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RESUMO 

 

O estudo em questão tem por objetivo mostrar a prática pedagógica como 
suporte principal para a formação de alunos críticos e reflexivos, compreendendo a 
educação enquanto prática social e a escola como local de socialização de saberes. 
Para tanto, foi realizado uma pesquisa de campo na Escola Municipal Deus Menino 
na zona rural do município de Maragogipe-Ba, com a finalidade de analisar as 
influências das estratégias de ensino adotadas pelos professores que lecionam nas 
séries iniciais do ensino fundamental no desenvolvimento da criticidade dos alunos. 
Discute questões sobre o papel do professor no contexto atual, importância da 
formação inicial e continuada para a qualificação do profissional e da ação 
educativa, processo de ensino e aprendizagem baseado na educação reflexiva. O 
trabalho tem por natureza as variáveis quali- quantitativa, no qual se utilizou como 
instrumentos de coleta de dados observação direta, questionários e como 
procedimento de intervenção o desenvolvimento de oficina pedagógica. Os 
resultados apontam para a deficiência da ação educativa, revela a insatisfação dos 
alunos no que se refere às atividades realizadas em sala de aula. Dessa forma, 
surge a necessidade de um repensar no fazer pedagógico do professor que inicia-se 
pela participação dos mesmos em cursos de formação continuada e pelo 
comprometimento do docente em garantir  uma aprendizagem significativa a seus 
alunos, com o propósito de mobilizar suas atividades mental e assim, que eles 
possam desenvolver capacidades e habilidades tanto individual quanto coletiva, 
estando aptos a resolver situações e desafios  que lhes são postos frente aos 
problemas da vida prática. 

 
 
PALAVRAS – CHAVE: Educação. Prática pedagógica. Criticidade. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The present study aims to show the pedagogical practice as the main support 

for the formation of critical and reflective, students comprising education as a social 
practice and the school as knowledge socialization location. For this purpose, a field 
research at the Municipal School Child God in rural Maragogipe-Ba, county in order 
to analyze the influence of teaching strategies adopted by professors teaching in the 
early grades of elementary school in the development of criticality of was carried out 
students. Discusses questions about the role of the teacher in the current context, the 
importance of initial and continuing training for the qualification of professional and 
educational activities, teaching and learning based on reflective education. The work 
is by nature the quantitative variables in quality which was used as collection 
instruments of direct observation data, questionnaires and as an intervention 
procedure the development of educational workshop. The results point to the 
deficiency of educational action reveals the dissatisfaction of students in relation to 
activities undertaken in the classroom. 

Thus arises the need for a rethink in the pedagogical teacher that begins with 
the participation of the same in continuing education courses and the teacher's 
commitment to ensure meaningful learning to their students in order to mobilize their 
mental activities and so they can develop skills and abilities both individual and 
collective, being able to deal with situations and challenges they face put the 
problems of practical life. 

 
 
 
KEY - WORDS: Education. Teaching practice. Criticality. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação faz parte do dia a dia e pode ser considerada como uma prática 

social, pois se apresenta como um processo recíproco em que todo o indivíduo 

direto ou indiretamente estão envolvidos. Assim, é possível entender que a 

educação não se realiza apenas na escola, todavia ela também se consolida em 

casa, na rua, na igreja, enfim, em todo o momento ou espaço em que haja a 

necessidade do homem comunicar-se; porém é na escola que ela se formaliza.  

Nesse sentido, cabe afirmar que não é o professor seu único praticante. No 

entanto, não se pode negar o fabuloso papel que esse profissional pode 

desempenhar dentro da amplitude desse processo, de forma a contribuir na 

formação de cidadãos atuantes, conscientes, capazes de analisar e intervir 

ativamente para transformar a realidade social em que vivem. A tarefa do educador 

e do educando na construção conjunta do conhecimento, se baseia por parte do 

professor, a condução desta construção e a do educando, a procura da sua 

transformação como pessoa atuante dentro do seu meio social. Entretanto, o 

professor que não relaciona formação a transformação, que não estuda que não 

busca estar à altura de suas funções, jamais terá suporte para coordenar as tarefas 

de sua turma, pois “[...] a incompetência profissional desqualifica a autonomia do 

professor” (FREIRE, 1996, p.92).      

A sociedade contemporânea configura-se como a sociedade do conhecimento 

e exige do educador ações pedagógicas mais definidas, ou seja, práticas educativas 

que visem atender as necessidades reais de sujeitos aptos a desempenhar funções 

múltiplas nos diversos setores e âmbito da esfera social. Por isso, não compete mais 

ao docente manter velhos modelos, pois a sociedade nas últimas décadas sofreu 

profundas transformações, e assim, cabe ao professor encontrar novos caminhos 

para ressignificar sua prática.                                                                                                                            

Nessa perspectiva, surge o seguinte problema: como a prática docente 

exercida na escola Deus Menino, situada na localidade de Guapira, zona rural do 

município de Maragogipe – BA, influencia na formação de alunos críticos e 

reflexivos? 

Assim, a hipótese do projeto será: A maioria dos docentes brasileiros é 

proveniente de uma educação centralizadora, onde o professor é o único detentor do 
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conhecimento, portanto não há permissibilidade em mudar sua prática. Pressupondo 

que professores que trabalham com práticas pedagógicas diversificadas podem 

conseguir desenvolver nos alunos o pensar crítico e reflexivo.  Dentro desta linha de 

raciocínio, o objetivo geral será analisar as estratégias de ensino dos professores da 

Escola Deus Menino, zona rural do município de Maragogipe – BA, e suas 

influencias na formação de alunos críticos e reflexivos. Sendo os objetivos 

específicos: Observar se a ação pedagógica conduzida pelos professores tem 

estimulado o educando a reproduzir ou produzir seu conhecimento; Provocar um 

repensar no fazer pedagógico dos professores, através de intervenção pedagógica 

com os alunos; Oportunizar momentos de interação e troca de saberes entre 

pesquisados e pesquisadores, visando à melhoria da prática docente. 

Dentro deste contexto, as ideias para a construção deste projeto foram a 

partir das inquietações oriundas das experiências vivenciadas como estagiárias nas 

turmas do 3° e 4° ano em uma escola pública da zona rural do município de 

Maragogipe – BA. Assim como, as leituras realizadas sobre a atuação docente nos 

dias atuais fizeram entender como a prática docente pode contribuir para o sucesso 

ou o fracasso do processo de ensino e aprendizagem nas séries iniciais do ensino 

fundamental. 

Embasadas nesse pressuposto, é que se pretende conhecer a realidade 

prática que implica a atuação dos professores nas salas de aula na escola Deus 

Menino, situada na localidade de Guapira, zona rural do município citado. 

A proposta do Curso de Licenciatura em Pedagogia é contribuir para a 

formação acadêmica, metodológica e prática de profissionais competentes que 

consigam satisfazer a demanda educacional. Portanto, este projeto contribuirá para 

o incentivo e o fortalecimento linear de pesquisa e extensão da instituição, por ser 

uma rica fonte de informações sobre a prática pedagógica do professor e sua 

influência na formação crítica dos educandos.  Esta temática poderá também servir 

de material de pesquisa para futuros trabalhos acadêmicos, por compreender que a 

intenção investigativa deve fazer parte da vida cotidiana do professor que pretende 

desenvolver um trabalho de qualidade frente ao seu campo de atuação. Assim, a 

relevância social será contemplada na medida em que as ações práticas 

desenvolvidas neste projeto possibilitarão aos professores da Escola Deus Menino, 

uma reflexão sobre a sua atuação em sala de aula e em consequência, estimular a 

formação de alunos mais ativos no processo de ensino aprendizagem.  Além de criar 



15 
 

  

a possibilidade de intervir na dinâmica educacional da referida escola, no intuito de 

construir práticas pedagógicas que estimulem um saber significativo e propulsor na 

formação de uma sociedade maragogipana mais justa e humana. 

 O trabalho apresentado trata-se de uma pesquisa de campo em que se 

aponta na questão metodológica as variáveis de natureza quali-quantitativa, pois as 

mesmas permitem fazer uma análise mais detalhada dos dados, além de possibilitar 

ao pesquisador um contato mais direto com a realidade a ser analisada (GIL, 2002). 

Quanto ao estudo apresenta uma abordagem de caráter descritivo, exploratório e 

explicativo. Tendo como fontes de dados uma amostragem estratificada de 32 

alunos, sendo 15 do 4° e 17 do 5° ano das séries iniciais, bem como os 6 

professores que lecionam no ensino fundamental  na Escola Municipal Deus Menino. 

As ações práticas para a realização deste trabalho foram desenvolvidas na 

referida instituição, situada na localidade de Guapira, no município de Maragogipe – 

BA. A escola contempla o ensino desde a educação infantil até as séries finais do 

ensino fundamental, os quais estão subdivididos da seguinte forma: no período 

matutino, educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental no vespertino, as 

séries finais do ensino fundamental.  

A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2014, após 

apresentação do termo de consentimento à instituição. Os instrumentos utilizados 

para a coleta de dados foram: questionários, observação, oficina pedagógica e 

procedeu da seguinte maneira: aplicou-se um questionário diagnóstico para cada 

aluno do 4° e 5° ano das séries iniciais do ensino fundamental (Apêndice 5), e outro 

para cada professor  que leciona desde a educação infantil até as séries iniciais do 

ensino fundamental ( apêndice 6), com o objetivo de perceber se as ações 

promovidas pelos professores em sala têm influenciado ou não no desenvolvimento 

da criticidade dos alunos. A aplicação dos questionários proporcionou um confronto 

de ideias entre as partes envolvidas, contribuiu para uma coleta mais exata dos 

dados. Observou-se diretamente em sala como ocorre à atuação do professor e a 

partir desta, desenvolveu-se um mine projeto ( apêndice 1), onde constam as 

atividades para a execução da oficina pedagógica com os alunos. Depois da 

realização da oficina foi aplicado um questionário para os pesquisados (apêndice 7 e 

8), como suporte avaliativo dos procedimentos aplicados. Os dados encontrados 

foram tabulados e estão expostos no interior deste estudo através de gráficos, 

tabelas e citações. 
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 Este trabalho encontra-se didaticamente dividido em 5 capítulos: no primeiro 

consta a introdução, no segundo a revisão de literatura apresentando como temática 

inicial o papel do professor na contemporaneidade, enfatizando a necessidade de 

um repensar sobre a prática educativa, tendo em vista às mudanças sociais; 

sequencialmente aborda a formação e a profissionalização docente como elementos 

de suma relevância na promoção e qualidade da ação educativa; traz um 

interessante esboço referente à prática pedagógica debruçada na visão do professor 

reflexivo e menciona caminhos que podem tornar o processo de ensino e 

aprendizagem mais significativo, tanto para professores quanto para alunos. O 

terceiro e quarto capitulo, trata da coleta e discussões dos dados pertinentes à 

pesquisa de campo; traz informações relevantes nas quais consiste a percepção dos 

envolvidos na pesquisa. No quinto e último estão as considerações finais contendo o 

parecer geral das pesquisadoras em relação ao estudo desenvolvido. 
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2 SER PROFESSOR NA CONTEMPORANEIDADE: REPENSANDO SEU NOVO 

PAPEL FRENTE ÀS MUDANÇAS SOCIAIS 

A sociedade atual conclama por uma educação comprometida com as 

transformações sociais. Uma vez que, por sua origem e objetivos a educação 

configura-se um fenômeno social por estar relacionada ao contexto político, 

econômico, cientifico e cultural da humanidade, que por sua vez, deve tanto 

acompanhar as transformações sociais, quanto preocupar-se com a formação 

integral do cidadão de forma a prepará-los para atuar e modificar a sociedade da 

qual faz parte. Dessa forma, o conhecimento pode representar uma ferramenta que 

oferece condições para o indivíduo inserir-se e trilhar em direção ao caminho da 

mudança social (SILVA, 2007). 

   Sabe-se que se tratando de processo educacional não são exclusivamente 

os professores os únicos envolvidos, mas o sistema e toda a comunidade. Todavia, 

sendo eles no cenário vigente, considerados um dos interlocutores do ato ensinar e 

aprender, responsáveis por formar sujeitos que sejam dinâmicos criativos, sensíveis 

capazes de trabalhar em equipe e habilitados para enfrentar obstáculos no mundo 

em que vivem, torna-se impossível refletir a educação sem estabelecer vínculos ao 

professor (FREIRE, 1996). 

 A princípio é possível destacar que os notáveis impactos oriundos da 

globalização principalmente os técnico-científicos, produtor da comunicação em 

massa, afetam a família, as relações humanas, a dinâmica de trabalho e a forma 

como se adquire o conhecimento. Em razão disso, as instituições de ensino também 

devem mudar para adequar-se as novas demandas sociais.     

 

[...] educa-se para a mudança, como parte e fator dela. Não só para que os 
indivíduos desempenhem melhor os mesmos e antigos papeis, mas, 
sobretudo, para que desempenhem novos papéis em uma sociedade que 
se renova, tornando-se eles mesmos fatores conscientes da renovação 
social (OLIVEIRA, 2007, p.93) 
 

 Por mais que sejam discutidas essas transformações ocorridas no âmbito 

social, seus acontecimentos e causas parecem não ser compreendidos e, portanto, 

aflora no professor o desejo por uma discussão contínua, a fim de enfrentar os 

desafios e entender os problemas que permeiam a atividade pedagógica na 

contemporaneidade.  Embora a realidade vivenciada pela sociedade hoje apresente 
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um cenário de mudanças, a escola e em consequência os professores na sua 

maioria permanecem estagnados, tanto no que diz respeito ao que é ensinado 

quanto no como é ensinado, estando preso ao currículo rígido e aos livros didáticos, 

assim, o ensino torna-se desmotivador permanecendo divorciado da realidade dos 

alunos. Desta forma, Oliveira (2007, p.92), advoga que “[...] a incorporação dos 

avanços técnico-científicos ao currículo escolar é lenta e difícil, e a perda da 

legitimidade dos conteúdos provocou a perda da legitimidade da autoridade 

docente”. 

Diante do exposto, cabe afirmar que a atualidade apresenta-se emergida pelo 

acesso a informação e reorganização da sociedade em função do conhecimento e 

neste sentido, o papel do professor deverá ser revisto em razão dessa nova 

impertinência social. Por isso, adotar a concepção de ensinar no contexto atual sob 

a égide da transmissão mecânica do conhecimento, compete vislumbrar um 

passado mais distante, quando o padrão de ensino ancorava-se em um contexto 

social onde o saber fornecido era menor, limitado e pouco acessível destinado de 

forma inexorável a um pequeno grupo de indivíduos que perdurou até os meados do 

século XX, como afirma Saviani, (1991, p. 18), naquela época: 

 

[...] o essencial era contar com um professor razoavelmente bem preparado. 
Assim, as escolas eram organizadas em forma de classe, cada uma 
contando com um professor que expunham as lições que os alunos 
seguiam atentamente e aplicava os exercícios que os alunos deveriam 
realizar disciplinarmente. 
  

Com base nessa afirmativa, percebe-se que o modelo de educação em vigor 

convergia estreitamente para o processo de desenvolvimento individual do ser 

humano. Partia do pressuposto de que o homem é capaz de acumular informações 

da mais simples a mais complexa e nessa perspectiva, cabia ao professor apenas 

simplificar o acervo de conhecimentos a ser transmitido ao aluno, que por sua vez a 

ele simplesmente competia absorver conteúdos, conduzidos como produto final sem 

questionar seus objetivos. Porém, no final do século XX, com o advento de uma 

nova sociedade intitulada por Castells, (1999), como a sociedade do conhecimento, 

surgem novas abordagens na educação as quais baseiam - se numa visão holística. 

Essa nova concepção concede ao individuo não apenas o direito de conhecer, mas 

de pensar o mundo. Apresenta o homem como ser crítico e integral, ou seja, 
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compreendido em sua totalidade. Diante desse contexto, para orientar o saber na 

atualidade Libâneo (2009, p. 54), afirma que:  

 

[...] exigem um novo tipo de trabalhador, ou seja, mais flexível e polivalente, 
o que provoca certa valorização da educação formadora de novas 
habilidades cognitivas e de competências sociais e pessoais. 
 

O professor no século XXI defronta-se com um inevitável desafio: reencontrar 

novos caminhos para redefinir a ação educativa, possuir conhecimentos além da 

disciplina a que se dispõe ou pretende ministrar. É necessário também que saiba 

contextualizar os conteúdos com o propósito de envolver seus alunos em um 

ambiente favorável à aprendizagem. Em concordância a esse pensamento Gadotti 

(2008, p.4) discute que: 

 

 Espera-se do professor do século XXI que tenha paixão de ensinar, que 
esteja aberto para sempre aprender, aberto ao novo, que tenha domínio 
técnico-pedagógico que saiba contar estórias, isto é, que construa 
narrativas sedutoras para seus alunos. Espera-se que saiba pesquisar, que 
saiba gerenciar uma sala de aula, significar a aprendizagem dele e de seus 
alunos. Espera-se que saiba trabalhar em equipe, que seja solidário. 

 

 Neste sentido, convém ressaltar ainda que o professor deve estar apto a 

polarizar os saberes socializando descobertas, mediando os questionamentos dos 

alunos, contribuindo na construção de valores e atitudes desses sujeitos em virtude 

de uma prática cooperativa e solidária. Pois, para Roldão (2007) o ato de ensinar 

significa atravessar duplamente pelo caminho da mediação com o objetivo especial 

de fazer aprender alguma coisa. Em consequência, o autor deixa claro que mediar 

não está atrelado a dom nem técnica, mesmo que mereça uma excelente estratégia, 

não se trata de uma vocação, porém, o professor apresenta-se como profissional de 

ensino, justificado por um conhecimento especial e completo, pois na sociedade 

atual a formação de sujeitos críticos e dotados de competências são atributos 

indispensáveis para a construção e o desenvolvimento da autonomia do aprendiz. 

 

2.1 PROFISSÃO: PROFESSOR EM CONSTANTE FORMAÇÃO 

 A formação de professores representa a ação de formar o docente, instruir, 

capacitar o atual ou futuro profissional para o exercício de suas funções. Significa o 

envolvimento de uma ação a ser promovida a alguém com o propósito de 
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desenvolver a tarefa de ensinar e aprender, pesquisar, educar, avaliar 

(FALSARELLA, 2004). 

No Brasil, a carreira que conta com maior número de profissionais em todo 

país é o magistério, estes docentes mantêm contato diário e constante com milhões 

de crianças, jovens e adultos, sem mencionar os que atuam na educação 

profissional (BRASIL, 2013). Porém, o desafio de formar professores deve ser 

enfrentado em seus diversos níveis, pois uma das metas da Política Nacional dos 

Profissionais de Educação (PNE) é assegurar que todos os professores da 

educação básica possuam formação específica de nível superior em licenciatura na 

área em que atuam, bem como oferecer a 50% dos professores formação 

continuada em nível de pós- graduação.  Esta também é uma das recomendações 

citada no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, onde deixa 

explícito que o docente para estar apto a lecionar tanto na educação infantil quanto 

nas primeiras séries do ensino fundamental é necessário obter formação mínima em 

magistério ou ser graduado (BRASIL, 1996). 

 Entretanto, cerca de 25% dos professores brasileiros nessa etapa de 

escolaridade ainda possuem no máximo o ensino médio ou o magistério. Segundo 

dados do MEC, hoje apenas 2% dos jovens querem seguir a carreira docente e as 

razões para isso são salários injustos, ausência de plano de carreira, o descaso ou a 

pouca prioridade dada aos cursos de licenciatura pelas faculdades, e, as difíceis 

condições de trabalho nas escolas e no entorno delas. Outro fator que desmotiva os 

jovens é a baixa remuneração. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

geografia e Estatística, IBGE (2009 apud Brasil, 2013), um professor no Brasil ganha 

40% a menos do que a média de outros profissionais para os quais se exigem o 

mesmo nível de formação. Para tanto, um dos fatores que converge para a 

qualidade da prática educativa é a valorização dos profissionais da educação que 

está incutida no aprimoramento da formação inicial e continuada, assim como, a 

definição de um plano salarial e de carreira do professor, pois: 

 

 A profissão de professor combina sistematicamente elementos teóricos 
com situações práticas reais. É difícil pensar na possibilidade de educar fora 
de uma situação concreta e de uma realidade definida. Por essa razão, a 
ênfase na prática como atividade formativa é um dos aspectos centrais a 
ser considerado, com consequências decisivas para a formação profissional 
(LIBÂNEO, 2004, p.230). 
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Assim, a profissionalização representa o reconhecimento e a construção da 

identidade do professor, pois o mesmo pode ser destacado como agente 

responsável pelo norte do seu trabalho visto que, o saber docente frente às 

exigências do mundo contemporâneo não deve está mais baseado na racionalidade 

técnica, que os enxerga como meros executores do saber alheio, mas numa 

conjuntura mais ampla que compara seu percurso formativo a sua capacidade de 

atuar com competência. Desse modo, está qualificado pressupõe desfrutar 

conhecimentos, saber pedagógico e assumir compromisso frente o processo de 

ensino aprendizagem. Com base nesses pressupostos, Pimenta (1999, p.15) afirma 

que: 

 

 Contrapondo-se a essa corrente de desvalorização profissional do 
professor e as concepções que os consideram como simples técnicos 
reprodutor de conhecimentos e/ou monitor de programas pré-elaborados, 
entendo que na sociedade contemporânea cada vez mais se torna 
necessário seu trabalho enquanto mediação aos processos constitutivos de 
cidadania dos alunos, para que consiga a superação do fracasso escolar e 
das desigualdades escolares o que parece impõe a necessidade de 
repensar a formação de professores. 
 

 Assim, pensar numa oferta de ensino de qualidade que ofereça condições 

necessárias para que o educando torne-se o protagonista na construção do 

conhecimento, impõe a necessidade de se reportar a formação e a valorização dos 

professores, pois segundo os PCN: 

 

A formação docente não deve ser tratada como um acúmulo de cursos e 
técnicas, mas sim como um processo reflexivo e critico sobre a prática 
educativa, pois intervir no desenvolvimento profissional dos professores é 
também intervir nas suas reais condições de trabalho. (BRASIL, 1997, p.24) 

 

Sendo assim, a qualificação do fazer docente requer uma atuação contínua 

tanto na utilização dos conhecimentos teóricos, quanto na ação orientadora em que 

implica os saberes práticos, pois “[...] novos tempos requerem nova qualidade 

educativa, implicando mudanças no currículo, na gestão educacional na avaliação 

do sistema e na profissionalização dos professores” (LIBÂNEO, 2002, p. 60). 

Nesse sentido, é importante discorrer ainda que a formação permanente 

representa um suporte de suma relevância para a preparação desse profissional da 

educação, pois ela permite aos professores a apropriação dos conhecimentos que 

contribuem para qualificar e nortear o desenvolvimento de sua função, o auxilia no 
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desencadeamento de habilidades e competências essencial tanto individual como 

profissional para exercer sua atividade frente a esse novo cenário educacional. A 

respeito disso Nóvoa (2002, p.23) expressa que: “o aprender contínuo é essencial se 

concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente e a escola como lugar de 

crescimento permanente.” 

Dessa forma, faz-se necessário afirmar, que o processo de mudança pelo 

qual a educação deve perpassar incorre também na melhoria de qualidade da 

formação docente que, por sua vez deve alicerçar-se numa experiência reflexiva 

como instrumento progressivo de análise, oportunizando o professor não só a 

compreender sua ação em sala, mas conhecer o aluno em seus múltiplos aspectos: 

afetivo, cognitivo, social e cultural, além de harmonizar-se com outros componentes 

que formam a instituição educativa e corroboram para o progresso da dimensão 

pedagógica como a adequação dos conteúdos, dos elementos que envolvem a 

organização institucional, o planejamento das ações didáticas pedagógicas dentre 

outras. Neste contexto, as diretrizes para a formação dos professores preconizam 

que: 

 

É amplamente reconhecido que só a existência de professores preparados 
e comprometidos com a aprendizagem dos alunos pode dar sustentação a 
médio e longo prazo à reforma da educação e abrir caminho para que novas 
gerações da mesma surjam, a partir da avaliação e ajuste das mesmas que 
estão sendo implementadas agora. Embora todas as políticas que se 
destinam a prover as condições básicas para o funcionamento da escola 
sejam importantes, só professores que assumam, na prática, os princípios 
da reforma poderão garantir o bom uso dos materiais, fazer do 
desenvolvimento curricular um processo vivo e dar à gestão educacional a 
dimensão pedagógica da qual ela tanto se ressente nos dias de hoje. 
(BRASIL, 2000, p.12) 

 

Embora, o professor enfrente inúmeros problemas no âmbito de sua 

profissão, é preciso vencer esse desafio, ressignificar, ou seja, revestir de novo valor 

de novo significado a educação, a escola, o aluno; mudar profundamente, 

reconhecer as precariedades dos programas de formação. Porém, enxergar não só 

o lado escuro e negativo da realidade, mas desenvolver um trabalho docente que 

atenda aos ideais e as expectativas sociais, para isso ele precisa tornar-se um 

pesquisador de sua própria prática, pois essa atividade o possibilitará compreender 

diferentes maneiras de ponderar a realidade e atuar de modo a dar ênfase ao ensino 

pautado em bases reflexivas ao incorporar a pesquisa como um dos elementos 



23 
 

  

indispensável e constituinte da prática docente, pois na mesma linha de pensamento 

Freire, (1996, p.29), afirma que: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar  
ou anunciar a novidade. 
 

Para complementar a discussão percebe-se pela fala de Freire que o ensino e 

a pesquisa são componentes indissociáveis, pois exercem papel preponderante na 

ação educativa por isso assume uma função de fundamental importância para o 

processo de ensino e aprendizagem. A proposta do trabalho docente nessa ótica é 

valorizada por contemplar princípios que oportunizam o professor a planejar, 

observar, agir e refletir sobre sua prática.  Sendo assim, ele deve optar pelo 

incorporamento do processo investigativo ao bojo de suas aulas, pois instigar seus 

alunos a busca incessante do conhecimento, pressupõe inventar e construir 

conceitos novos para que os obstáculos lhes permitam ir além. 

 

2.2 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR REFLEXIVO 

Constata-se que a prática pedagógica no sentido comum e ingênuo, conflui 

para uma atividade planejada e colocada em ação. Pode também ser compreendida 

como um momento no qual se tem a oportunidade para se aperfeiçoar 

continuamente, contribuindo para resolver problemas provenientes ao espaço 

escolar. Enquanto que a prática educativa como fruto de uma ação refletida 

criticamente distingue-se pela afluência do trabalho coletivo entre pessoas inquietas, 

provocativas e insatisfeitas com o produto extraído do próprio ato educativo. 

Perrenoud (2001, p. 13) explica que: 

 

Uma pratica reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um 
‘habitus’. Sua realidade não é só medida por discussões ou por intenções, 
mas pelo lugar, pela natureza e pelas consequências da reflexão do 
exercício cotidiano da profissão seja em situação de crise ou de fracasso. 

 

Em razão disso, a educação reflexiva representa a origem de uma nova 

postura diante das situações educativas e surge em contraproposta a educação 
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tradicional. Inicia-se por promover o enfrentamento de dificuldades de difícil 

superação e a vulnerabilidade gerada perante essas situações leva o individuo a 

analisar as experiências anteriores. 

Contudo, a reflexão na contemporaneidade consiste em um dos conceitos 

mais utilizados nas propostas de formação de professores para subsidiar a atuação 

dos profissionais em sala de aula. Entretanto, a reflexão está referenciada ao 

processo coletivo, não apenas individualizado e circunscrito do espaço escolar, mas 

valoriza as práticas educativas abrangendo a escola e a comunidade (BARREIRO; 

GEBRAN, 2006). 

Nessa perspectiva, a ponderação simplesmente sobre o trabalho docente 

referente á sala de aula não é o suficiente para compreender os tramites que dão 

suporte a prática educacional. Pérez Gómez (1999, p. 29) define que: 

 

A reflexividade é a capacidade de voltar sobre si mesmo sobre as 
construções sociais, sobre as intenções, representações estratégias. Supõe 
a possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o conhecimento à 
medida que vai sendo produzido, para enriquecer e modificar não somente 
a realidade e suas representações, mas também as próprias intenções e o 
processo de conhecer. 

 

Assim, a atividade docente numa visão reflexiva transcende o espaço escolar 

e possibilita ao professor vislumbrar, compreender e explicar melhor suas ações, 

bem como os saberes pedagógicos.  Sendo assim, a reflexão sobre a ação pode ser 

considerada como a análise que o professor realiza sobre as características e ações 

de sua própria prática, visando oferecer a seus alunos uma aprendizagem mais 

consistente e significativa.  Dessa forma as percepções, juízos e crenças que 

professor e alunos trazem acerca da realidade são fatores decisivos para a 

orientação do processo de reconstrução e reelaboração crítica do conhecimento. 

Contreras (2002, p.163), discorre que: 

 

[...] a reflexão crítica não pode ser concebida como um processo de 
pensamento sem orientação. Pelo contrário, ela tem um propósito muito 
claro, ao definir-se diante dos problemas e atuar consequentemente, 
considerando-os como situações que estão além de nossas próprias 
intenções e atuações pessoais, para incluir sua análise como problema que 
tem sua origem social e histórica. 
 

 Os professores na atualidade são desafiados a buscar uma prática 

pedagógica que superem a reprodução e a fragmentação do conhecimento com a 
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finalidade de propor aos alunos um envolvimento enfático com o processo educativo.        

Para Perrenoud (2000), o professor deve municionar-se de dez competências para 

ensinar: saber conduzir e compreender os caminhos que levam a aprendizagem, 

com o intuito de propiciar sua progressão, salienta sobre a necessidade em adquirir 

novos saberes devido à velocidade das informações existentes, defende que a 

prática docente envolva a reflexão do mundo, pois para ele os professores são 

intelectuais mediadores. Contudo, a exigência de reconhecer o sujeito como ser 

pensante exprime valor à reflexão, a curiosidade, a ação, o espírito critico aos 

questionamentos, atende ao aluno em sua totalidade. Cunha (1996) defende que 

usufruir de uma ação pedagógica que leve a produção do conhecimento buscando 

formar o sujeito inovador e reflexivo torna-se necessário preocupar-se com a 

localização histórica de sua produção para estimular a análise, a capacidade de 

compor dados, informações e argumentos. 

A prática reflexiva está referenciada pelo desenvolvimento da prática social e 

preocupa-se em produzir mudanças qualitativas, por isso procura portar-se de um 

conhecimento mais aprofundado da realidade estabelecendo uma relação horizontal 

entre a teoria e o produto da prática. Veiga (1989, p.17) versa que: 

 

O lado teórico é representado por um conjunto de ideias constituído pelas 
teorias pedagógicas, sistematizado a partir da prática realizada dentro das 
condições concretas de vida e de trabalho. A finalidade da teoria 
pedagógica é elaborar e transformar idealmente, e não realmente, a matéria 
prima. O lado objetivo da prática pedagógica é constituído pelo conjunto dos 
meios, o modo pelo qual as teorias pedagógicas são colocadas em ação 
pelo professor: O que a distingue da teoria é o caráter real, objetivo da 
matéria prima sobre a qual ela atua dos meios ou instrumentos com que 
exerce a ação, e de seu resultado ao produto. Sua finalidade é a 
transformação real, objetiva de modo natural ou social, satisfazer 
determinada necessidade humana. 

  

Para tanto, a visão do profissional que se propõe a desenvolver suas ações 

em direção a um saber mais elaborado e reflexivo está correlacionada à luta por 

uma sociedade melhor, menos excludente e mais democrática.  

Contudo, o docente hoje que deseja comungar de uma prática reflexiva tem 

em vista a desenvolver um trabalho com amplas contribuições ao campo da 

educação, pois em virtude desta, o professor é influenciado a dialogar com a 

realidade, com as suas competências, com a pesquisa, com o conhecimento com o 

processo de ensinar e aprender. É importante pontuar que as práticas reflexivas 
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configuram-se em um exercício constante tanto para os professores quanto para os 

alunos. 

 

2.2.2 O processo de ensino e aprendizagem pautado na visão reflexiva 

A presunção de que se aprende por meio da reflexão e que há uma ligação 

muito forte entre ela e a aprendizagem é uma proposta segundo Sonaglio; Godói 

(2011 apud Dewey 1910), onde Dewey defende que o processo de aprendizagem é 

mediado pela reflexão, atribuindo a experiência como espaço para ampliar a visão 

de mundo baseado na singularidade humana. 

Partido do ponto de vista tradicional aprendizagem significa absorver 

conteúdos e costumes elaborados do passado que se consolida diante de um 

processo formal de transmissão do conhecimento. Porém na concepção de Piaget 

(1996), a aprendizagem apresenta um modo particular e adequado de tornar mais 

amplo e modificar as estruturas do aluno para provocar discordâncias conflituosas e 

desequilíbrios por intermédios de atividades, para que o aluno consiga reequilibrar-

se, superando a discórdia e reconstruindo conhecimento. 

Dessa forma, entende-se que a aprendizagem constituída no contexto escolar 

é uma ação que desafia o sujeito a desmistificar e a construir ideias e conceitos 

através de situações geradas pelo professor em sala de maneira intencional com 

intuito de incitar a produção simultânea de saberes. Pois, 

 

Essa deve ser a tônica do ensino-aprendizagem nesse século XXI a 
articulação entre o professor e seus estudantes como atores e autores no 
desenvolvimento de novos saberes, que possibilitem os alunos trabalharem 
os conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades 
para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria. (PIMENTA, 2002, 
p. 81). 

 

 Em razão disso, promover o ensino e a aprendizagem por meio da prática 

reflexiva impulsiona o professor a respeitar os conhecimentos prévios de seus 

alunos reconhecendo-os como agente construtor de sua própria história, sem impor 

suas ideias e concepções, mas entendendo que ensinar é um ato criativo, critico e 

não mecânico. Diante do exposto vale ressaltar que o profissional da educação 

engajado numa prática transformadora procura estabelecer uma conexão mais 

direta entre os conhecimentos teóricos e a ação prática e está condicionado a 

buscar novas perspectivas para a melhoria do seu trabalho. Visto que, nessa nova 
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forma de promover a prática educativa o processo de ensino- aprendizagem 

acontece a partir de uma ação integrada entre professores e alunos, calcada no 

diálogo havendo oportunidade para troca de informações, interpretação de 

conhecimentos além de articular a construção de um processo relacional do 

indivíduo com a realidade, consigo mesmo e com os outros. Pois de acordo com 

Moraes (1998, p. 88): 

 

Partindo do pressuposto de que o indivíduo participa da construção do 
conhecimento e de que todos os organismos são formas de holo-
movimento, até mesmo o homen com todas as sua faculdades, suas celulas 
e seus atomos, e de que matéria e mente são aspectos diferentes e 
inseparáveis de um mesmo conjunto, podemos reconhecer que o individuo 
participa da construção do conhecimento não apenas como o uso 
predominante do raciocínio e da percepção do mundo exterior pelos 
sentidos, mas tambem usando as sensações, os sentimentos, as emoções 
e a intuição para aprender. Nada pode ser fragmentado ou separado. 
 

Para que a aprendizagem ocorra de forma significativa é necessário que o 

aprendiz tenha disposição para aprender, porém se o indivíduo memorizar o 

conteúdo escolar de forma arbitrária essa aprendizagem será mecânica. Em virtude 

disso, as informações oferecidas na escola têm de ser potencialmente significativa, 

ou seja, deve interligar-se com a experiência de vida dos alunos. Vale salientar que 

aprender no sentido mais amplo significa reconfigurar ideias acumuladas na 

estrutura mental para que assim seja capaz de sincronizar e compactuar com novos 

conhecimentos (AUSUBEL, 2003). 

Partindo deste pressuposto, o processo de ensino e aprendizagem depende 

de uma junção de fatores: ter interesse, sentir prazer no que se estuda e no que se 

ensina, receber estímulos positivos e favoráveis á aprendizagem, ter conhecimento, 

ética e compreensão da realidade, refletir sobre as ações. Assim, para Zabala 

(1998), as relações que se estabelecem entre professor e alunos no processo de 

ensino e aprendizagem são de grande relevância. Nessa perspectiva, o professor 

precisa traçar estratégias diversificadas, provocar desafios, ou seja, interagir 

diretamente com os alunos.  

Entretanto, o mesmo autor ainda cita um conjunto de relações interativas 

necessária para facilitar a aprendizagem, atribui-se ao professor: o planejamento da 

atuação docente de maneira flexível para que atenda as necessidades de seus 

alunos; privilegiar a bagagem cultural do aprendiz; exprimir sentidos ao que se faz a 
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fim de tornar interessante o que se aprende; potencializar progressivamente a 

autonomia, e avaliar seus alunos mediante suas capacidades e seus esforços. Por 

isso: 

 

Em cada um dos momentos do processo de ensino o professor está 
educando quando: estimula o desejo e o gosto pelo estudo, mostra a 
importância dos conhecimentos para a vida e para o trabalho, exige atenção 
e força de vontade para realizar as tarefas; cria situações estimulantes de 
pensar, analisar relacionar aspectos da realidade estudados nas matérias; 
preocupa-se com a solidez dos conhecimentos e com o desenvolvimento do 
pensamento independente; propõe exercício de consolidação do 
aprendizado e da aplicação dos conhecimentos (LIBÂNEO, 1994, p.99). 

 

Percebe-se então que os objetivos da ação educativa só podem ser 

alcançados através de uma prática problematizadora, em que o educando tenha a 

capacidade de expressar, compreender e reelaborar o conhecimento por meio do 

diálogo mediante esse processo interativo. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Este capítulo é destinado a verificar a percepção dos alunos sobre a atuação 

do professor e a concepção do professor sobre a educação e sua própria prática. 

A educação pensada enquanto função social deve comprometer-se em formar 

cidadãos críticos reflexivos e conscientes dos seus direitos e deveres frente à 

sociedade, uma vez que, cabe á escola fornecer oportunidades que venham garantir 

uma aprendizagem significativa, capaz de contemplar e desenvolver habilidades e 

competências essenciais ao desenvolvimento individual e social do educando. Por 

isso, faz-se necessário que o professor promova em sua prática educativa ações 

que estimule o aluno a pensar, criticar, problematizar, estabelecer relações por meio 

de metodologias desafiadoras e participativas, contextualizando os conteúdos a fim 

de incentivá-los a construir seu próprio conhecimento. 

 

3.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADOS AOS ALUNOS. 

Questão 1 - O seu professor te motiva a estudar? 

Todos os alunos do 4º e 99% do 5º ano concordaram que a maneira com que 

o professor conduz a aula os estimula a estudar sendo que 1% do 5°respondeu que 

às vezes o professor o estimula, Fita (2003, p.92) evidencia que:  

 

[...] a própria pessoa do professor pode ser uma fonte de motivação 
importantíssima. O tipo de relação que estabelecemos com os alunos pode 
gerar uma confiança e um aumento da atenção que são condições 
indispensáveis para a aprendizagem. 
 

 

Assim, o professor ao ser considerado figura mediadora do processo de 

ensino e aprendizagem deve propiciar situações motivadoras de forma que envolva 

o aluno em um ambiente favorável e acessível à construção e produção do 

conhecimento. 

Questão 2- A forma que seu professor ensina você consegue aprender? 

Através da análise referente a esta questão percebeu-se que todos os alunos 

do 4º e 5º ano, aprovaram a forma como o professor ensina e afirmaram que 

conseguem aprender após a aula do professor. 

A respeito do ensino Freire (1996) esclarece que o ato de ensinar não 

expressa transferir conhecimentos, mas implica buscar meios que incite no aluno a 

disposição para: argumentar, definir, compreender, sentir, perceber, discutir, 
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transformar e reconstruir o conhecimento, pois esse deve ser utilizado em diversos 

contextos e devem estar preferencialmente em consonância à realidade dos alunos. 

Ainda sobre a questão da aprendizagem Brasil (1997, p.39) ressalta que: 

 

O professor deve ter propostas claras sobre o que, quando e como ensinar 
e avaliar a fim de possibilitar o planejamento de atividades de ensino para a 
aprendizagem de maneira adequada e coerente com seus objetivos, pois 
não é a aprendizagem que deve se ajustar ao ensino, mas sim o ensino que 
deve potencializar a aprendizagem. 

 

Para tanto, o papel do docente nesta situação estar em compreender em que 

nível cognitivo este aluno se encontra, para que assim possa selecionar os 

conteúdos a ser trabalhados de maneira objetiva e coesa. 

 Questão 3 - O professor explica o assunto de forma diversificada 

quando você sente dificuldade em entendê-lo? 

Todos os alunos do 4º e 5º ano, afirmaram que o professor consegue sanar 

suas dúvidas e dificuldades com o intuito de fazê-los entender o assunto abordado 

durante as aulas.  

Nessa perspectiva, é possível entender a importante participação que o 

professor assume sob a formação ativa e integral do indivíduo. Percebe-se, nesse 

sentido que o ensino não deve estar centrado na transmissão mecânica de 

informações, mas numa construção dialógica que prima pela ação partilhada do 

conhecimento. Sobre essa temática Moraes (1998, p. 151), esclarece que: 

 

Se a aprendizagem decorre de processos reflexivos e dialógicos que 
traduzem os movimentos existentes no processo educacional, qual será o 
papel do educador nesse contexto? Sob este novo enfoque, o educador 
deverá colaborar para garantir a ocorrência desses processos, a 
manutenção de diferentes tipos de diálogo e as transformações que 
envolvem essas relações. Ele será a ponte entre o texto, o contexto e seu 
produto. 

 
Com base no ensejo compreende - se que a função do professor consiste em 

democratizar o ensino, ou seja, garantir oportunidade e igualdade de aprendizagem 

a todos os envolvidos neste processo; assim, ao verificar que o aluno apresenta 

dificuldade em compreender um determinado assunto ou conteúdo ele deve levar o 

mesmo a descobrir outras capacidades de pensar, refletir, analisar, argumentar e 

produzir conhecimentos.  
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Questão 4 - Quais os materiais didáticos são utilizados com mais 

frequência pelos professores? 

Dentre os materiais selecionados pela turma do 4º ano, o quadro de giz 

seguido da opção livros foram os recursos que obteve maior indicação.  Sendo o 

quadro de giz o material (80%) mais utilizado pelo professor e livros com (13,4%), 

sendo que (6,6%) é o percentual para o uso de cartazes.  Os dados referentes ao 5° 

ano revela que (40%) é a porcentagem para a utilização do livro, enquanto (35%) 

mostram a frequência de uso do livro e outros. Ressaltando que os alunos do 5° ano 

classificaram como outros livros de história, e caderno, sendo que (25%) é a 

percentagem do uso de jornais e cartazes como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Materiais didáticos usados pelos professores nas aulas de acordo com os alunos do 4º e 

5º ano das séries iniciais do ensino fundamentais da Escola Municipais Deus Menino no município de 

Maragogipe – BA. 

Classificação dos materiais didáticos mais utilizados pelo 

professor: 

4° ano 5° ano 

Quadro de giz 80 % 0 % 

Cartaz 6,6 % 0 % 

Livros 13,4 % 41,8% 

Quadro de giz e livros 0 % 5,8 

Livros e outros 0 % 35 % 

Livros e jornais 0 % 5,8 

Livros e cartaz 0 % 5,8 

Livros jornais e outros 0 % 5,8 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo 2014.  

Assim, a conclusão da análise referente a esta questão evidencia que a ação 

educativa neste sentido apresenta-se de maneira deficiente, pois dentre os materiais 

escolhido por ambas as turmas destaca-se livro, quadro de giz e cadernos; de 

acordo com Brasil (1998 p. 67). “A utilização de materiais diversificados como 

jornais, revistas folhetos, propagandas, computadores, calculadoras, filmes faz o 

aluno sentir-se inserido no mundo à sua volta”. 

Diante do exposto, fica explícito que utilizar materiais variados em sala 

contribui para aguçar a compreensão de determinados assuntos, além de possibilitar 

uma conexão direta entre os conhecimentos adquiridos no ambiente escolar e a 
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realidade social da qual os alunos fazem parte, dessa forma auxilia-os a desenvolver 

suas competências de forma autônoma. 

 Questão 5 - O professor concede oportunidade para que o aluno possa 

contribuir com suas opiniões nas discussões em sala? 

À medida que o aluno sente-se capaz de expor seu ponto de vista sobre os 

assuntos abordados em sala revela o momento de o professor perceber o que os 

alunos pensam, conhecem e sentem sobre o objeto do conhecimento. A participação 

efetiva dos educandos no desenvolvimento das atividades em sala é um fator 

imprescindível e contribuinte na sua formação integral, uma vez que o saber não 

deve ser constituído de forma estática, mas num processo de construção dinâmico, 

ou seja, embasa-se em uma ação recíproca onde quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 1996). 

Ao responderem esta questão 93% do 4º ano e 82% dos alunos do 5º ano 

confirmaram que os professores oportuniza-os a participarem das discussões em 

sala, sendo que  7% do 4º  e  18%  do 5º disseram que ás vezes esta oportunidade 

é concedida como mostra o gráfico a seguir: 

   

Gráfico 1 - Participação dos alunos nas discussões em sala; respostas fornecidas pelos educandos 

do 4° e 5° ano das séries iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal Deus Menino do 

município de Maragogipe – BA 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo 2014. 
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Questão 6 - Os alunos foram questionados sobre o que acham da forma 

como o professor ensina? 

Analisando a questão observou-se que 99% dos alunos do 4º ano escolheram 

a opção “ótima” para forma de atuação do professor e 71% dos alunos do 5º ano 

também apresentaram a mesma opinião. Apenas 1% dos alunos do 4º ano e 29% 

dos alunos do 5º ano julgou a atuação do professor como “boa”.  

Saber o que os alunos pensam a respeito da prática do professor é de 

fundamental importância, pois orienta o docente no refletir e repensar seu trabalho e 

a buscar estratégias que possam indicar caminhos favoráveis ao desenvolvimento 

significativo da aprendizagem, assim como o ajuda a manter uma postura crítica 

frente às propostas didáticas a fim de aproximá-las cada vez mais da realidade de 

seus alunos. Observe o gráfico na sequência: 

 

Gráfico 2 – Avaliação da atuação dos professores nas aulas de acordo com os alunos do 4º e 5º ano 

das séries iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal Deus Menino, no município de 

Maragogipe – BA. 

 

 

Fonte: resultado da pesquisa de campo 2014. 
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pelo professor, pois (82%) dos alunos do 4° ano responderam que trabalhos em 

grupo e dinâmicas são atividades desenvolvidas raramente em sala, enquanto (83%) 

dos educandos do 5° ano disseram que elas são usadas com frequência nas aulas, 

(17%) do 5° afirmaram que ás vezes, sendo que (18%) do 4° ano disseram que 

essas são técnicas utilizadas pelos professores em sala, veja o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 – Aplicação de técnicas pedagógicas utilizadas pelos professores durante às aulas de 

acordo com os alunos do 4º e 5º ano das séries iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal 

Deus Menino no município de Maragogipe – BA. 

 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo 2014. 

                                                     

Segundo Brasil (1998, p. 90), 

 

[...] o trabalho em grupo, ao valorizar a interação com instrumento de 
desenvolvimento pessoal, exigem que os alunos considerem diferenças 
individuais, tragam contribuições, respeitem as regras estabelecida, 
proponham outras atitudes que propiciem o desenvolvimento da autonomia 
na dimensão grupal. 
 
 

Neste contexto, nota-se que o professor deve atentar tanto para o trabalho 

individual como para o coletivo, sendo que o individual atribui-se a função de 

responsabilizar os alunos por suas próprias ações, concepção e pelo envolvimento 

com o objeto em estudo, porém o trabalho realizado em grupo traz grande 

relevância por propiciar a troca de informações e conhecimentos entre os 

participantes e em razão disso auxilia no fortalecimento das relações sociais. 

Questão 8 - Como você gostaria que fossem as aulas? 
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O ensino voltado para o desenvolvimento da autonomia dos educandos deve 

considerar a participação e a atuação dos mesmos no processo educativo assim, as 

aulas poderão ser conduzidas a partir de sugestões apresentadas pelos alunos 

(BRASIL, 1998). 

A maioria dos alunos das turmas avaliadas responderam que as aulas 

deveriam ser com jogos, músicas, trabalhos em grupo, desenhos, brincadeiras. 

Como afirma alguns dos educandos: 

“Eu gostaria que tivesse mais brincadeira e mais trabalho em grupo” (ALUNO 

1). 

“Eu gostaria que tivesse mais leitura e atividades em grupo” (ALUNO 2). 

“Eu queria mais desenho porque é muito bom estudar e desenhar” (ALUNO 

3). 

Com base neste exposto é perceptível a insatisfação dos alunos em relação 

ás aulas propostas.  

          

3.2 ANALISE DA CONCEPÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A SUA ATUAÇÃO 

O conhecimento representa um legado inestimável para o indivíduo, sendo 

que através dele o ser humano consegue vislumbrar e compreender seu papel 

dentro da sociedade. Atualmente a educação defronta-se em meio a um grande 

desafio; formar sujeitos que domine conhecimentos portando-se diante deles de 

forma crítica. Essas mudanças que vem ocorrendo no meio social e que são 

impostas na área educacional estão estreitamente ligadas á velocidade com que as 

informações são divulgadas e processadas nos diversos setores e segmentos 

sociais. Nesse sentido, cabe ressaltar que o professor antes considerado 

transmissor do conhecimento torna-se um mediador, responsável por criar situações 

estratégicas para que a aprendizagem significativa de fato aconteça, pois esta deve 

ser construída de forma interativa de modo a primar pela participação dos sujeitos 

no processo, visando à valorização dos conhecimentos prévios e possibilitando a 

produção de novos conceitos, buscando desenvolver as habilidades e competências 

dos alunos (GASPARIN, 2011). Em função disso é de extrema importância a 

formação inicial e continuada para os profissionais da educação, pois são 

ferramentas essenciais que permitem a reflexão sobre os saberes teóricos, práticos, 

individuais e coletivos pertinentes ao exercício de sua profissão; sobretudo, ambas 
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contribuem efetivamente para qualificar o ato educativo. Nessa perspectiva segue as 

seguintes discussões: 

 

Questão 1- Defina o ser professor: 

O conceito que cada profissional da educação esboça sobre o significado de 

sua função aponta para que se compreenda qual modelo de educação este docente 

defende e que formação deseja oferecer ao cidadão. Assim ao serem interrogados 

sobre qual papel desempenha enquanto professor essas foram às respostas 

fornecidas pelos mesmos: 

“O professor é um importante agente do processo educacional” 

(PROFESSOR A). 

“Sujeito ou agente transformador de conhecimentos” (PROFESSOR B). 

“Ser professor é apontar pontes, mas deixando que os discentes pensem 

suas estratégias” (PROFESSOR C). 

“É inovar a cada dia, atender com carinho as necessidades de seus alunos e 

acima de tudo amar o que faz” (PROFESSOR D). 

“É um semeador de conhecimentos, que espera sempre colher bons frutos” 

(PROFESSOR E). 

 “Orientador na busca e construção do conhecimento” (PROFESSOR F). 

Na concepção de Behrens (2005), sob a égide da visão progressista o 

professor é peça integrante no processo de ensino e aprendizagem, por isso 

assume papel de mediador entre a elaboração do saber e o conhecimento a ser 

produzido, em razão disso sua relação com os alunos é estabelecido de forma 

horizontal, estando sempre a serviço do aprendiz no intuito de encorajá-lo para a 

busca e produção do seu próprio conhecimento. 

Dessa forma, ao analisar as respostas obtidas na pesquisa percebe-se que a 

maioria dos professores preocupa-se em oferecer uma formação critica aos alunos, 

a medida que consideram-se como: orientador, sujeito, agente e semeador do 

conhecimento. Vale dizer que o professor é apenas um sujeito que possui uma 

experiência maior no processo, porém seus alunos também são partes integrantes e 

devem estar envolvidos ativamente no ato de aprender. 

 Questão 2 - Qual sua formação? 

A partir das informações coletadas observou-se que todos os professores em 

estudo são Licenciados em Pedagogia ou possuem pós-graduação (Quadro 2). Esse 
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panorama revela o interesse e a responsabilidade dos docentes para com seus 

alunos e a educação de uma forma geral. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, versa que para atuar na 

educação básica os docentes devem possuir formação de nível superior, sendo 

licenciados ou graduados em universidades ou instituições superiores de educação 

(BRASIL, 1996). Dessa forma, entende-se que essa formação pode contribuir para o 

desenvolvimento profissional dos professores e assim fornecer aos alunos uma 

educação de qualidade. 

 

Quadro 2 – Nível de formação dos professores pesquisados da Escola Deus Menino no município de 

Maragogipe - BA. 

Professor Formação Acadêmica 

A Licenciatura em Pedagogia 

B Licenciatura em Pedagogia 

C Licenciatura em Pedagogia 

D Licenciatura em Pedagogia 

E Pós - Graduação em Psicopedagogia 

F Pós – graduação 

Fonte: Resultado da pesquisa de campo 2014. 

Dentre os obstáculos e desafios que a sociedade enfrenta no contexto atual 

pode - se destacar a educação, vista como base essencial para a formação do 

indivíduo enquanto cidadão por isso, a necessidade em se investir na formação 

inicial e continuada dos professores no sentido de prepará-los para atender as 

demandas educacionais e sociais que se apresentam. Nesta perspectiva é 

perceptível compreender que essa formação cumprirá seu objetivo somente quando 

o professor adotar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o processo 

formativo associando-os à sua realidade prática. 

Questão 3 - Participou de alguma atividade de formação continuada? 

Qual / Quais? 

Ao analisar os dados apresentados nota-se que a maior parte dos professores 

participa de cursos de formação continuada apenas oferecidos pela instituição ou 

pelos órgãos governamentais. Este é um fato que de certa forma mostra o desejo 

dos mesmos em atualizar-se com o intuito de aprimorar seus conhecimentos e 

valorizar os saberes da prática docente. Porém ao observar a participação destes 
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profissionais nestes cursos fazendo um comparativo com o tempo de atuação dos 

mesmos, percebe-se que a procura e o interesse dos professores em relação a esta 

modalidade de formação é mínima ao considerar a relevância desta, tanto para a 

qualidade da ação educativa quanto para o fortalecimento da identidade individual 

do docente. Acerca dessa questão essas foram as respostas obtidas na pesquisa: 

“Sim. Nas áreas de ensino fundamental I e II” (PROFESSOR A). 

“Sim. (PNAIC) Pacto Nacional pela Alfabetização na idade Certa” 

(PROFESSOR B). 

“Sim. Pró Letramento, Pacto e outros” (PROFESSOR C). 

“Sim. (PNAIC) Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, Jornadas 

Pedagógicas, oficinas” (PROFESSOR D). 

 “Sim. Pacto Nacional na Idade Certa” (PROFESSOR E). 

“Apenas jornada pedagógica” (PROFESSOR F). 

Analisar a educação como forma de elevar o individuo a ser um sujeito crítico, 

formador de opiniões e atitudes que visem melhorias em seu meio social, pressupõe 

visualizar os aspectos que permeiam a formação dos professores, pois esta deve 

estar fundada em bases sólidas que ofereça subsídios qualitativos aos docentes, 

com abrangência no diz respeito aos conhecimentos teóricos e nas experiências 

vivenciadas na prática do cotidiano escolar. Assim esclarece Pimenta (2005, p. 26). 

 
[...] Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois aos saberes da 
prática ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles 
ressingnificados. O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas 
de análises para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais, e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua 
atividade docente para neles intervir transformando-os. Daí é fundamental o 
permanente exercício da crítica das condições materiais nas quais o ensino 
ocorre. 

 

Neste sentido entende-se a necessidade urgente deste profissional na 

atualidade em estar sempre  buscando  uma qualificação permanente, através desta 

o professor é estimulado a refletir sua prática, ampliar e agregar conhecimentos e 

deste modo desenvolver uma prática efetivamente de qualidade.  

Questão 4 - Você como educador concorda ou discorda que a prática 

pedagógica diversificada pode desenvolver nos educandos o pensar critico e 

reflexivo? Comente sua resposta. 

O propósito da prática pedagógica deve convergir para despertar no aluno a 

capacidade de analisar os fatos que ocorrem na sociedade e possibilite a 
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compreensão dos conteúdos de modo que os mesmos possam questionar os 

conhecimentos que vão aprender entendendo o valor destes para suas vidas e para 

a solução dos problemas sociais.  A tarefa do professor ao diversificar sua pratica 

está em problematizar e contextualizar o conteúdo que pode ser apresentado 

através de atividades variadas, a fim de satisfazer a curiosidade dos alunos e 

intermediar o processo de ensino e aprendizagem. Referente a essa questão os 

professores responderam: 

 “Em parte; pois depende muito da postura do docente frente esta prática” 

(Professor A). 

 “Concordo fortemente. Pois a flexibilidade incentiva a pensar, criar e 

desenvolver diversas habilidades dentro da área pedagógica” (Professor B). 

“Concordo. Porém o professor deve analisar a realidade em que desenvolve 

sua prática, refletir com intuito de intervir visando mudanças” (Professor C). 

“Sim. Pois à medida que o aluno tem contato com o novo, o diferente ele 

desperta a curiosidade e o interesse” (Professor D). 

 “Concordo. Pois quando os alunos realizam as atividades diversificadas eles 

interagem, questionam, dão opinião... Justamente por ser algo novo diferente” 

(Professor E). 

 “Concordo. O indivíduo deve ser motivado através de uma pratica 

diversificada a buscar e construir o conhecimento” (Professor F). 

Para Gasparin (2011, p.108), essas são algumas atividades diversificadas 

que podem ser considerados como atos didáticos pedagógicos mediadores da 

aprendizagem: 

Exposição dialogada, leitura do mundo, leitura orientada de textos 
selecionados, trabalhos em grupo, pesquisa sobre o tema, seminários, 
entrevistas com pessoas fonte, palestras, análise de trabalhos individuais, 
grupo de verbalização e grupo de observação, uso de recursos áudio 
visuais, ensino com pesquisa. 
 

Neste sentido observa-se que o ensino significativo é constituído através da 

movimentação articulada do saber, onde o aluno interage espontaneamente com o 

conhecimento, realiza confrontos entre ideias existentes e as que surgem, 

possibilitando a reformulação de novos conceitos e concepções. Assim, ao reportar 

a análise dos dados percebe-se que a maioria dos professores apesar de concordar 

com a proposta citada na questão não deixa claro como seria trabalhar de maneira 
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diversificada, dessa forma é possível entender que os mesmos não utilizam esses 

instrumentos em sua prática pedagógica. 

Questão 5 - A escola é lugar onde se formaliza a educação e a ação 

docente pode contribuir para o sucesso ou fracasso dos educandos no 

processo de ensino e aprendizagem. Que estratégias têm desenvolvido 

quando seu/ seus alunos apresentam dificuldades para compreender um 

determinado conteúdo? 

Em consonância com a pergunta supracitada essas foram às respostas 

fornecidas pelos professores: 

 

 Assim com as variedades de dificuldades, as estratégias podem variar 
como a utilização de materiais concretos como: animais com cobertura de 
corpo diferente, formas de locomoção e de alimentação e outros. Tudo 
depende muito da dificuldade apresentada... (Professor A). 
 

 “Partindo do concreto para o abstrato, da teoria para a prática, do todo para 

as partes” (Professor B). 

 “Propor aos discentes atividades lúdicas exigindo flexibilidade tanto pessoal e 

em grupo” (Professor C). 

 “Para cada conteúdo desenvolvo estratégias diferentes. Quando não 

funciona procuro rever utilizando novas estratégias” (Professor D). 

“Busco repensar minha pratica, criando novas estratégias de ensino, usando 

atividades diferenciadas. Como no caso da matemática, trabalho muito com jogos” 

(Professor E). 

 “De acordo com cada dificuldade desenvolver estratégias que desperte maior 

interesse e facilite a compreensão dos alunos” (Professor F). 

Nas três primeiras falas é possível perceber que a ação pedagógica 

promovida pelos professores pode levar o aluno a desenvolver um conhecimento 

fragmentado em relação aos conteúdos apresentados, uma vez que o ensino a ser 

oferecido deve compreender o aprendiz em sua totalidade. Dessa forma, vale 

salientar que trabalhar com o concreto, ou seja, relacionar o assunto escolar com a 

realidade vivida pelos alunos é um dos fatores que influenciam positivamente a 

aprendizagem. 

O espaço escolar revela-se como local propício para a construção e 

socialização do saber e o professor pode potencializar este processo quando ele 

passa a refletir sobre os acertos e as dificuldades encontradas em sua prática diária 
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a partir do planejamento e da organização das atividades didáticas, pois este ato 

além de ajudá-lo a enfrentar os possíveis problemas que ocorrem em sala, também 

cria possibilidades para que seus alunos desenvolvam conhecimentos numa 

perspectiva crítica. Pinheiro (2004, p. 24) esclarece que: 

 

O problema da não aprendizagem dos conteúdos escolares pode estar em 
alguma das especificidades das relações instituídas em sala de aula, ou 
seja, na forma como acontece a compreensão mútua nos diferentes 
caminhos que toma a aprendizagem. Pois de alguma forma pensamos que 
as relações estabelecidas em sala de aula ganham importância à medida 
que o professor busca conhecer os processos de aprendizagem e consolida 
sua avaliação do aluno e, por seu lado, à medida que este aluno mostra-se 
ou deixa-se perceber no seu processo de aprender. 
 

Conforme o pensamento do autor nota-se que a compreensão dos conteúdos 

por parte dos alunos na maioria das vezes depende dos meios didáticos que o 

professor utiliza para facilitar a aprendizagem ou de como o mesmo consegue 

identificar a forma de pensar do aluno e avalia suas necessidades e capacidade de 

aprender. 

Questão 6 - Qual o seu tempo de atuação na prática educativa? 

      Ao questionar a respeito do tempo exercido por cada professor na ação 

pedagógica obteve-se como respostas. 

 

Quadro 3 - Tempo de atuação dos professores na prática pedagógica da Escola Deus Menino no 

município de Maragogipe - BA. 

Professor Tempo de atuação 

A 10 anos 

B 29 anos 

C 22 anos 

D 11 anos 

E 21 anos 

F 11 anos 

Fonte: Resultados da pesquisa de campo 2014. 

A identidade profissional do professor é construída a partir da incorporação de 

novos conhecimentos e por meio da experiência adquirida ao longo da prática 

pedagógica. De acordo com Brito (2006), essas habilidades provêm tanto de suas 

experiências individuais quanto das trocas e interações com outros profissionais. 

Segundo Veiga (2007, p. 36): 
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O professor estrutura ao longo do processo de construção de seu percurso 
profissional, o espaço pedagógico que expressa o saber do seu ofício, 
criado no contexto de sua trajetória e que resulta de uma pluralidade de 
saberes: os saberes relativos às ciências da educação e das ideias 
pedagógicas, os saberes curriculares, relativo á seleção dos conhecimentos 
acadêmicos ligados ao ensino e os saberes da experiência, oriundos da sua 
prática profissional, construídos individualmente ou na socialização do seu 
trabalho. 

 
Em virtude desse entendimento é possível argumentar que o dia a dia em 

sala de aula contribui para qualificar e fortalecer os saberes pertinentes à prática 

educativa quando este profissional se propõe a ser um observador diário, ou seja, a 

refletir constantemente sobre seu trabalho. 

Questão 7 - A sociedade contemporânea configura- se como a 

sociedade do conhecimento e exige do educador ações pedagógicas mais 

definidas. Diante desse contexto, quais suas ações enquanto educador para 

responder a essas exigências? 

Compreende-se pela fala dos professores que reconhecem as mudanças 

ocorridas na sociedade e por esse motivo estão empenhados em corresponder aos 

desafios e exigências gerados pelas necessidades sociais da atualidade, estando 

dispostos a contribuir para a formação de indivíduos que possam exercer sua 

cidadania. A respeito desse assunto esses foram os dados coletados: 

 “Buscar as qualificações necessárias e adequadas ao público que poderão 

ser atendido” (professor A). 

“Estou sempre em busca de novos conhecimentos e inovação, a fim de 

corresponder com as exigências dentro do campo social e da nova pedagogia” 

(Professor B). 

 “Atualmente é uma sociedade de novas tecnologias; no entanto procuro me 

qualificar para passar o conhecimento adquirido com autonomia” ( Professor C). 

 “Procuro ler bastante, pesquisar realizar novos cursos para desenvolver um 

trabalho qualificado” (Professor D). 

“Eu procuro me atualizar, pesquisando, lendo bons livros, assistindo os 

noticiários sempre que possível estou me reciclando” (Professor E). 

“Estar sempre atualizado, ler bastante e utilizar metodologias inovadoras e 

significativas em sala de aula” (Professor F). 
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A sociedade no contexto atual encontra-se emergida por notórias mudanças 

provocadas pelo avanço cientifico e tecnológico. No campo educacional essas 

transformações são mais evidentes por ser a escola considerada parte integrante da 

sociedade, por isso deve acompanhar as vicissitudes que nela ocorrem sendo 

assim, a mola propulsora que move esse novo modelo social é a informação e nesse 

sentido, o professor precisa conhecer novas maneiras de agir para atender as 

demandas sociais que surgem, uma vez que cabe ao mesmo auxiliar seus alunos a 

transformar tais informações em conhecimento (BRASIL, 1997). 

Questão 8 - De uma forma geral que fator você considera importante 

para que haja êxito no processo de ensino e aprendizagem?  

Quando questionados acerca dessa problemática os professores 

responderam: 

“A avaliação sistemática do ensino e a aprendizagem, bem como a renovação 

das práxis” (Professor A).  

“Uma boa parceria, escola, família comunidade e sociedade” (Professor B). 

 “O acompanhamento da família, professor e discente” (Professor C). 

 “O fator mais importante para que a aprendizagem realmente aconteça é sem 

duvida o interesse do aluno” (Professor D). 

 “Acima de tudo o interesse dos alunos” (Professor E). 

“Uma prática significativa e principalmente o interesse dos alunos”(Professor 

F). 

Por meio das respostas obtidas observa-se que três dentre os seis 

professores citam o interesse dos alunos como elemento principal no processo de 

ensino e aprendizagem sendo assim, eles se excluem, ou seja, subentende-se que 

ocorre uma transferência de responsabilidade por parte dos professores. Esta 

atitude se contradiz com o que afirma Brasil (1997), em que o aluno deve ter 

disponibilidade para aprender, porém essa disposição não depende apenas dele, 

entretanto provém da garantia de condições que a pratica didática ofereça para que 

essa atitude favorável prevaleça. É importante salientar ainda que dois dos seis 

professores enfatizam a importância da família e professor no acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos, com base nesse contexto constata-se que o progresso do 

ensino e da aprendizagem implica vários fatores como: a ação do professor, o 
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interesse do aluno, o acompanhamento da família, os estímulos sociais, o 

comprometimento da instituição dentre outros. 

A principal função atribuída á ação pedagógica conflui para efetivação da 

aprendizagem, no entanto para que haja qualidade nesse processo é imprescindível 

a interação social, a ação reciproca de professor e aluno; esta se inicia através da 

relação dialógica entre os sujeitos envolvidos. Assim afirma Freire (2005, p. 91), 

 

[...] o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se ao ato de depositar ideias 
de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a 
serem consumidas pelos permutantes. 
 

Com base nos argumentos de Freire nota-se que desenvolver uma prática 

escolar fundada nesses pressupostos é sem dúvida nutrir o aluno para que possa 

construir seu conhecimento e sua própria história, tendo o diálogo como ponto de 

partida no desenvolvimento de atitudes autônomas e reflexivas.  

Questão 9 - Você tem o hábito de trazer para o bojo de suas aulas 

assuntos pertinente a realidade de seus alunos para discutir com eles em 

sala? 

Referente a este assunto todos os professores afirmaram que trabalham 

constantemente com a realidade de seus alunos. 

Envolver assuntos que fazem parte do cotidiano do educando nas discussões 

em sala torna-se um procedimento de vital importância para a aprendizagem. Visto 

que vincular os conteúdos curriculares à vivência dos alunos pressupõe 

compreender que essa aprendizagem inicia-se bem antes dos mesmos ingressarem 

na escola. Esse saber anterior apresenta-se como ponto de partida, porém a função 

do professor nesse sentido consiste em aprofundar e ampliar esses conhecimentos 

levando o aluno a refletir sobre uma realidade social mais distante. (GASPARIN, 

2011). 

Questão10 - No final do ano ou quando seus alunos saírem da escola, 

você espera que ele seja capaz de: 

A função básica da escola consiste em garantir uma aprendizagem efetiva ao 

indivíduo. Essa aprendizagem deve propiciar a formação de alunos críticos capaz de 

atuar de forma ativa e autônoma compreendendo a realidade em que vivem, 

estando cientes de seus direitos enquanto cidadãos. 
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Quando interrogados sobre que competências esperam que seus alunos 

desenvolvam os professores responderam: 

“Ter habilidades mínimas de leitura e escrita e cálculos e sejam também 

capazes de resolver situações de forma autônoma” (Professor A). 

 “Reconhecer e demonstrar o quanto valeu a pena frequentar a sala de aula 

durante um ano letivo e que mostre para a sociedade sua formação como cidadão” 

(Professor B). 

 “Ler interpretar cálculo oralmente e por escrito. E saber lidar com as 

diferenças” (Professor C). 

 “Saber interagir em grupo reconhecendo e respeitando seus direitos e 

deveres como cidadão, apresentando atitudes éticas e morais” (Professor D). 

“Eu espero muitas coisas como, por exemplo: ler, escrever, interpretar, 

calcular questionar dar opinião dentre outras” (Professor E). 

“Atuar com autonomia, respeitar as diferenças e ser um indivíduo crítico e 

reflexivo diante dos novos desafios encontrados” (Professor F). 

Refletindo sobre as falas dos três primeiros professores é perceptível 

compreender que suas perspectivas em relação ao rendimento escolar dos 

educandos tornam-se restritas, pois ao expressarem que as habilidades a ser 

desenvolvidas pelo aluno estão de uma forma geral vinculada ao saber cognitivo, 

onde nesse sentido prioriza apenas a leitura, a escrita, o cálculo, fica implícito que 

desprezam ou desconhecem a possibilidade desse aluno desenvolver-se em outros 

aspectos como nos campos afetivos, interpessoal, motor, ou seja, condições que 

consideram o ser humano em suas múltiplas inteligências. Assim ao observar os 

argumentos divulgados pelos três últimos professores verifica-se que esses 

docentes esperam que seus alunos desenvolvam atitudes críticas e participativas 

frente aos desafios sociais, sabendo lidar com as diferenças e compreendendo seus 

direitos e deveres, revelando assim uma proximidade maior desses professores com 

as exigências educacionais no contexto atual. Neste sentido Demo (2002, p. 34) traz 

um relevante esclarecimento: 

 

É isto que espera da cidadania moderna, um cidadão sempre alerta e bem 
informado, critico e criativo, capaz de avaliar suas condições sociais, 
econômicas, dimensionar sua participação histórica, visualizar seu horizonte 
de atuação, reconstruir suas praticas, participar decisivamente da sociedade 

e da economia. 
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Portanto, é importante compreender que formar o aluno numa perspectiva 

critica é atribuição de uma prática pedagógica competente e emancipadora. Isso só 

é possível quando o docente desenvolve seu trabalho adotando o pensar reflexivo 

sobre suas ações e oportuniza o aluno a construir o próprio conhecimento. Vale 

salientar que a finalidade da educação é favorecer o desenvolvimento pleno do 

educando de forma a torná-lo apto para exercer sua cidadania (BRASIL, 1996). 
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4 AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DO 4º E 5° ANO EM RELAÇÃO À OFICINA 
 

Questão 1- Você gostou da oficina? 

Todos os alunos do 4º e 5º ano responderam que sim 

A oficina pedagógica foi aplicado tendo por finalidade flexibilizar a 

compreensão dos alunos em relação aos assuntos abordados e assim  desenvolver 

as atividades de forma diversificada proporcionando aos educandos momentos de 

aprendizagem e de muita interação entre colegas além de possibilitar aos 

educandos e educadores uma grande troca de experiência o que deu subsidio para 

que os objetivos da oficina fossem alcançados de forma positiva. Diante do exposto 

(FRIEDMANN 1992, p.229) afirma que “as oficinas são um recurso interessante para 

conhecer e trazer à comunidade diferentes experiências lúdicas e explorar junto às 

crianças todas as possibilidades que podem oferecer”. 

Por isso, ela é um instrumento de fundamental importância podendo ser 

utilizada pelos educadores no decorrer das atividades desenvolvidas em sala, de 

modo a oportunizar aos educandos momentos favoráveis ao enriquecimento de sua 

aprendizagem. 

Questão 2 - Você acha valido trabalhar esses assuntos da forma como 

foi executado na oficina? 

Todos os alunos do 4º e 5° ano responderam de forma positiva 

Assim, as respostas dos alunos vêm a confirmar que é válido o professor 

trabalhar de forma criativa dinamizando o processo de ensino e aprendizagem, 

buscando sempre motivar os alunos por meio de instrumentalização de modo a 

despertar o interesse dos mesmos a busca de novos saberes.  Visto que o ambiente 

escolar é um dos espaços de construção do conhecimento e para a realização 

dessa construção é necessário a participação ativa do aluno para que a aula seja 

produtiva. Diante do exposto Grosbaum (2002, p.99) salienta que: 

 

 A interação entre professor e alunos em torno do conhecimento, que 
constitui a dinâmica de sala de aula decorre com o professor vê o processo 
de ensino e aprendizagem. A compreensão de que alunos não são pessoas 
a serem maldadas pelo professor, mas selecionam, assimilam e processam 
as informações, conferindo-lhe significando e construindo conhecimento. 
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Diante do exposto cabe ressaltar a importância de uma nova postura do 

professor para atender as novas demandas educacionais contemporâneas, de modo 

a adequa-se e assumir novas práticas pedagógicas para executá-la em suas aulas. 

Questão 3 - Esclareceu suas duvidas quanto aos assuntos abordados? 

Os alunos do 4º e 5º ano em sua totalidade afirmaram que sim. 

A opinião dos educandos em relação a compreensão dos assuntos  

abordado, esclarece que os conteúdos foram apresentados  de forma clara e 

flexível, pois  entende-se que em uma sala de aula é comum  encontrar  alunos com 

habilidades e potenciais de aprendizagem  diferentes, o que deve ser observado e 

compreendido pelo professor para uma elaboração eficaz de suas atividades de 

forma a atender a todos as necessidades educacionais dos alunos, pois segundo 

Schon ( 2000, p. 83): 

 

  Após a aula, o professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, 
no significado que lhe deu e na eventual adoção de outros sentidos. Refletir 
sobre a reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma descrição 

que exige o uso de palavras.  
 

Conhecer o nível de aprendizagem do aluno torna-se essencial para o 

professor desenvolver um trabalho pedagógico voltado para as reais necessidades 

educacionais do educando, possibilitando ao mesmo apropriar-se de um 

conhecimento importante para a sua vida. 

Questão 4 - A oficina contribuiu para facilitar sua aprendizagem em 

relação os assuntos abordados? 

Mas uma vez prevaleceu à resposta sim, de todos os alunos participantes. 

Dessa forma, percebe-se que houve uma compreensão eficaz dos conteúdos 

abordados por parte dos alunos durante a aplicação da oficina, pois perceberam que 

as atividades realizadas contribuíram de forma significativa para o crescimento de 

seus conhecimentos, os assuntos foram amplamente discutidos onde todas as 

contribuições exposta pelos alunos foram acolhidas, dando - lhes oportunidades de 

avançar em seu desenvolvimento intelectual, assim afirma Garrido (2002, p. 45) que 

é:  

No diálogo as ideias vão tomando corpo, tornando-se precisas. 
O conflito de ponto de vista aguça o espirito critico, estimula a revisão das 
opiniões, contribui para revitalizar posições [...]. É neste momento do 
diálogo e da reflexão que os alunos tomam consciência de sua atividade 
cognitiva, dos procedimentos de investigação que utilizaram aprendendo a 
geri-los e aperfeiçoá - lo. 



49 
 

  

 

Assim nota-se que é através do diálogo entre professor e aluno  que leva o 

docente a ter uma maior aproximação da realidade das vivências do aluno, pois 

oportuniza - o a analisar o domínio do aprendiz em determinado conteúdo, de modo 

a buscar as respostas para a resolução dos problemas.  

 

Questão 5 - Qual a sua nota para a oficina? 

 

(   ) 0,0 

(   ) 5,0 

(   ) 10,0 

(   ) outra nota..................... 

 

Todos os alunos do 4° e 5° ano deram a nota 10 para a oficina pedagógica 

aplicada. 

Diante das respostas positivas dos alunos em relação à oficina pedagógica 

desenvolvidas, ressalta-se a importância do professor estar em constante busca de 

praticas pedagógicas inovadoras para a construção de novos conhecimento, visando 

a formação do cidadão  critico, reflexivo, e participativo no meio social em que esta 

inserido. O professor deve reconhecer o aluno como um ser capaz de construir a 

sua própria aprendizagem dessa forma, cabe ao educador incentivar o educando a 

investigar novos caminhos que o leve a uma aprendizagem significativa produtiva e 

transformadora, pois de acordo com Paulo Freire (2002, p.46): 

  

 Uma das tarefas mais importante da pratica educativa-critica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e 
todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como um ser social histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 
raiva porque é capaz de amar. 
 

 

 Partindo desse pressuposto é imprescindível salientar que a aprendizagem 

torna-se significativa no momento em que os educandos internalizam o 

conhecimento e o faz necessário para o seu crescimento intelectual.   

 

4.1 AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A OFICINA PEDAGÓGICA 

Questão 1 - Você gostou da oficina? 
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Em resposta a esta questão os professores disseram que sim. 

Através da oficina pedagógica foi possível desenvolver atividades 

diversificadas as quais foram adaptadas as vivências dos alunos, levando em 

consideração os seus conhecimentos prévios, de modo a gerar uma maior interação 

entre o exposto a aprendizagem por parte dos educandos de forma a subsídio a 

uma apropriação significativa da aula em que a finalidade é ensinar e aprender . As 

respostas dos professores demonstram que a oficina foi significativa para o 

crescimento da aprendizagem de todos os envolvidos. De acordo com (LUCKESI, 

1997, p.176):  

Por meio de instrumentos de avaliação da aprendizagem o educando 
poderá se autocompreender com ajuda do professor, mas este também 
poderá se autocompreender no seu papel pessoal de educador no que se 
refere ao seu modo de ser, as habilidades para a profissão, seus métodos, 
seus recursos didáticos, etc. 

 
No entanto, cabe afirmar que é necessária a observação constante por parte 

do professor no desempenho do aluno, de modo a intervir com recursos 

pedagógicos necessários para que venha aperfeiçoar o aprendizado dos educandos.       

Questão 2 - Você acha válido trabalhar esses assuntos da forma como 

foi executado na oficina? 

As professoras reconheceram a importância em direcionar as atividades de 

forma a envolver os alunos no processo de construção do saber. 

Durante a aplicação da oficina procurou-se buscar meios que proporcionasse 

momentos de discussões em relação ao assunto abordado com os alunos como 

trazer vários recursos expositivos, para uma maior compreensão dos assuntos, 

como na aula de ciências em que foi utilizado vários experimentos os alunos 

demostraram interessados participando ativamente das atividades. Assim 

(PERRENOUD, 1999, p.105) afirma que: 

 

 Pode-se ajudar um aluno a progredir de muitas maneiras: explicando mais 
simplesmente, mais longa ou diferentemente; engajando-o em nova tarefa 
mais mobilizadora ou mais proporcional a seus recursos, aliviando as suas 
angustias devolvendo-lhe a confiança, propondo-lhe outras razoes de agir 
ou de aprender. 

 

Percebe-se que ministrar a aula através de recursos demonstrativos pode vim 

a despertar um maior interesse dos alunos em aprender diante de uma estratégia 

provocativa que promove reflexões.  
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Questão 3 - A forma com que foi aplicada a oficina levou o aluno a 

desenvolver e participar das atividades de maneira critica e construtiva? 

As professoras do 4° e 5° ano confirmaram que sim. 

 No entanto, cabe afirmar que as estratégias de ensino utilizada na oficina 

foram válidas para mediar o conhecimento dos alunos em relação ao assunto 

abordados, pois os mesmos permaneceram atentos refletindo e dando opiniões 

valiosas que contribuíram para o êxito do processo de ensino e aprendizagem, 

Medeiros (2001 p.26) discorre que: 

 

Compete de inicio, oferecer condições favoráveis para o aluno significar a 
sua aprendizagem, objetivando gerar, competências individuais, ou seja, 
qualificar o sujeito a pensar, criar decidir, enfim, torna-se independente / 
crítico. 
  

Nessa perspectiva a tarefa do professor consiste em conduzir o aluno por meio de 

estratégias significativas para a socialização do saber. 

Questão 4 - Em sua opinião a oficina contribuiu para facilitar a aprendizagem 

dos alunos em relação aos assuntos abordados?  

    As professoras opinaram que sim. 

Entende-se que o trabalho desenvolvido na oficina pedagógica atendeu as 

necessidades de aprendizagem dos alunos, pois levou o mesmo a aprender de 

forma prazerosa e descontraída, além de estimular a formação da sua autonomia, os 

educandos foram oportunizados a expor suas ideias e participar ativamente na 

construção de seu próprio conhecimento. 

 Questão 5 - Qual a sua nota para a oficina?  

(   ) 0,0 

(   ) 5,0 

(   ) 10,0 

(   ) outra nota.................. 

As professoras do 4° e 5° ano deram nota dez para a oficina pedagógica 

desenvolvida em suas respectivas salas. 

 Assim diante das respostas positivas das duas professoras envolvidas nesse 

processo, nota-se que da forma que foram conduzidas as atividades por meio da 

oficina colaborou para enriquecer o processo de ensino e aprendizagem de modo a  

oportunizar  momentos de interação, troca de ideias e experiências para a 

construção  do saber. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa apresenta como foco central a prática educativa utilizada como 

subsídio na formação de cidadãos dinâmicos que estejam preparados para lidar e 

enfrentar os desafios que lhes são postos frente às necessidades sociais a que 

devem agir, criticar e responder. E para que tais expectativas sejam alcançadas é 

necessário que o professor tenha uma visão global sobre a educação e, sobretudo, 

esteja habilitado a auxiliar seus alunos na construção de conhecimentos. Nessa 

perspectiva no desenvolvimento deste estudo considerou-se: a percepção dos 

alunos referente à atuação do professor, a concepção dos docentes sobre sua 

própria prática, a observação direta dos pesquisadores ao cotidiano escolar dos 

pesquisados, a efetuação de oficina didática como forma de intervenção 

pedagógica. Dessa forma, tanto a hipótese como os objetivos propostos neste 

trabalho foram atingidos quando os procedimentos aplicados na condução desta 

pesquisa propiciaram condições para a coleta fidedigna dos dados, através dos 

quais é possível afirmar que os professores pesquisados mesmo usufruindo de uma 

formação superior, ainda porta-se diante de seus alunos como o detentor do 

conhecimento; ou seja, não estão aptos a oferecer uma educação de qualidade. 

Esta situação configura um grave problema que afeta a maioria dos docentes e 

consequentemente o ensino nas escolas brasileiras, que é o predomínio da 

educação tradicional caracterizada pela dissociação entre a teoria e a prática 

educativa. Ao analisar de uma forma geral as respostas pertinentes à opinião dos 

alunos quanto à maneira como o professor leciona, percebeu-se que por não lhes 

ser apresentado anteriormente alternativas de aprendizagem, logo eles entendem as 

aulas como satisfatória; mediante as respostas fornecidas pelos docentes observa-

se que não atendem aos requisitos reais de uma aprendizagem significativa. Por 

isso pode-se compreender que as estratégias de ensino adotadas pelos agentes 

desta pesquisa não contribuem para formar o sujeito em um critico reflexivo, pois 

além de constatar de fato a inocorrência dessas práticas, os dados obtidos divergem 

em vários pontos com ideias de autores que defendem essa temática.  

 Em razão disso, aponta-se como proposta sugestiva a participação dos 

professores em cursos de formação continuada e o comprometimento maior deste 

profissional com a ação educativa no sentido de apropriar-se dos conhecimentos 

adquiridos teoricamente durante seu percurso formativo e estabelecer vínculos com 
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a realidade vivenciada em sala, além de apontar o olhar reflexivo sobre a prática 

educativa como ponto primordial na melhoria dessa prática, visto que a relevância 

deste estudo concretiza- se por influenciar o professor a repensar sobre o saber 

fazer pedagógico.  Ressaltando que este trabalho deve ser visto como um campo 

fértil de informações, porém ainda a ser explorado e investigado por estudos futuros. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1- PROJETO DE INTERVENÇÃO: OFICINA PEDAGÓGICA “COMO É 

BOM APRENDER”  

          

INTRODUÇÂO 

A aprendizagem significativa ancora-se na concepção de oferecer subsídios 

que desenvolva no aluno o pensar autônomo criativo e crítico. O papel do professor 

nesse sentido é promover desafios através da ação problematizada dos conceitos e 

assim criar possibilidades para a construção de novos conhecimentos (GASPARIN, 

2011). A problematização gera situações de aprendizagem quando os conteúdos 

não são vistos como pronto e acabado, mas como um recurso empregado para 

estimular as estruturas conceituais dos alunos no intuito de levá-los a questionar, 

intervir, comparar, analisar, construir e desconstruir hipóteses de forma a agregar 

conhecimentos (AUSUBEL, 2003). Assim, paralelo a esses pressupostos e com 

base nos dados coletados proveniente das respostas fornecidas pelos alunos e da 

observação direta em sala realizada pelos pesquisadores, onde foi possível 

comprovar precariedades na ação educativa é que surge a necessidade da referida 

oficina, tendo por tema “Como é bom aprender,” com o objetivo de demonstrar ao 

professor que é possível oferecer aos alunos uma aprendizagem significativa por 

meio de atividades simples, mas que contribuem para potencializar o processo de 

ensinar e aprender, assim como provocar um repensar no fazer pedagógico dos 

professores no sentido de levá-los a refletir sobre sua prática para promover novas 

estratégias de ensino. 

 

CONTEÚDOS: 

- Sistema de numeração decimal 

- Pronomes pessoais 

- Os estados da matéria 
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RECURSOS: 

 

Jornais, revistas, garrafas pet, canudos, material dourado, dinheiro falso, 

palitos de picolé, papel metro, papelão, Datashow, notebook livros, colher, parafina, 

água, ovo, fósforo, sal, barbante, gelo.  

 

TEMPO DE EXECUÇÃO:  

 

8 horas 

 

METODOLOGIA 

 

A oficina foi desenvolvida nas turmas do 4° e 5° ano da referida instituição 

com duração de 8 horas, os assuntos utilizados para o desenvolvimento das 

atividades foram pertinentes ao planejamento escolar das séries supracitada.  Após 

as atividades desenvolvidas durante as oficinas os alunos fizeram uma avaliação 

sobre as mesmas. Assim como os professores também avaliaram as atividades 

desenvolvidas nas oficinas. 

 

OFICINA NA TURMA DO 4º ANO 

 

 No momento inicial da aula os alunos foram oportunizados a louvar ou fazer 

uma oração. Logo em seguida foi proposto aos mesmos a dinâmica, escravo de Jó o 

propósito desta foi socializar a turma mostrando a importância do outro para suas 

vidas. 

Para introduzir o assunto promoveu-se um diálogo com os educandos sobre a 

importância dos números no dia a dia e todos participaram contribuindo com suas 

opiniões e para envolvê-los ainda mais com o conteúdo foi construído um cartaz 

exemplificando o sistema de numeração decimal, dando sequencia a aula a turma 

foi divida em 4 grupos onde cada grupo recebeu  diferentes objetos como: canudos, 

material dourado, palitos de picolé e dinheiro falso para representar os números 

decimais antes de finalizar  a aula foi realizado o jogo do boliche, para a construção 

dessa atividade foi utilizado garrafas pet contendo números correspondente a 
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dezenas, centenas e unidades em que os alunos lançavam uma bola na direção das 

mesmas com intuito de derruba-las e assim executavam operações matemáticas. 

 

OFICINA NA TURMA DO 5º ANO 

 

Para a turma do 5°ano a disciplina escolhida foi Português e Ciências os 

assuntos tratados em português: pronome pessoal em ciências estados da matéria 

dessa forma dividiu-se a aula em dois momentos para contemplar as disciplinas 

citadas. 

No primeiro procedeu da seguinte forma: Iniciou com a dinâmica conte uma 

história onde o educando contaria um caso ou uma história e a partir disso deu-se 

inicio a aula explicando sobre as pessoas do discurso “eu, tu, ele” e então houve um 

período de conversa com os educandos para melhor compreensão do assunto. Em 

seguida construiu-se uma tabela juntamente com os alunos sobre os pronomes 

discutidos, e assim finalizou-se o primeiro momento cantando a música “sou eu 

assim sem você” de Claudinho e Bochecha. 

O segundo momento foi realizada a aula de ciências a qual ocorreu da 

seguinte maneira: apresentou-se através do datashow várias imagens mostrando os 

estados da matéria, cada vez que as mesmas apareciam os alunos eram 

questionados sobre o que estavam vendo e assim eles discutiam faziam 

comparações das imagens visualizadas com outras que já conheciam ou até mesmo 

com situações vivenciadas no seu dia a dia. Esta foi uma etapa muito interessante, 

pois os educandos participaram tiraram dúvidas, dando sequencia debateu-se o 

assunto estados da matéria através de um diálogo aberto entre pesquisador e 

pesquisados, logo após foi realizado trabalhos em grupo onde os alunos 

pesquisaram em jornais livros e revistas algumas imagens que representassem os 

estados da matéria e construíram cartazes para expor na sala. Em seguida foram 

feito vários experimentos para mostrar as mudanças de estado da matéria, essa 

etapa foi conduzida inicialmente pelos questionamentos, antes da realização dos 

experimentos os alunos foram desafiados através de perguntas a descobrir o que 

aconteceria ao final de cada procedimento exemplo: é possível colar gelo no 

barbante? A parafina pode se apresentar nos três estados da matéria? O ovo 

colocado em um determinado recipiente com água flutua ou afunda? 
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AVALIAÇÃO: 

 

Por meio das atividades propostas foi possível notar que os alunos 

compreenderam os assuntos com muita facilidade por se tratar de situações 

vivenciadas por eles em seu cotidiano, para tanto se pressupõe que os professores 

ao estarem presente em sala e ao observar a participação e o interesse dos 

mesmos durante as atividades foram estimulados a repensar e reformular suas 

práticas para atender as reais necessidades de seus alunos. 

Nessa perspectiva, vale ressaltar a importância da ação docente em trabalhar 

conceitos e informações estabelecendo uma relação reciproca entre os sujeitos 

envolvidos de forma a permitir a interação e participação destes no processo, 

mediante a troca de ideias e opiniões, tendo em vista a estruturação consistente do 

conhecimento. O desenvolvimento da oficina comprovou que é possível oferecer aos 

educandos a oportunidade de aprender de forma prazerosa e criativa, utilizando-se 

de atividades simples, porém significativas e desafiadoras. 

 

REFERENCIAS: 

AUSUBEL, David Paul. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma 
Perspectiva Cognitiva. 1 ed. Lisboa: Paralelo, 2003. 

GASPARIN, João Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico – Crítica. 5 ed. 
São Paulo: Autores Associados, 2011. 
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APENDICE 3 – DECLARAÇÃO DOS PESQUISADORES 

   

Declaração dos Pesquisadores Colaboradores 

 

 

Eu, _________________________________, portadora do RG 

______________ CPF___________________, declaro ter lido e concordar com a 

resolução CNS 466/2012, me comprometendo a revê-la durante toda execução do 

projeto ANÁLISE DA ATUAÇÃO DOCENTE NA FORMAÇÃO DE ALUNOS 

CRÍTICOS E REFLEXVOS, na Escola Municipal Deus Menino se assim for 

necessário. 

 

 

 

 

Maragogipe, ____ de _________ de _____________ 

 

 

 

_________________________________________________ 

  

Assinatura 

 



63 
 

  

APÊNDICE 4 – TERMO DE LIVRE ESCLARECIMENTO APRESENTADO AOS 

PAIS PARA A AUTORIZAÇÃO DOS ALUNOS NA PESQUISA. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu, Noelma Miranda de Brito, Derisvalda Santana da Conceição, Erisvalda 

Santana da Conceição, responsáveis pela pesquisa Análise da atuação docente 

na formação de alunos críticos e reflexivos estamos fazendo um convite para o 

seu filho (a) participar como voluntário deste nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende investigar as influências das estratégias de ensino 

dos professores da Escola Deus Menino, na formação de alunos críticos e reflexivos.  

Acreditamos que esta pesquisa seja importante porque estimular o aluno a 

desenvolver um pensar crítico é contribuir para a formação de indivíduos ativos 

capazes de atuar para transformar a sociedade em que estão inseridos. O uso das 

oficinas pedagógicas pode contribuir como instrumento facilitador da aprendizagem 

significativa do conhecimento. Para sua realização será feito o seguinte: coleta de 

dados a partir da aplicação de um questionário diagnóstico aos alunos e aos 

professores, observação direta em sala e oficinas pedagógicas envolvendo assuntos 

pertinentes a grade curricular dos alunos. A participação do seu filho constará da 

execução do questionário e da sua participação nas oficinas. 

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em 

contato, com algum dos pesquisadores. Você tem garantido o seu direito de não 

aceitar participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum 

tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 

sobre sua participação. Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa 

serão assumidos pelos pesquisadores. 

 

Autorização: 
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Eu, _______________________________________________________, 

após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado, ficando claro para mim que a participação do meu filho 

(a) é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da 

pesquisa, dos procedimentos aos quais meu (minha) filho (a) será submetido, dos 

possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de confidencialidade e 

esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso minha 

concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 

 

Assinatura do voluntário ou de seu representante legal 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido do representante legal do voluntário para a participação neste 

estudo. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura dos responsáveis pela obtenção do TCLE 
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APÊNDICE 5 – MODELO DE QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS ALUNOS. 
 
 
1- O seu professor te motiva a estudar? 

        (    ) sim  (    ) não  (    ) às vezes 

 

2- A forma com que seu professor explica os assuntos você consegue aprender? 

         (    ) sim  (    ) não   (    ) às vezes 

 

3- O professor explica o assunto de forma diversificada quando você sente 

dificuldade em entendê-lo? 

      (    ) sim  (    ) não   (    ) às vezes 

 

4-Quais os recursos didáticos que o seu professor utiliza com mais frequência? 

       (    ) quadro e giz  (    ) livros  (    ) cartaz   (    ) jornais     (    ) outros ----------------- 

 

5- O professor lhe concede oportunidade para que você contribua com suas opiniões 

nas discussões em sala? 

     (    ) sim     (    ) não    (    ) às vezes 

 

6 – O que você acha da forma como o seu professor ensina? 

     (    ) bom  (    ) ótimo   (    ) ruim     (    )  outros ----------------------------------------------- 

 

7 – O professor utiliza técnicas variadas de ensino como: trabalho em grupo, 

debates, dinâmicas nas aulas? 

(    ) sim   (    ) não    (    ) às vezes 

 

8 – Como você gostaria que fossem as aulas? 
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APÊNDICE 6 – MODELO DE QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS PROFESSORES 

 

1 - Defina o que é ser professor. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 - Qual a sua formação? 

(    ) Magistério (    ) Licenciatura em pedagogia (    ) Pós- graduação (    ) Outras 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Participou de alguma atividade de formação continuada? Qual / Quais? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

       

4 - Você como educador concorda ou discorda que a prática pedagógica 

diversificada pode desenvolver nos educandos o pensar critico e reflexivo? 

Comente sobre sua resposta. 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
5 - A escola é lugar onde se formaliza a educação e a ação docente pode contribuir 

para o sucesso ou fracasso dos educandos no processo de ensino e aprendizagem.  

Que estratégias têm desenvolvido quando seu/ seus alunos apresentam dificuldades 

para compreender um determinado conteúdo? Exemplifique. 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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6 - Qual o seu tempo de atuação na prática educativa? 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
7 - A  sociedade contemporânea configura-se como a sociedade do conhecimento, e 

exige do educador ações pedagógicas mais definidas. Diante desse contexto, quais 

suas ações enquanto educador para responder a essas exigências? 

 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

8 - De uma forma geral que fator você considera importante para que haja êxito no  

processo  de ensino e aprendizagem? 

 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

9 - Você tem o hábito de trazer para o bojo de suas aulas assuntos pertinente a 

realidade de seus alunos para discutir com eles em sala? 

 

Sim (     )     Não (     )          Ás vezes (     ) 
 
 

10 – No final do ano ou quando seus alunos saírem da escola, você espera que ele 

seja capaz de: 

 

_______________________________________________________________   
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 7 - MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS APÓS A 

OFICINA. 

 

1 Você gostou da oficina? 

Sim  (    )    não   (    ) 

 

2 Você acha valido trabalhar esses assuntos da forma como foi executado na 

oficina? 

sim (    )    não  (    ) 

 

3 Esclareceu suas dúvidas quanto aos assuntos abordados? 

sim (    )      não (    ) 

 

4 A oficina contribuiu para facilitar sua aprendizagem em relação os assuntos 

abordados? 

sim (    )    não  (    ) 

 

5 Qual a sua nota para a oficina? 

 

(   ) 0,0 

(   ) 5,0 

(   ) 10,0 

(   ) outra nota.................. 
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APENDICE 8 - MODELO E QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS PROFESSORES 

APÓS A OFICINA 

 

1 Você gostou da oficina? 

Sim (    )   não  (    ) 

 

2  Você acha válido trabalhar esses assuntos da forma como foi executado na 

oficina? 

Sim  (    )    não (    ) 

 

3 A forma com que foi aplicado a oficina levou o aluno a desenvolver e participar das 

atividades de maneira critica e construtiva? 

Sim (    )  não   (    ) 

 

4 Em sua opinião a oficina contribuiu para facilitar a aprendizagem dos alunos em 

relação aos assuntos abordados?  

Sim  (    )   não  (    ) 

5 Qual a sua nota para a oficina? 

  

(    ) 0,0 

(    ) 5,0 

(    ) 10,0 

(    ) outra nota................. 
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APÊNDICE 9 - FOTOS REFERENTES ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA 

OFICINA. 

Foto 1- Trabalho em grupo representando números decimais por meio de dinheiro  falso (turma do 

4ºano). 

 

 

Foto 2 – Numeração decimal utilizando material dourado (turma do 4º ano). 
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Foto 3 – Representando números decimais através de canudos (turma do 4º ano). 

 

 

 

Foto 4 – Jogo do boliche (turma do 4º ano). 
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Foto 5 - Momento da música (turma do 5º ano). 

 

 

 

Foto 6 – Pesquisando figuras em livros e revistas para demonstrar os estados da matéria (turma do 

5º ano). 
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Foto 7- Experimento: tentando colar gelo no barbante1 ( turma do 5º ano). 

 

 

Foto 8 – Experimento: colando gelo no barbante 2 (turma do 5ºano). 
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Foto 9 – Experimento: o ovo que flutua e o ovo que afunda (turma do 5º ano). 

 

 

 

Foto 10 – Experimento: demostrando por meio de parafina a mudança dos estados da matéria (turma 

do 5º ano). 

 

 

 

 


