASSONI, 2015, p. 

8). Ou seja, dentro do estudo da física, quando o aluno é exposto a diversas 

situações que trazem um contexto físico, ele passa a acumular informações e, desta 

forma, quando se deparar novamente com uma situação já conhecida, ele seria 

capaz de reagir da forma adequada, valendo-se do conhecimento pré- adquirido. 

Ainda, no Manual do Professor há a seguinte afirmação: 

Ao estudar Física, o aluno se depara com situações reais e irreais, 

simples e complexas, intuitivas e contraintuitivas, comuns e inco-

muns, microscópicas e macroscópicas, conceituais e matemáticas, 

tangíveis e intangíveis, universais e particulares, o que ajuda a 

fortalecer sua capacidade de imaginação, outra ferramenta funda-
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mental para a saúde cognitiva. Todas essas circunstâncias oferecem 

uma composição de estímulos que ajudam o estudante a desen-

volver a capacidade de abstração e de generalização, mais duas 

ferramentas cognitivas imprescindíveis para a compreensão das leis 

físicas e para o fortalecimento da cognição (GUIMARÃES; PIQUEIRA; 

CARRON, 2016, p. 298). 

Assim, constata-se um resquício do princípio da frequência de James B. 

Watson. Observamos que o manual associa dois mecanismos, que auxiliam no 

aprendizado (abstração e generalização), ao estímulo gerado a partir contato entre 

discente e situações que possuem conexão com a física. Dessarte, “quanto mais 

frequentemente associamos uma dada resposta a um dado estímulo, mais 

provavelmente os associaremos outra vez” (MOREIRA; MASSONI, 2015, pg. 8), isto 

é, quando submetemos o aluno regularmente a determinadas situações de caráter 

físico, possivelmente ele conseguiria definir respostas que serviriam para outras 

situações semelhantes (generalização), contribuindo, assim, para o seu 

desenvolvimento cognitivo. 

Outro trecho relevante escreve que “Maturidades intelectuais diferentes 

precisam de estímulos avaliativos também diferentes” (GUIMARÃES; PIQUEIRA; 

CARRON, 2016, p. 312). Podemos associar tal fragmento à teoria de Piaget, mais 

especificamente, aos períodos de desenvolvimento mental. Apesar de serem 

divididos em períodos por faixa etária, esse pensamento pode ser aplicado na 

questão da maturidade intelectual, uma vez que a assimilação e resposta aos 

estímulos depende, por muitas vezes, da faixa etária do estudante. Assim, de 

acordo com a faixa etária: 

Os indivíduos apresentam, predominantemente, comportamentos 

consistentes com essas características. Tais indivíduos podem, 

eventualmente, comportarem-se de maneira correspondente a 

períodos anteriores e até mesmo posteriores, embora isso seja 

pouco provável. (MOREIRA; MASSONI, 2015, p. 11) 

Por exemplo, seria incoerente ensinar um conceito de Física Contemporânea 

a um aluno do ensino fundamental? Refletindo sobre isso, é possível trazer 

discussões da teoria de ensino desenvolvida por Jerome Bruner. Ele defende que: 

“é possível ensinar qualquer assunto, de uma maneira honesta, a qualquer criança 

em qualquer estágio de desenvolvimento.” (MOREIRA; MASSONI, 2015, p.12 apud 

BRUNER, 1969, 1973). Porém, Bruner também menciona que “o assunto a ser 

ensinado deve ser abordado de modo a levar em consideração as diversas etapas 

do desenvolvimento cognitivo do ser humano.” (MOREIRA; MASSONI, 2015, p. 12). 
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Ou seja, novamente, percebemos o processo de assimilação está relacionado ao 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

Deste modo, na concepção de Piaget, juntamente com a situação-problema 

apresenta-se um esquema que facilite a visualização do problema e, assim, 

proporcione ao aluno um entendimento sobre a questão proposta. Contudo, a 

partir do momento que este esquema se torna insuficiente, adentramos na ideia 

da “descoberta dirigida”, onde o aprendiz busca alternativas para superar tal 

dificuldade, estimulando, assim, a sua aprendizagem. Note que “A proposta de 

Bruner é [...] a da ‘descoberta dirigida’ de modo que a exploração de alternativas 

desperte e mantenha a predisposição para aprender e não cause confusão e 

angústia no aluno.” (MOREIRA; MASSONI, 2015, p. 13) 

Nas pesquisas David Ausubel, sobre aprendizagem significativa ele concluiu 

que: “se fosse possível isolar uma variável como a que mais influencia a 

aprendizagem esta seria o conhecimento prévio do aprendiz” (MOREIRA; 

MASSONI, 2015, p. 18). Sendo assim, contar com o conhecimento prévio do 

indivíduo, tornar mais acessível explicar um conteúdo. No livro analisado, a 

respeito da teoria de David Ausubel encontramos o seguinte fragmento: 

Antes de falar sobre o lugar da Física no conhecimento em geral, é 

interessante construir uma pequena lista de vários saberes e 

costumes. Sugerimos começar com alguns exemplos: história, 

agricultura, ética, folclore, literatura, música, futebol e culinária. 

Peça, então, aos alunos para ajudar, completando com mais 

algumas áreas. [...] Além de motivar a participação da sala, traz os 

conhecimentos prévios dos alunos à tona. (GUIMARÃES; PIQUEIRA; 

CARRON, 2016, p. 321) 

Assim, o livro além de considerar o processo de desenvolvimento cognitivo 

do indivíduo, por diversas vezes demonstra preocupação com o que o aluno já 

sabe, mencionando que o professor “que cria a situação-problema deve conhecer 

os conhecimentos prévios de seus alunos e identificar o tipo de situação mais apro-

priada para tal perfil cognitivo” (GUIMARÃES; PIQUEIRA; CARRON, 2016, p. 315). 

Sobre a aprendizagem significativa o livro analisado cita que “A interação 

aluno versus situação-problema o leva ao reconhecimento da ineficiência de seus 

esquemas e ao trabalho no sentido de reestruturá-los, ou seja, o enfrentamento 

tem como consequência uma aprendizagem significativa” (GUIMARÃES; PIQUEIRA; 

CARRON, 2016, p. 315). 

O livro apresenta na abertura de cada capítulo uma imagem relacionada aos 

assuntos a serem estudados. Observa que há uma representação do signo 

“icônico” da ideia desenvolvida por Lev Vygotsky. 



145 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

A página de abertura de cada capítulo contém sempre uma figura e uma 

pergunta aberta, com o objetivo de situar o aluno no tema que será trabalhado em 

seguida, bem como proporcionar um primeiro estímulo à reflexão sobre o assunto 

que será visto (GUIMARÃES; PIQUEIRA; CARRON, 2016, p. 306) 

Lev Vygotsky defende que a evolução cognitiva do indivíduo está associada 

ao seu contexto social, histórico e cultural, ou seja, o meio social reflete na forma 

como o indivíduo sintetiza algo. Afirma ainda que a assimilação acontece através 

da mediação semiótica e da mediação humana. Dentro da mediação semiótica, encon-

tramos os signos. E, dentro dos signos, encontramos os icônicos. “Icônicos são ima-

gens ou desenhos daquilo que significam” (MOREIRA; MASSONI, 2015, p. 14). Desde 

modo, a partir do momento que uma imagem é associada a um conceito, ela torna-

se um icônico deste conceito. Assim, utilizar uma imagem norteadora na aber-tura de 

cada capítulo, retoma essa ideia de icônico retratada na teoria de Vygotsky. 

As figuras a seguir exemplificam as imagens de abertura dos capítulos. 

 

Figura 1: Imagem de abertura do Capítulo 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUIMARÃES; PIQUEIRA; CARRON (p. 73, 2016) 

A Figura 1 traz duas jogadoras profissionais de futebol, contudo, o foco é a 

bola, pois, a descrição de sua trajetória será utilizada como ponto de partida para 

trabalhar os movimentos em duas dimensões. 
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Figura 2: Imagem de abertura do Capítulo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUIMARÃES; PIQUEIRA; CARRON (p. 208, 2016) 

A Figura 2 é uma fotografia do Sol e da Terra, feita da Estação Espacial 

Internacional, que, em paralelo com a pergunta “o Sol que gira em torno da Terra 

ou é a Terra que gira em torno do Sol?”, busca instigar o estudo pelos corpos 

celestes que constituem o Sistema Solar. 

Além desses excertos que foram interpretados anteriormente, o Manual do 

Professor, apresenta de forma explícita, a Teoria dos Campos Conceituais de 

Gérard Vergnaud: 

De acordo com sua teoria, um conceito não se forma dentro de 

apenas uma situação, do mesmo modo que uma situação não se 

analisa a partir de um só conceito. Essa teoria parte do pressuposto 

de que a assimilação de todas as propriedades de um conceito 

pode levar anos para ocorrer [...]. Sob esse ponto de vista, o 

aperfeiçoamento cognitivo e as respostas do sujeito evoluem à 

medida que encontram uma combinação de tarefas dentro de 

situações que serão dominadas paulatinamente (GUIMARÃES; 

PIQUEIRA; CARRON, 2016, p. 315). 
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De acordo com Vernaud, a aprendizagem acontece de forma contínua e se 

dá através da vivência de inúmeras situações, que não necessariamente encon-

tram-se dentro do âmbito escolar. Assim, fundamentando tal citação, temos que: 

O conhecimento está organizado em campos conceituais cujo 

domínio, por parte do sujeito, ocorre ao longo de um largo período 

de tempo, com rupturas e continuidades, pela experiência, 

maturidade e aprendizagem” (MOREIRA; MASSONI, 2015, p. 16 

apud VERGNAUD, 1982, p.40). 

Ainda, é válido frisar que a construção do conhecimento é restrita, pois 

depende do nível da experiência e do desenvolvimento cognitivo do discente, uma 

vez que o domínio de um conceito pode exigir o domínio de outros conceitos 

prévios. 

Por fim, trago um trecho onde é possível reconhecer a teoria da apren-

dizagem significativa e da pedagogia da autonomia de Freire: 

Nesse caso, em que a avaliação seria utilizada como meio para a 

aprendizagem significativa, o foco seria o preparo do estudante 

para a conquista de sua autonomia, ajudando-o a tomar ciência de 

seu papel como cidadão, bem como de seus deveres, direitos e 

compromissos com o coletivo (GUIMARÃES; PIQUEIRA; CARRON, 

2016, p. 309). 

A pedagogia da autonomia de Paulo Freire é constituída por princípios 

gerais, sendo que um deles diz: “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para sua própria produção/construção.” (MOREIRA; MASSONI, 

2015, p. 26). Deste modo, o professor se torna um mediador entre aluno e 

conhecimento, acompanhando o aluno na busca do saber. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise mostra que o manual do professor não adota somente uma teoria 

de ensino- aprendizagem, mas perpassa por várias delas. As teorias de ensino-

aprendizagem exercem um papel imprescindível para elaboração e execução das 

práticas pedagógicas de um professor, uma vez que é essencial compreender 

como um aluno assimila ou entende determinado conceito. Além disso, elas são a 

base para o desenvolvimento de metodologias que garantem uma aprendizagem 

significativa, orientando o trabalho dos professores para não atuem de acordo com 

as suas concepções pessoais infundamentadas que, por muitas vezes, resultam em 

metodologias ineficazes. 
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O manual nem sempre é consultado pelo docente, mas consideramos que 

o estudo da base teórica, encaminhada por esse material, contribui para a 

compreensão da metodologia utilizada em sala de aula. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de pesquisas com esse material nas licenciaturas pode contribuir 

para a formação dos futuros docentes preparando-os a examinar suas práticas com 

um olhar pedagógico, oportunizando a adaptação ou até mesmo reformulação da 

sua metodologia. 

O trabalho apresentado tem recorte pequeno, por se tratar de uma atividade 

realizada na disciplina de Prática de Ensino de Física II. O manual do professor é 

um material rico para pesquisas na área de ensino. Em trabalhos futuros, temos a 

pretensão de analisar outras coleções e assim poder conhecer melhor as propostas 

encaminhadas por livros didáticos aprovados no Programa Nacional do Livro e do 

Material didático (PNLD). 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos o apoio da Universidade Federal do Amazonas. 

REFERÊNCIAS 

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n.37, 

p. 7- 32, 1999. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4125089/ 

mod_resource/content/1/Roque-Moraes_Analise%20de%20conteudo-1999.pdf>. 

Acesso em: mar. 2021. 

MOREIRA, Marco Antonio; MASSONI, Neusa Teresinha. Interfaces entre teorias 

de aprendizagem e Ensino de Ciências/Física. Porto Alegre: UFRGS, 2015. 

Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/public/tapf/tapf_v26_n6.pdf>. Acesso em: 

mar. 2021. 

Material analisado 

GUIMARÃES, Osvaldo; PIQUEIRA, José Roberto; CARRON, Wilson. Física (Ensino 

Médio): mecânica. 2. ed. São Paulo: Editora Ática, 2016. 

 

 

 

 



149 

 

 

Anais do V CONFISMAT – IEAA/UFAM 

V Congresso de Física e Matemática: O Ensino e a Pesquisa no Contexto Amazônico 
De 23 a 27 de agosto de 2021 – Ano V – Volume 1 – ISSN: 2238-720X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2023, teremos o VI CONFISMAT 

Para saber mais, acesse www.confismat.com 


