
	

 
 

Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós Graduação 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências 

Mestrado Acadêmico em Ensino De Ciências 
Campus Nilópolis 

 
 
 

Lyana Machado Bueno 

 
 
 
 
 

 
 

OFICINAS LÚDICAS: PROPOSTA PARA MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM NO ENSINO DE BIOLOGIA 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Nilópolis – RJ  

2019 



	

Lyana Machado Bueno 

 
 
 

 
 
 

OFICINAS LÚDICAS: PROPOSTA PARA MEDIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM NO ENSINO DE BIOLOGIA 

 
 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu em Ensino de 
Ciências do Instituto Federal do Rio de Janeiro, 
modalidade acadêmica, como parte dos 
requisitos necessários para obtenção do título 
de Mestre em Ensino de Ciências..  

 

 
 
 
 
 

Orientadora: Profª. Drª. Giselle Rôças 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nilópolis – RJ  

2019 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço primeiramente a Deus e a minha família, pelo apoio e paciência, em 

especial ao meu marido pelas inúmeras ajudas, jantares e companhias e a minha mãe 

pelo incentivo e doces puxões de orelha de alerta. 

 

Agradeço a direção do Colégio Estadual Engenheiro Arêa Leão, Renata e 

Cristiano, por me permitirem realizar a minha pesquisa, se mostrando disponíveis sempre 

que solicitados e aos professores Séa, Badu e Marianne por todo carinho, obrigada! 

 

À minha super chefe Fátima por me permitir fazer em alguns momentos turnos 

loucos de trabalho para que pudesse conciliar todas as demandas e toda equipe da 

Gerência de Educação da 6ª CRE, especialmente Márcia Elisa e Rosana, sem vocês não 

teria nem me inscrito. O suporte, os conselhos e empurrões foram fundamentais! 

 

Ao IFRJ, professores e toda equipe, pela solicitude, ensinamentos e 

oportunidades.  

 

À minha turma de mestrado, pelas conversas, trocas, almoços e risadas. Fabíola 

e Fabiana o MMA sem vocês nunca seria o mesmo! Levo nossa amizade para a vida! 

 

Ao grupo de pesquisa CAFE (Ciência, Arte, Formação e Ensino), meu 

agradecimento. As leituras, estudos, debates e conversas informais me ensinaram muito. 

Denise Figueira-Oliveira, carinho especial por ti! Obrigada pelas palavras de apoio e novas 

formas de olhar! 

 

Agradeço com carinho a minha orientadora, Giselle Rôças, uma fada madrinha, 

maga e adivinha, infinitamente obrigada, por ler minha mente, antes mesmo de eu 

conseguir interpretar meus próprios pensamentos, pela orientação, desorientação, 

comidinhas (que nunca farei! Rs) e mimos, sou eternamente grata!	

 
  



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brincar com crianças não é perder tempo,  
é ganhá-lo; se é triste ver meninos sem escola, 
mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados 
em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem 

valor para a formação do homem. 
 

Carlos Drummond de Andrade  



	

BUENO, L. M. Oficinas lúdicas: proposta para mediação do processo de ensino-aprendizagem 
no ensino de Biologia. 95f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ensino de Ciências (PROPEC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
de Janeiro (IFRJ), Campus Nilópolis, Nilópolis, RJ, 2019 

 

 

RESUMO 
 

Na história da humanidade a educação tem o papel de difundir o conhecimento e a cultura 
dos povos, promovendo socialização e conhecimento de mundo e do outro. A escola é um 
dos espaços possíveis onde o processo educativo ocorre, por meio do trabalho docente. Na 
premissa de que o ambiente escolar deve ampliar continuamente suas metodologias para 
além do livro didático e o quadro como plataforma de escrita, tornando as aulas mais 
dinâmicas, buscamos estratégias e metodologias de ensino diferenciadas utilizando 
ludicidade, criatividade e/ou tecnologia, tendo esse estudo como objetivo identificar a maneira 
como o uso de oficinas didáticas lúdicas contribuem no processo de ensino-aprendizagem de 
biologia. Busca avaliar também o espaço para o lúdico no currículo de biologia para o Ensino 
Médio, apresentando como pressuposto que o uso de oficinas lúdicas, contribuirão como 
facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem, pois as aulas não precisam ser sempre 
engessadas em um mesmo modelo. As oficinas foram realizadas em uma escola pública 
estadual localizada na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, com alunos que 
cursavam a disciplina de biologia no primeiro ano do Ensino Médio no turno da manhã. A 
pesquisa teve como natureza metodológica a abordagem qualitativa, de cunho participante, 
com a realização de questionário para delineamento das oficinas, oficinas e questionário pós 
oficinas, havendo como suporte o diário de bordo. O currículo de biologia mostrou-se favorável 
ao uso da ludicidade, apesar de haver restrição na prática em algumas unidades de educação 
na medida que se aproxima dos anos finais do ensino básico. As oficinas realizadas foram 
positivamente aceitas pelos alunos, por entenderem que podem promover interação e 
estímulo da criatividade e os resultados mostraram-se favoráveis ao uso da ludicidade no 
Ensino Médio, não devendo ficar retida somente aos anos iniciais de ensino e, ao mesmo 
tempo, ser trabalhada em conjunto com formas mais tradicionais de ensino, como aulas 
expositivas e resumos. O trabalho revelou também a importância e necessidade do afeto no 
trato com os alunos e a oralidade um tabu a ser trabalhado. 
 

Palavras-chave: Ensino de ciências 1. Ludicidade 2. Ensino Médio 3. Ensino de Biologia 4. 
Oficinas didáticas 5. 
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ABSTRACT 
 

In the history of humanity, education has the role of spreading the knowledge and culture of 
peoples, promoting socialization and knowledge of the world and the other. School is one of 
the possible spaces where the educational process takes place through the teaching work. On 
the premise that the school environment should continually expand its methodologies beyond 
the textbook and the blackboard as a writing platform, making the classes more dynamic, we 
seek different strategies and teaching methodologies using playfulness, creativity and / or 
technology, having this study. The objective is to know how the use of playful didactic 
workshops contribute as a pedagogical approach in the biology teaching-learning process and 
to what extent is room for the ludic in the high school biology curriculum, presenting as a 
presupposition that the use of playful workshops, will contribute as facilitators in the teaching-
learning process, because the classes do not always have to be cast in the same model. The 
workshops were held at a state public school located in the Baixada Fluminense of the state 
of Rio de Janeiro, with students who attended the biology discipline in the first year of high 
school in the morning shift. The research had as methodological nature the qualitative 
approach, of participant nature, with the accomplishment of questionnaire for delineation of 
the workshops, workshops and post-workshop questionnaire, having as support the logbook. 
The biology curriculum was favorable to the use of playfulness, although there is restriction in 
practice in some education units as it approaches the final years of basic education. The 
workshops were positively accepted by the students, as they understand that they can promote 
interaction and stimulate creativity and the results were favorable to the use of playfulness in 
high school, and should not be retained only for the initial years of education and at the same 
time. Be worked together with more traditional forms of teaching such as lectures and 
summaries. The work also revealed the importance and necessity of affection in dealing with 
students and orality a taboo to be worked. 
 

Key-words: Science teaching 1. Playfulness 2. High school 3. Biology teaching 4. Teaching 
workshops 5. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro 

horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser 
educador. A gente se faz educador, na prática e na reflexão sobre a 

prática. 
 

Freire, 1991, p.58. 
 
 

Criada em uma família que tem a educação presente na maioria dos discursos, por ter 

uma mãe e uma madrinha professoras e, posteriormente, gestoras de escola, cresci no 

ambiente escolar mesmo antes de ingressar como aluna. Afirmava, adolescente, que nunca 

seria professora e, após trilhar outros caminhos, cheguei a profissão que tanto reneguei, indo 

contra minha própria corrente, descobrindo que gosto, sou feliz e me encaixo nesse lugar. 

Após a graduação na faculdade de Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) 

pela UNIRIO e a realização do curso de formação de professores em nível médio, fui aprovada 

em concurso para professora. Atualmente, leciono ciências e biologia para a Secretaria do 

Estado de Educação do Rio de Janeiro – SEEDUC-RJ e trabalho na Gerência de Educação 

da 6ª Coordenadoria de Educação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, concursada 

como professora do Ensino Fundamental anos iniciais. Em função das duas matrículas, 

trabalho com alunos de faixas etárias bem distintas, percebendo ao longo do tempo as 

dificuldades encontradas por eles em sala de aula. 

 Em 2014 a SEEDUC-RJ me proporcionou a oportunidade de cursar a especialização 

em Ensino de Ciências e Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, na 

qual aprofundei meu interesse na temática sobre o uso de imagens (fotografias e vídeos) 

como facilitador no processo de ensino-aprendizagem, identificando a relevância desse 

instrumento didático no cotidiano dos alunos de todas as faixas etárias. 

Ao buscar o PROPEC tive como objetivo analisar práticas e metodologias distintas 

daquelas que já aplico em minhas salas de aula, aspirando uma discussão e um 

aprofundamento sobre abordagens didático pedagógicas diferenciadas, as quais podem 

favorecer o aprendizado de alunos sobre o ensino de ciências. É fundamental investigar e, a 

partir dessa investigação, apontar caminhos possíveis para tornar o ambiente escolar um local 

mais agradável e fecundo para o ensino de ciências. Essa foi a minha motivação para buscar 

o IFRJ e apresentar o trabalho de pesquisa atual. 

Estar em sala de aula, como mestranda, foi uma experiência enriquecedora. Saio do 

mestrado uma nova pessoa, uma nova aluna, uma nova professora, me construindo e 
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reconstruindo a cada momento, aprendendo e observando com perspectivas diferentes o 

ambiente escolar que se transforma diariamente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
A educação está presente na história da humanidade difundindo o conhecimento e a 

cultura dos povos. Ao longo do tempo, com o do desenvolvimento de diversas atividades, o 

homem modifica a natureza e a si próprio. Aranha (1996) aponta que a educação é o fator 

relevante de humanização e socialização, sendo fundamental para o aperfeiçoamento do 

trabalho humano. A educação faz parte da vida e também nos torna seres humanos, para 

Brandão (2007), 

 
a educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais 
que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua 
sociedade. [...] Ela ajuda a pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela 
ajuda a criá-los, através de passar de uns para os outros o saber que os 
constitui e legitima. Mais ainda, a educação participa do processo de 
produção de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que 
envolvem trocas de símbolos, bens e poderes que, em conjunto, constroem 
tipos de sociedades (BRANDÃO, 2007, p.10-11). 

 
Aranha (1996) afirma que aprimoramos coletivamente nossa forma de ser, de agir e 

de pensar de modo que nossas ações fossem registradas e difundidas para gerações futuras, 

vivendo em sociedade. A autora supracitada complementa que “a educação não é, porém, a 

transmissão da herança dos antepassados, mas o processo pelo qual também se torna 

possível a gestação do novo e a ruptura com o velho” (Ibid., p.50). 

Segundo Brandão (2007) não há um único modelo educacional, a educação existe 

dentro do imaginário das pessoas e na ideologia da sociedade com a tarefa de transformar 

os sujeitos e o ambiente em algo melhor, fazendo-os evoluir, podendo existir livre ou ser 

imposta por um sistema centralizado de poder. 

 A educação pode ser aprendida e ensinada em espaços informais, não formais e 

formais de ensino. Gohn (2006) explica o primeiro termo como sendo aquele onde 

aprendemos de maneira casual, espontânea e empírica durante o processo de socialização 

– na família, no bairro, com amigos, nas redes sociais etc., com valores e culturas próprias, 

de conhecimentos e vivências herdados; o segundo termo, espaços não formais, é aquele 

onde aprendemos através da troca de experiências, principalmente em espaços não 

convencionais de educação e com ações coletivas cotidianas, com compartilhamento de 

saberes, como museus, cinema, parques, praias entre outros; e os espaços formais de ensino 

são as instituições de ensino regulamentadas por leis nacionais e certificadas, como escolas 

e universidades, com conteúdos previamente sistematizados, onde atuam os professores. 

A escola não detém a exclusividade do conhecimento, de acordo com Chassot (2003) 

ela vem sofrendo inferências do mundo exterior que são trazidas por toda comunidade 



	

	 16 

escolar, principalmente alunos. Desta forma, a educação informal e a não formal devem ser 

vistas como complementaridade da educação formal, uma vez que essas modalidades 

possuem objetivos específicos e ocorrerem em locais diferentes (CASCAIS e TERÁN, 2014). 

O acesso a diferentes tipos de informações foi facilitado com o avanço da tecnologia 

no mundo. Possibilidades de rápida comunicação, máquinas modernas, internet rápida, além 

de livros, revistas e jornais físicos ou digitais são encontrados em diversos locais no planeta, 

de periferias a áreas mais nobres nos centros urbanos. Leão (1999) afirma que os ideais sobre 

a educação fazem parte da incansável busca por cultura e conhecimento da humanidade, 

onde tudo que cerca os espaços formais de ensino são resultados das mais diferentes esferas 

da sociedade, como política e economia, por exemplo, e da história da própria sociedade. 

Na história da humanidade, em diversos momentos, a escola surge como “antídoto 

para ignorância” por ser um instrumento que luta contra a marginalidade existente nas cidades 

através da transmissão de conhecimentos sistematizados, com função de equalização social” 

(SAVIANI, 2012, p.6-7). Ainda segundo o autor, essa concepção de escola centrada nos 

professores, onde cabe aos alunos assimilar os conhecimentos, passa a ser chamada de 

Escola Tradicional e apresenta outras características descritas como 

 
[...] contar com um professor razoavelmente bem preparado. Assim, as 
escolas eram organizadas na forma de classes, cada uma contando com um 
professor que expunha as lições, que os alunos seguiam atentamente, e 
aplicava os exercícios, que os alunos deveriam realizar disciplinarmente 
(Ibid., p.6). 

 

Complementando a explicação no que tange a aquisição do conteúdo escolar, Aranha 

(1996) traz como atributos da Escola Tradicional, o caráter abstrato do saber por se distanciar 

das ações cotidianas e atuais; e quanto a metodologia, a valorização da aula expositiva, com 

currículos e horários homogêneos, não existindo diferenças individuais. Ao considerar a 

avaliação, a autora destaca que o enfoque é centrado nos aspectos cognitivos, 

superestimando a memória, tendo as provas um papel central entre os instrumentos de 

avaliação. 

Na literatura acadêmica muitos pesquisadores da área de educação abordam temas 

que criticam as Escolas Tradicionais, a exemplo de Freire (1987), Libâneo (2012) e Saviani 

(2012). Freire (1987) em seu livro Pedagogia do Oprimido nos apresenta o termo educação 

bancária para dar significância a educação que tem como pressupostos a memorização 

mecânica do conteúdo narrado, onde o educador deposita os conhecimentos nos educandos, 

que devem guarda-los e arquivá-los. Nesta visão de Paulo Freire, podemos perceber a 

negação da educação como um processo de construção coletiva, de busca pelo aprendizado 

e autoconhecimento. 
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Aranha (1996, p.157) explicita que as Escolas Tradicionais costumam ser 

caracterizadas de forma negativa, “vistas com desprezo e muitas vezes de forma 

caricaturada”. Apesar desses apontamentos, acreditamos que 

 
Criticar o intelectualismo da escola antiga não significa descuidar da 
transmissão de conteúdos; negar o enciclopedismo não implica desprezar a 
aquisição informal dosada e necessária; recusar o autoritarismo do mestre 
não é deixar de reconhecer a importância de sua autoridade e a assimetria 
com relação ao aluno; acusá-la de passadista e de estar a reboque dos 
acontecimentos não significa abandonar o estudo dos clássicos e toda 
herança cultural (Ibid., p.162). 

 

Esses modelos de ensino servem de referencial para diferentes instituições com 

metodologias que se renovam ao longo do tempo. Entretanto, por mais que a sociedade 

apresente novos formatos educacionais, as Escolas Tradicionais continuam existindo em sua 

totalidade ou podemos perceber características delas coexistindo dentro dos novos modelos.  

Esse estudo não busca “demonizar” as Escolas Tradicionais, pois compreendemos 

que há pontos positivos e negativos em toda e qualquer metodologia e abordagem de ensino. 

A maior parte da população brasileira, mesmo aqueles considerados mais inovadores em 

diferentes aspectos da atuação profissional. Ou seja, os aspectos dessas escolas que 

incomodam e que são abordados aqui dizem respeito a uma transmissão de conteúdos, 

quando se compreende que a mediação do conhecimento é mais construtivo e duradouro 

(ARANHA, 2016). Outro aspecto diz respeito a uma avaliação mais diversificada, 

considerando elementos distintos do processo educativo (NASCIMENTO e RÔÇAS, 2016), e 

por fim, estimular a proatividade do aluno em relação ao seu aprendizado, tornando-o 

corresponsável por esse processo para que obtenha sucesso (MUCH, BONFADA e 

TERRAZZAN, 2018). 

Na busca da melhoria do ensino, o tema sucesso ou fracasso dos alunos e 

responsabilidades da escola é objeto de pesquisas recentes (PEZZI e MARIN, 2017; SILVA 

FILHO e ARAÚJO, 2017 e DAMASCENO e NEGREIROS, 2018), pois os jovens perdem muito 

rapidamente o entusiasmo pelos estudos no Ensino Médio. As aulas tradicionais, são cada 

vez menos atrativas para os estudantes, o que pode ser confirmado ao analisar os resultados 

ao longo do ano letivo pela prática docente, os quais usualmente representam a falta de 

interesse no processo de aprender. Mudar essa realidade cada vez mais presente nas salas 

de aula vem sendo um desafio para muitos docentes. 

Dados do Censo Escolar de 2017 mostram que foram efetuadas 7,9 milhões de 

matrículas no Ensino Médio no referido ano e, desse montante, 84,8% dos alunos estão em 

escolas da rede pública de ensino. Dos resultados obtidos é possível observar o aumento na 
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taxa de distorção idade-série do Ensino Médio em comparação aos últimos dois anos, que 

segundo o Instituto permanece em patamar elevado (INEP, 2018). 

Tavares Júnior, Santos e Maciel (2016) corroboram com os dados acima ao afirmarem 

ser relevante o número de jovens com dificuldades de progressão, e entre os fatores mais 

recorrentes, listam aqueles diretamente relacionados ao ingresso tardio, abandono da escola 

e repetência.  

Uma maneira dos docentes estimularem o aprendizado dos alunos pelos conteúdos 

curriculares da educação básica, aproximando-os do ambiente escolar de forma positiva é 

tornando-os agentes do seu próprio saber, possibilitando que a construção do conhecimento 

ocorra de forma mais fluida.  

Silva Júnior e Barbosa (2009, p.1) admitem “que uma forma didática tradicional, 

especialmente na área biológica, com muitas técnicas pouco ou totalmente ineficazes, torna 

o ensino monótono, desconexo e desvinculado do cotidiano do aluno”. Segundo os referidos 

autores, essa dinâmica pode confundir os alunos e ter como consequências conhecimentos 

equivocados e confusos sobre vários temas das ciências biológicas. 

Se a metodologia empregada pelo docente em sala de aula não atende aos objetivos 

propostos, como o de permitir que o aluno alcance a habilidade de determinado conteúdo, 

cabe ao professor escolher formas distintas para trabalhar. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio,  

 
o aprendizado não deve ser centrado na interação individual de alunos com 
materiais instrucionais, nem se resumir à exposição de alunos ao discurso 
professoral, mas se realizar pela participação ativa de cada um e do coletivo 
educacional numa prática de elaboração cultural (BRASIL, 2006, p.7).  

 

Para que haja construção de conhecimento dos alunos, o docente deve propiciar 

situações contextualizadas, que tenham significado e sejam desafiadoras, obtidas de lugares 

diversos e por meio de diferentes fontes, tais como internet, livros didáticos ou paradidáticos, 

televisão, revistas, entre outros (MUCH, BONFADA e TERRAZZAN, 2018). Entretanto, o 

trabalho docente e as dificuldades por ele encontradas são fatores que devem ser levados 

em consideração e podem afetar sua prática. 

Aranha (2007, p.152) assinala que “há uma ideia corrente de que vocação e 

desprendimento generoso bastam para que a pessoa se encaminhe para essa profissão. Esta 

crença gera a ilusão de que ela não precisa de preparo especializado”. Devemos, como 

sociedade, revalorizar a profissão do magistério e enxergar o professor como um profissional 

em exercício de sua função, garantindo “condições mínimas para um trabalho decente: 

condições materiais adequadas, reuniões pedagógicas, reciclagem para atualização 

permanente, plano de carreira, além de salários mais dignos” (Ibid., p.153). 
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Anos depois o cenário continua o mesmo. O desprestígio da profissão docente 

também é destacado por Nóvoa (2017) como fator que desmotiva e/ou dificulta o 

desenvolvimento do trabalho destes profissionais. Ainda segundo o autor, isso é gerado pela 

má remuneração, difíceis condições de trabalho e de estrutura das escolas, elevada carga 

horária e a possibilidade de atribuir a profissão de professor a pessoas que tenham notório 

saber de uma determinada disciplina. Much, Bonfada e Terrazzan (2018, p.3) acrescentam a 

essa fala outras dificuldades, como “falta de preparo de seus profissionais, seja pela falta de 

autonomia das instituições, falta de adequação das políticas públicas, ou 

desmotivação/desilusão dos educandos e da comunidade escolar em buscar e exigir uma 

educação de qualidade para seus filhos”. 

Apple (1994, p. 71) afirma que “a educação está intimamente ligada à política da 

cultura. O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e na sala de aula da nação.”, ele deve estar relacionado a demanda 

de conhecimentos pertinentes ao cotidiano da população, que fazem parte de sua cultura e 

de sua história, além dos conteúdos curriculares encontrados nos livros didáticos. A 

sociedade, em união com a comunidade escolar pode orientar reformulações dos currículos 

das unidades de ensino para que as práticas existentes nesses espaços atendam de uma 

forma mais eficaz as demandas instrucionais dos jovens. 

Sentimentos como a alegria e o prazer devem constar na construção de saberes dos 

alunos, já que fazem parte da vida (LEITE, LIMA e CALDAS, 2014). Tal inclusão do mundo 

sensível, segundo os autores, contribui para a inovação, a criatividade e o desejável 

pensamento crítico, ao construírem seus saberes. Assim como Ostrower (2001, p.5), 

“consideramos a criatividade um processo inerente ao homem, e a realização desse potencial 

uma de suas necessidades.” A autora supracitada complementa que é através do trabalho 

que o potencial criativo do ser humano é produzido. Esse trabalho pode ser realizado tanto 

dentro, quanto fora do ambiente escolar, mas é na prática diária da escola que ajudamos a 

inserir o aluno no meio social e a ampliar sua visão de mundo. 

Nessa direção, o professor tem mais chances de contar com uma maior integração do 

grupo de alunos e a aproximação deles ao conhecimento científico pode ser articulada com o 

uso do lúdico no espaço escolar, utilizando a criatividade nesse processo como uma aliada. 

Atentos a tais apontamentos, compreendemos que a ludicidade provoca e envolve as pessoas 

em emoções, possibilitando uma ponte para reflexão e encantamento de um determinado 

tema.  

A ludicidade pode atuar no ambiente escolar como fator que integra e facilita a 

aprendizagem, permitindo um reforço positivo, por meio de estímulo à socialização, a 

construção do conhecimento e da autoestima, trabalhando os sentimentos, as angústias e 

paixões, afirma Roloff (2009). Ainda de acordo com a autora, o lúdico pode proporcionar à 
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aula, independente da idade, momentos de felicidade, “acrescentando leveza à rotina escolar 

e fazendo com que o aluno registre melhor os ensinamentos que lhe chegam, de forma mais 

significativa” (ROLOFF, 2009, p.2). 

Em Pedagogia da Autonomia, Freire (1996, p.12) nos traz que “não há docência sem 

discência, [...] quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Nossa 

experiência em sala de aula está alinhada a esse pensamento e entendemos que é na prática, 

no dia a dia em sala de aula, que o docente aprimora sua didática, seu aprendizado e suas 

reflexões, desenvolvendo e estimulando suas capacidades e as capacidades de seus 

educandos em comunhão. 

Ao buscar estratégias e metodologias de ensino diferenciadas utilizando ludicidade, 

criatividade e/ou tecnologia, almejamos não só recursos que tornem a aula mais instigante e 

atraente, mas também que promovam o olhar crítico dos alunos, fazendo com que esse aluno 

participe do processo ensino-aprendizagem, buscando a articulação do binômio criatividade-

reflexão como uma possibilidade de despertar interesse e aproximação dos jovens no 

ambiente escolar para trabalhar os conteúdos curriculares. 

Vieira e Tenreiro-Vieira (2005, p.16) definem que estratégias de ensino-aprendizagem 

equivalem a “um conjunto de ações do professor ou do aluno orientadas para favorecer o 

desenvolvimento de determinadas competências de aprendizagem que se têm em vista”. 

Essas estratégias buscam desenvolver e até estimular o pensamento crítico dos alunos em 

diferentes níveis de ensino, envolvendo atitudes e atividades reflexivas (TENREIRO-VIEIRA 

e VIEIRA, 2013; VIEIRA e TENREIRO-VIEIRA, 2015). 

Na premissa de que o ambiente escolar deve ampliar continuamente suas 

metodologias para além do livro didático e o quadro como plataforma de escrita, tornando as 

aulas mais dinâmicas e, enfrentando, dessa maneira, a evasão ou abandono escolar; temos 

como pressuposto que o uso de oficinas lúdicas, contribuirão como facilitadoras no processo 

de ensino-aprendizagem em aulas de biologia, pois as aulas não precisam ser sempre 

engessadas em um mesmo modelo. As oficinas ou outras atividades propostas pelo docente, 

podem ser realizadas dentro de outros espaços da unidade escolar e até mesmo dentro da 

sala de aula, quando não há espaço hábil na escola, com uma nova disposição do espaço 

(mesas dispostas em círculos; as cadeiras dispostas em lados opostos, de frente pra outra 

formando dois ou mais grupos, entre outros) e podem ser pensadas estratégias que envolvem 

uma maior movimentação dos alunos dentro dos espaços, podendo haver circuitos a serem 

percorridos ou outras práticas mais dinâmicas. 

Utilizando oficinas como abordagem de ensino, esperamos aproximar os alunos do 

ambiente escolar de forma positiva diante dos conteúdos curriculares apresentados, 

modificando as tradicionais aulas expositivas e rotineiras em que o aluno geralmente possui 

uma postura passiva, transformamos os discentes em autores do processo de ensino-
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aprendizagem, buscando o conhecimento, interagindo com o grupo de colegas e professores 

e aprendendo de maneira criativa. 

Seguimos o entendimento de oficinas das docentes Paviani e Fontana (2009), 

professoras da Universidade de Caxias do Sul, que explicam as oficinas pedagógicas como 

sendo uma forma de construir conhecimento integrando pressupostos teóricos e práticos, 

mediante planejamento flexível, por se ajustarem às necessidades e dificuldades dos sujeitos 

da pesquisa. Segundo elas,  

 
as oficinas pedagógicas atendem, basicamente, a duas finalidades: (a) 
articulação de conceitos, pressupostos e noções com ações concretas, 
vivenciadas pelo participante ou aprendiz; e b) vivência e execução de tarefas 
em equipe, isto é, apropriação ou construção coletiva de saberes (PAVIANI 
e FONTANA, 2009, p. 78). 

 

Há diversos modelos de oficinas, face a flexibilidade de tempo e metodologia que elas 

permitem, envolvendo, por exemplo, contos literários, jogos didáticos, teatro, pinturas, vídeos, 

textos de ficção científica, curta e longa metragens para trabalhar conteúdos curriculares de 

biologia no ensino médio. Elegemos as oficinas pedagógicas que envolvam ludicidade para 

promover a associação entre experiência e conhecimento, articulando a realidade dos alunos 

com aquilo que está sendo vivenciado na escola. O aluno cria significados que propiciam o 

aprendizado. 

Com base nos elementos expostos e na literatura da área, assumimos como perguntas 

norteadoras desse estudo:  

a) Em que medida é encontrado espaço para o lúdico no currículo de Biologia para o 

Ensino Médio? 

b) De que maneira a utilização de oficinas lúdicas contribuem como uma abordagem 

pedagógica no processo de ensino-aprendizagem de biologia? 

O nosso pressuposto é de que os aspectos lúdicos devem mediar propostas 

educacionais, a partir da proposição de oficinas lúdicas, as quais compõem uma forma 

diferenciada de abordagem pedagógica, possibilitando que os alunos atuem de maneira mais 

proativa na própria construção do conhecimento. Assim propomos oficinas compostas de 

diferentes atividades, envolvendo a apresentação de conceitos da biologia a partir de uma 

abordagem mais lúdica que busca uma aprendizagem crítico-reflexiva, unindo o 

conhecimento prévio dos alunos à aquisição de novos conhecimentos de forma teórica e 

prática, de maneira contextualizada. 

Gonçalves e Vieira (2015), afirmam que para os jovens se tornarem cidadãos ativos e 

esclarecidos, com acesso a cultura realmente sólida e válida, não basta possuir apenas 

conhecimentos, é preciso, também, desenvolver o pensamento crítico, racional. Estimular o 

pensamento crítico em nossos alunos têm se mostrado de grande relevância, visto que 



	

	 22 

estamos vivendo a era das fake news (notícias falsas) e do livre acesso a informações sem 

respaldo, que são diariamente divulgadas em diferentes veículos de comunicação (SOARES 

et al., 2018).  

A velocidade de disseminação das notícias no Facebook, Twitter, WhatsApp, e-mails 

e em toda a rede de internet supera em velocidade do espaço escolar e está nas mãos da 

maioria de nossos alunos. Ao promoverem o uso de diferentes estratégias didáticas, aliados 

aos materiais curriculares, que orientem o desenvolvimento dos alunos como pensadores 

críticos, as escolas ajudam os jovens a serem cidadãos mais bem preparados para a realidade 

da sociedade em que vivem (GONÇALVES e VIEIRA, 2015). 

O objetivo desse trabalho foi o de investigar a contribuição de distintas abordagens 

pedagógicas, envolvendo ludicidade e criatividade, no processo de ensino-aprendizagem de 

biologia para uma turma de primeiro ano do Ensino Médio regular. Para realização dessa 

proposta, elaboramos um conjunto de oficinas interativas e lúdicas sobre conteúdos 

específicos de biologia, buscando a possibilidade de ampliar o envolvimento dos alunos com 

as atividades propostas, suas visões acerca das abordagens adotadas e possíveis avanços 

na compreensão dos conteúdos trabalhados. 

Destarte, assumimos como objetivos específicos desta pesquisa: 

a) Elaborar um conjunto de oficinas, bem como os recursos pedagógicos para o 

espaço escolar, envolvendo ludicidade para o primeiro ano do Ensino Médio.  

b) Promover formas diferenciadas de interação entre os alunos e os conteúdos 

específicos de biologia previstos para o primeiro ano do Ensino Médio. 

c) Analisar o envolvimento dos alunos com as atividades propostas, suas visões 

acerca das abordagens adotadas e possíveis avanços na compreensão dos conteúdos 

trabalhados. 

Par alcançar os objetivos propostos, este estudo teve como natureza metodológica a 

abordagem qualitativa, por ser compreendido como um “ato social de construção de 

conhecimentos” que se alicerça na análise e interpretação de textos sobre um tema ou 

problema central, onde as perspectivas de todos os sujeitos envolvidos são relevantes e o 

estudo pode ocorrer em seu contexto natural (GÜNTHER, 2006, p.202), assumindo a 

abordagem da pesquisa participante, pois observamos o pesquisador participante da 

pesquisa como sujeito ativo, construindo coletivamente o saber com os participantes, uma vez 

que ele está inserido no campo de investigação podendo atuar como informante, colaborador 

ou interlocutor (SHIMIDT, 2006). A pesquisa foi realizada em uma escola estadual localizada 

na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, com alunos que cursavam a disciplina 

de Biologia no primeiro ano do Ensino Médio no turno da manhã. 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. A introdução abordou os pontos 

principais da pesquisa, pressupostos, objetivos e aspectos metodológicos. O capítulo dois 
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discute o papel do currículo no Ensino Médio, as perspectivas da nova versão da Base 

Nacional Curricular Comum e sua influência na disciplina de biologia, além de verificarmos 

em que momento é perceptível a presença do lúdico neste currículo. O capítulo três foca a 

metodologia da pesquisa, apresentando a abordagem metodológica, de natureza qualitativa 

e pautada nos pressupostos da pesquisa participante, assim como os instrumentos e a forma 

de análise de dados. O capítulo quatro mostra o desenho das oficinas, sua proposta e 

desdobramentos a partir da devolutiva dos alunos. O capítulo cinco traz os resultados obtidos 

ao longo do trabalho e as discussões geradas a partir deles, assim como alguns comentários 

e no capítulo seis, as considerações finais. 

Boa leitura a tod@s! 
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2 QUAL O PAPEL DO CURRÍCULO?1 
 

 

Na literatura há diferentes significações para a palavra currículo. De acordo com a 

etimologia, “currículo” vem do latim curricullum, que significa “pista de corrida”. Podemos 

pensar que essa corrida é pelo saber, pela busca de aprendizado, de mais conhecimento, 

sendo também uma “questão de identidade” (SILVA, 2016, p.16). Nesse sentido, a formação 

é dinâmica e o movimento de corrida sem fim acarreta redundância de saberes que se 

derramam no plano educacional, mostrando faces e fazeres que devem ser pensados e 

refletidos à luz da superação de limites e ampliação de possiblidades. 

Silva (2016, p.12) relata que o termo “currículo”, provavelmente apareceu pela primeira 

vez nos Estados Unidos como um objeto específico de estudo e pesquisa aproximadamente 

na década de 1920, sendo visto como “processo de racionalização de resultados 

educacionais, cuidadosa e rigorosamente especificados e medidos”. Essa visão faz do 

currículo um modelo fabril de ensino, onde o conhecimento dos alunos é medido, avaliado e 

classificado. Ainda em Silva (2016) podemos perceber que sendo o currículo um território, ele 

também é relação de poder. É ato de formação de identidade. É texto, discurso, documento 

que se perfaz num conjunto variado de perspectivas de formação. 

Atualmente, quase 100 anos após o surgimento do termo na literatura, outros 

significados e discussões se somaram ao que foi pensado acerca desse assunto que redunda 

na noção de currículo. Moreira (2001) aponta que pesquisadores podem associar a palavra 

currículo a conteúdos, a experiências de aprendizagem, a noção de plano, objetivos 

educacionais, texto ou de sinônimo de avaliação.  

Os currículos destinam-se a toda comunidade escolar, podendo ser um instrumento 

que estrutura e organiza as unidades de ensino. Ele representa o projeto educacional e 

cultural que os governos consideram adequados para o desenvolvimento dos discentes, 

devendo ser feito em conjunto com os mesmos. 

Sacristán (2008) defende que o currículo é a expressão e a proposta de organização 

unificada dos conteúdos a ensinar que o compõem, de acordo com o desenvolvimento 

escolar, orientando o trabalho dos docentes. Os currículos fazem parte de múltiplos tipos de 

práticas pedagógicas, sendo formado pela construção social, expressando o equilíbrio de 

interesses e forças em um dado momento do sistema educativo, à medida que sofre uma 

série de processos de transformações dentro das atividades práticas escolares.  

                                                
1 Este capítulo foi submetido como artigo na revista Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos - RBEP, 
com o título Por onde anda o lúdico no currículo do ensino de biologia?, de autoria de Lyana Machado 
Bueno, Maylta Brandão dos Anjos e Giselle Rôças, disponível no site 
http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep, com ISSN Eletrônico: 2176-6681.  
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No documento “Indagações sobre currículo”, do Ministério da Educação (MEC), há 

uma reflexão que afirma que os currículos estão instalados “como tema central nos projetos 

político-pedagógicos das escolas e nas propostas dos sistemas de ensino, assim como nas 

pesquisas, na teoria pedagógica e na formação inicial e permanente dos docentes” (BRASIL, 

2007, p.9). Tal fato nos mostra a relevância do papel do currículo na educação escolar. 

Consideramos, ainda, como definição do termo currículo a “construção e seleção de 

conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, 

políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas” (ARROYO, 2007, p.9), sendo orientados pelo 

desenvolvimento da sociedade de modo a organizar “conhecimentos, culturas, valores, 

técnicas e artes a que todo ser humano tem direito” (Ibid., p.37). Pensar o currículo nos leva 

a refletir como ele atua em uma sociedade multicultural que está em constante mutação, onde 

há uma variedade de etnias, religiões, formas de enxergar o mundo e outras dimensões 

subjetivas inseridas na vida cotidiana da população e representa uma seleção dessa cultura 

(MOREIRA, 2001). 

Por fim, em Silva (2016), vemos que a noção de currículo liga-se a um educar que 

significa introduzir a cunha da diferença em um mundo que sem ela se limitaria a reproduzir 

o igual e o idêntico, um mundo parado, um mundo sem movimento e sem vida 

 

2.1 O CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO DE BIOLOGIA 

 

Com o intuito de atender com equidade todas as suas unidades escolares, a Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro – SEEDUC-RJ elaborou o Currículo Mínimo de sua 

rede de ensino. Este documento serve como referência a todas as escolas da rede, 

apresentando as competências e habilidades que devem estar nos planos de curso e nas 

aulas. De acordo com a SEEDUC-RJ, 

 
[...] entende-se como mínimo um conjunto seleto de conhecimentos 
considerados essenciais. São conteúdos que os alunos não podem deixar de 
aprender nesses segmentos do ensino formal por sua relevância para a 
compreensão das questões científicas, tecnológicas e humanas que 
permeiam a vida familiar, social e profissional de todos nós (SEEDUC-RJ, 
2012, p.3). 

 

O currículo atua como ponto central do fazer pedagógico docente, norteando seu 

trabalho e viabilizando o processo de ensino-aprendizagem. Complementando essa ideia 

temos que 

 
O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à 
educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos 
alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a prática possível, 
dadas determinadas condições (SACRISTAN, 1999, p.61). 
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Na rede estadual de ensino esse documento assume o papel de “orientar, de forma 

clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada 

disciplina, ano de escolaridade e bimestre” (SEEDUC-RJ, 2012, p.2). Tal material foi 

desenvolvido em consonância com as legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Atualmente, o currículo mínimo do Ensino Médio regular da SEEDUC-RJ contempla 

14 disciplinas: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua 

Estrangeira, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Produção Textual, Química, 

Resolução de Problemas Matemáticos e Sociologia. O currículo mínimo de Biologia está 

organizado, por bimestre, em cada ano de escolaridade, em um foco central que se subdivide 

em habilidades e competências específicas.  

O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB número 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, atualizado pela Lei nº 12.796 de 2013, estabelece que 

 
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos (BRASIL, 1996). 

 

Recentemente foi lançada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento 

normativo de referência nacional para a (re)elaboração dos currículos e dos materiais 

didáticos para toda Educação Básica, o qual serve também de orientação para políticas de 

formação de educadores, além de critérios claros para avaliação em larga escala e concursos 

públicos (PEREZ, 2018). Temos claro que as réplicas à BNCC são muitas e das quais 

comungamos, na qualidade do debate e do movimento contínuo das transformações. Dessa 

forma nos indagamos acerca do campo curricular na sua perspectiva epistemológica e, ao 

mesmo tempo, política na sua significativa distinção. 

A BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental foi reformulada e aprovada 

em dezembro de 2017. A nova versão para o Ensino Médio está sendo analisada no Conselho 

Nacional de Educação e utilizamos como base a segunda versão preliminar disponível no site 

do MEC (BRASIL, 2017).  

A BNCC do Ensino Médio está organizada em continuidade ao currículo oferecido para 

a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, com as competências (conceitos e 

procedimentos) e habilidades (práticas cognitivas e emocionais) que garantem o direto a 

aprendizagem e desenvolvimento do educando (BRASIL, 2017). Os currículos oriundos a 

partir dela devem seguir esse mesmo delineamento e após a homologação da versão final, 

deverão ser reelaborados. 



	

	 27 

A segunda versão preliminar da BNCC organiza os conteúdos em quatro áreas de 

conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e 

Língua Portuguesa), Matemática e suas Tecnologias (Matemática), Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

(História, Geografia, Sociologia e Filosofia), tendo como objetivo uma concepção de ensino 

mais integrado, interdisciplinar e que balize a qualidade da educação.  

Debates e reflexões sobre currículo com o propósito de buscar avanços pedagógicos, 

como a possibilidade de favorecer o processo de ensino-aprendizagem vem ocorrendo com 

certa frequência (KRASILCHIK, 2000; NASCIMENTO e RÔÇAS, 2016), entretanto não se tem 

mostrado suficiente debater sobre o currículo, suas dimensões e relevância, tanto fora quanto 

dentro do espaço escolar, se a forma de avaliar tal instrumento trabalhado não se altera. 

O fato acima nos remete à epistemologia reflexiva na perspectiva do currículo que nos 

leva à uma prática de significação em que se deva compreender os sistemas, as relações e 

as estruturas de significados no campo do currículo.  

Apesar das condições adversas de trabalho e da falta de prestígio social no exercício 

de sua função (MOREIRA, 2001) é aconselhável que o docente não deixe de desenvolver sua 

pedagogia com excelência e que tenha domínio do currículo, a fim de poder refletir 

amplamente sobre de que maneira sua práxis pode atender da melhor forma seus alunos, 

trazendo para o ambiente escolar não só a teoria presente no currículo oficial2, mas também 

todo desencadeamento que há no currículo real3 e no currículo oculto4 de cada indivíduo e 

comunidade escolar, criticando e refletindo o documento e seu papel nele. 

É relevante ter um olhar sobre as dificuldades encontradas pelos professores, muitos 

se sentem desprovidos e desmotivados em exercerem sua função. Sobre esse cenário, 

Fourez (2003) e Nóvoa (2017) enumeram, dentre outros fatores, a existência de uma 

defasagem entre a formação acadêmica e as exigências da profissão, após formado e já 

exercendo sua profissão, o docente se depara com dificuldades por ter sido preparado mais 

para exercer uma função técnica do que humana e social. Nesse sentido, algumas questões 

inquietam-nos, sejam elas: o que dizem os currículos de biologia sobre o lúdico? Que 

compreensão sobre lúdico são constituídas por esses currículos? O que tornam algumas 

                                                
2 Currículo oficial é um programa de estudos ou um programa de formação que possui coerência 
didática e continuidade temporal, é aquele “que aparece na análise dos programas e dos cursos” 
(FORQUIN, 1996, p.191) e deve ser ensinado em sala de aula. 
 
3 Currículo real é “aquilo que é realmente ensinado nas salas de aula, que se pode conhecer por 
observação ou por pesquisa direta com os professores e os alunos” (FORQUIN, 1996, p.191). 
 
4 Currículo oculto são todos os aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo 
oficial contribuem, de forma implícita, para aprendizagens sociais relevantes, como atitudes, 
comportamentos, valores e orientações (SILVA, 2016). 
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teorizações e práticas curriculares mais próximas as atividades lúdicas? Quais as conexões 

entre currículo e ludicidade?  

Essas perguntas serviram de base para formular a questão que nomeia o título da 

seção a seguir, a qual foi respondida dentro da própria seção, com base nos referenciais 

teóricos escolhidos. As respostas das perguntas expostas acima também encontram-se 

descritas na próxima seção. Entender onde está presente o lúdico e de que forma ele pode 

ser trabalhado no currículo de biologia permite que o docente tenha um leque maior de opções 

ao se deparar com determinado conteúdo a ser trabalhado. 

 

2.2 ONDE ENTRA O LÚDICO NO CURRÍCULO DE BIOLOGIA? 

 
A ludicidade é uma das maneiras diferenciadas e criativas de aproximar e desenvolver 

o interesse dos alunos pelo saber e, de acordo com Huizinga (2007), o lúdico é mais antigo 

que a própria cultura humana, visto outros animais já o praticarem, experimentando prazer e 

divertimento. Kishimoto (2009) assegura que atividades que envolvam jogos na educação, 

quando usadas para aperfeiçoar o conhecimento e desenvolver do aprendizado, tornam-se 

instrumentos indispensáveis da prática pedagógica e componente fundamental de propostas 

curriculares. 

O lúdico é capaz de provocar alegria, humor, descontração e entusiasmo favorecendo 

o estabelecimento de relações independentemente da idade dos envolvidos. A relação de 

empatia gerada entre o professor e os alunos em atividades lúdicas cria um clima de 

descontração, aproximando e envolvendo as partes em um ambiente harmônico de 

aprendizado mais favorável na busca de resultados positivos. 

Atividades lúdicas estão mais presentes nos anos iniciais de ensino, principalmente na 

educação infantil e durante a alfabetização. Nos anos finais do ensino fundamental e durante 

o ensino médio, apesar de não serem frequentes ou tão perceptíveis nas salas de aula, a 

ludicidade continua sendo um relevante instrumento de mediação do conhecimento. Ortiz 

(2005) assinala que a ludicidade deve ser trabalhada como meio formativo na infância e na 

adolescência por ser um elemento metodológico que propicia a formação integral dos alunos. 

Ao questionarmos “o que dizem os currículos de biologia sobre o lúdico?”, temos que 

na segunda versão preliminar da BNCC, podemos perceber de forma mais explícita o estímulo 

por formas de ensino-aprendizagem diferenciadas da aula expositiva e quadro. Exemplos de 

tal afirmação estão presentes na seção das ações da BNCC ao enumerar: 

 

- Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes 
curriculares e fortalecer a competência pedagógica das equipes 
escolares para adotar estratégias mais dinâmicas, interativas e 
colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem;  
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- Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-
pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a 
conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as 
necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de 
origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.; 

- Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e 
engajar os alunos nas aprendizagens (BRASIL, 2017, p.16-17; grifo 
nosso). 

 
Os exemplos acima, presentes no documento, são algumas justificativas por uma 

demanda da sociedade que “impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do 

processo educativo”, geradas pelo baixo rendimento dos alunos nos anos finais do ensino 

fundamental e uma abordagem pedagógica distante das realidades dos jovens e do mercado 

de trabalho (BRASIL, 2017, p.14). 

De acordo com Cabrera (2007) há eixos do currículo nos quais podemos abordar o 

tema ludicidade, nos apresentando possibilidades de compreensão sobre o lúdico nos 

currículos. No quadro 2.1 vemos as diferentes formas de trabalhar propostas lúdicas com os 

alunos no ambiente escolar de acordo com a proposição do autor. 
Quadro 2.1 – Eixos em que a ludicidade pode ser abordada. 

 
Pode-se abordar o lúdico 

quando este se apresenta: 
Possui correspondência com: 

Com características lúdicas: 

O prazer e a alegria relacionados aos trabalhos da 

cultura, do biológico, do afetivo e do metafísico, na 

promoção do interesse, da imaginação, da 

interpretação e do aprendizado. 

Com elementos lúdicos: 

A sensibilização e mobilização de hábitos e 

atitudes expressos pelo pictórico, pelo ideográfico, 

por falas e gestos, por movimentos sensoriais e 

motores ou por objetos para o exercício da 

cognição. 

Como atividades lúdicas: 

Os jogos pedagógicos, as brincadeiras, as 

dinâmicas de grupo, as dramatizações e a 

atividade com o auxílio do computador 

relacionados à compreensão e à realização 

adequada dessas atividades ressaltando a 

imaginação, a concentração da atenção, a 

atividade produtiva e eficiente de uma tarefa ou 

objetivo na busca da aprendizagem. 
Fonte: Cabrera (2007, p.42). 
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Para trazer ludicidade ao espaço escolar é necessário que os envolvidos – educadores 

e educandos tenham posturas lúdicas, sendo mais relevantes mudanças afetivas do que 

cognitivas, não havendo utilidade de aporte de jogos ou brinquedos (SOUSA et al., 2012). 

Contudo, Kishimoto (2009, p.37) aponta o uso do jogo como capaz de potencializar “a 

exploração e a construção do conhecimento, por contar com a motivação interna típica do 

lúdico”. 

Diversas pesquisas descrevem propostas de atividades lúdicas como estratégias 

didáticas desenvolvidas nas escolas para favorecer a integração dos sujeitos educacionais, 

proporcionando maior aprimoramento da aprendizagem, como aplicação de jogos e 

brincadeiras educativas; uso de filmes, curtas ou séries de ficção científica; textos diversos e 

artigos científicos; músicas e encenações. Nos parágrafos seguintes, vemos alguns exemplos 

desses trabalhos. O esquema abaixo (Figura 2.1) ilustra as possibilidades de trabalhar a 

ludicidade de forma educativa no ambiente escolar. 

 

 
Figura 2.1 – Ludicidade no ambiente escolar. 

Fonte: a autora. 
 

No livro Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação, Kishimoto (2009) afirma que o uso 

de propostas educativas lúdicas, como o jogo é foco de estudo de pensadores desde os mais 

remotos tempos da nossa história, que aludem à Roma e a Grécia antiga, ganhando destaque 

neste século com o crescimento da educação infantil.  

Segundo Ortiz (2005), as características dos jogos ou brincadeiras fazem com que 

eles sejam veículos de aprendizagem e comunicação ideais para o desenvolvimento da 
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personalidade e da inteligência emocional dos indivíduos. Ortiz (2005) e Kishimoto (2009) 

destacam que o jogo é um elemento capaz de transmitir e dinamizar costumes e atitudes da 

sociedade, construindo uma ponte entre a fantasia e a realidade capaz de promover o avanço 

cognitivo e afetivo-social, estimulando o imaginário, a concentração, diversão, prazer e até 

desprazer. Os jogos podem ser de tabuleiro, jogos digitais ou de dinâmicas de grupo, sendo 

desenvolvidos individual ou coletivamente.  

Guedes e Moreira (2016), Pereira et al. (2017), Rua (2018) e Silva e Rosa (2013) são 

alguns pesquisadores que utilizaram filmes, curtas e/ou séries de ficção científica em seus 

estudos objetivando um aprendizado significativo através de análises, reflexões e 

contextualizações. Rua (2018) em sua dissertação de mestrado De Mística a Mendel: unindo 

a ficção científica à genética por meio da Oficina Genetikar, cita que os efeitos especiais 

produzidos nesse gênero de filme comumente geram o interesse e a curiosidade dos alunos. 

De acordo com Ferreira (2014) em seu artigo Ficção Científica no Ensino de Ciências: 

Possibilidades de Formação do Professor Autor, a ficção científica figura como um recurso 

didático no contexto do ensino e da aprendizagem das ciências, podendo dar asas a 

imaginação, ampliando as possibilidades do ensino por auxiliar na contextualização e 

problematização dos conceitos. Diversos autores discutem a relevância da ficção científica 

como fomento de ensino, podendo ser trabalhado também na forma de texto por meio de 

contos (FERREIRA, 2014; FIGUEIRA-OLIVEIRA e RÔÇAS, 2017; PIASSI e PIETROCOLA, 

2009). 

Nas pesquisas de Carvalho et al. (2015) e Oliveira, Silva e Sousa (2015) percebemos 

a divulgação do conhecimento por meio de peças teatrais que evolui para uma educação 

interdisciplinar. O teatro permite a aquisição de conhecimentos de forma didática e lúdica para 

um bom desenvolvimento do aluno, permite ampliar o espírito crítico e o exercício da 

cidadania por meio da improvisação, vivências alternativas e criatividade. 

A música aliada ao ensino possibilita, de acordo com Dias e Messeder (2017) e Silva, 

Pereira e Mello (2015), uma prática docente mais dinâmica e desenvolve nos alunos uma 

aprendizagem mais autônoma, com o desenvolvimento da reflexão e argumentação, 

contribuindo para o aprimoramento da cidadania. Segundo eles, a aula torna-se mais 

prazerosa, envolvente e interativa, possibilitando indagações, pesquisas e dúvidas de 

conceitos, que despertam seu senso crítico dos discentes em relação ao conteúdo abordado.  
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3 PERCURSOS METODOLÓGICOS 
 

 

Por atuar como professora regente no Colégio Estadual Engenheiro Arêa Leão, 

acompanho in loco as dificuldades enfrentadas por toda comunidade que circula na unidade. 

A equipe gestora da instituição apoia seus docentes a desenvolverem projetos que visem a 

melhoria do aprendizado de seus alunos, incentivando a pesquisa. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, propomos um caminho de pesquisas à luz da 

abordagem qualitativa, centrando na compreensão e explicação das dinâmicas das relações 

sociais por meio da análise de dados empíricos (GERHARDT e SILVEIRA, 2009).  

A pesquisa qualitativa pode estar presente em vários campos de estudos humanos e 

sociais. Godoy (1995a) relata que esse tipo de pesquisa tem como ponto de partida 

indagações ou interesses amplos, assentando em uma “visão holística da realidade” 

(AMADO, 2017, p.43), que se esclarecem na medida que as investigações do estudo 

avançam, através da análise de dados descritivos sobre pessoas, lugares e interações diretas 

do pesquisador com o seu objeto de estudo, principalmente por meio da observação. Em outra 

perspectiva e complementando a definição acima, temos que 

 
Considerando a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não 
se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a 
imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 
explorem novos enfoques (GODOY, 1995b, p.23). 

 

 Pesquisas com abordagens qualitativas na área de educação começaram a surgir no 

Brasil a partir da década de 70 (ZANETTE, 2017). Alguns estudos apontam para questões de 

compreensão das relações existentes nas instituições de ensino, com seus diferentes 

contextos e atores, como situações de sala de aula, relações interpessoais e uso de novos 

conteúdos, estratégias, abordagens ou ferramentas de ensino (ANDRÉ e GATTI, 2008). As 

autoras acrescentam que avanços na área da educação ocorreram pela relevante e 

diversificada contribuição dos métodos qualitativos,  

 
permitindo melhor compreender processos escolares, de aprendizagem, de 
relações, processos institucionais e culturais, de socialização e sociabilidade, 
o cotidiano escolar em suas múltiplas implicações, as formas de mudança e 
resiliência presentes nas ações educativas (ANDRÉ e GATTI, 2008, p. 9). 

 

Bogdan e Biklen (1994) enumeram cinco aspectos que caracterizam estudos desse 

tipo:  

a) Na pesquisa qualitativa o local de estudo ou o contexto onde está inserido é a fonte 

direta de dados e o pesquisador é o instrumento principal;  
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b) A pesquisa qualitativa é descritiva, sendo os dados obtidos geralmente na forma de 

palavras e/ou recursos de imagens, e não numérica, observando os fenômenos como um 

todo;  

c) Os pesquisadores se importam mais com o processo do que simplesmente pelos 

resultados finais;  

d) Os pesquisadores tendem a analisar seus dados de maneira indutiva, de modo que 

é através do processo de análise de dados que as informações vão se agrupando e o estudo 

se fundamenta;  

e) O significado é de grande relevância na pesquisa qualitativa, de maneira que o 

pesquisador tem a possibilidade de considerar em suas análises as experiências pela 

perspectiva dos participantes, refletindo um tipo de diálogo entre os investigadores e os 

respectivos sujeitos. 

Dentro da pesquisa qualitativa, este trabalho se desenvolve a partir da abordagem 

participante, estudando seus sujeitos em seu contexto. 

 
A pesquisa participante busca a identificação entre sujeito e objeto, 
eliminando as características do objeto, e visa levar a população a participar 
ativamente da pesquisa, produzindo conhecimentos e intervindo na realidade 
própria. [..] do ponto de vista metodológico, é a união entre conhecimento e 
ação (DEMO, 1984, p.65-66). 

 

Brandão (2007) complementa ao elucidar que a pesquisa participante deve situar-se 

partindo da realidade vivenciada dos próprios participantes individuais e coletivos do 

processo, em suas diferentes dimensões e interações, de forma contextualizada que permita 

uma interação entre o investigador e os sujeitos como ambos sendo fontes de saber.  

Pesquisadora sênior do departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação 

Carlos Chagas, a professora Maria Malta M. Campos, esclarece a relevância da pesquisa 

participante no ambiente escolar ao citar 

 
a dimensão educativa da pesquisa participante expressa-se, no caso da 
escola, na forma de uma apropriação, por parte dos professores, de 
instrumentos de análise e observação que são de domínio dos pesquisadores 
educacionais, como por exemplo técnicas de observação e registro do 
trabalho em sala de aula. Aprendendo a usar essas ferramentas, o professor 
acaba por apropriar-se, também, de meios que o auxiliam a encetar, por si 
próprio, um trabalho de revisão e aperfeiçoamento de sua prática (CAMPOS, 
1984, p.64). 

 

A realização da pesquisa participante dentro das instituições de ensino pode permitir 

a ocorrência de relações de troca entre grupos de professores e entre professores e alunos, 

questionando em todas as esferas – direção, professores, alunos e responsáveis – as práticas 
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vigentes, tendo seu efeito sentido e avaliado durante a aplicabilidade da pesquisa, que é 

testado ao longo de todo estudo (CAMPOS, 1984). 

Os instrumentos para coleta de dados envolveram o uso de questionários, um inicial 

para coleta de concepções prévias dos alunos sobre o que é o lúdico e suas expectativas de 

como deveriam ser as aulas de biologia, e um questionário final com o relato das experiências 

vividas e as opiniões após a realização das atividades propostas; análise das produções feitas 

pelos alunos, além de um diário de bordo da professora regente. Este último será considerado 

de acordo com as concepções de Cañete  

 
O diário será compreendido como o instrumento de registro escrito que o 
professor utiliza para documentar os acontecimentos da aula, seus 
sentimentos, preocupações, frustrações, conquistas, o que fez, as atitudes 
dos alunos, as propostas de ação, assim como a relação destes com teorias 
já estudadas ou novas teorias que vier a estudar (CAÑETE, 2010, p.12). 

 

Podemos encontrar na literatura acadêmica nomenclaturas diferenciadas para o 

diário, como, por exemplo, “diário de bordo” (CAÑETE, 2010; DIAS et al, 2013), “diário de 

campo” (OLIVEIRA e FABRIS, 2017; OLIVEIRA, GEREVINI e STROHSCHOEN, 2017), “diário 

do professor” (PORLÁN e MARTÍN, 1999), “diário de aula” (ZABALZA, 2004) e simplesmente 

“diário” (PALCHA, 2015). Nessa dissertação adotaremos o termo diário de bordo para nos 

referirmos ao diário feito pelo docente. 

O diário de bordo é um recurso que caminha para além da descrição da dinâmica da 

aula através do registro dos distintos acontecimentos ocorridos no ambiente escolar. Zabalza 

(2004, p.9-11) descreve esse instrumento como “um recurso de reflexão e lucidez profissional” 

por ser obtido através da atividade narrativa que permite um “círculo de melhoria capaz de 

introduzir uma dinâmica de revisão e enriquecimento de nossa atividade como professores”. 

O diário de bordo permite ao docente uma série de análises que, segundo Martín e 

Porlán (2004), permite a quem o utiliza, professores, alunos ou ambos, um processo de 

reflexão e valorização sobre a prática escolar por atuar inicialmente de maneira generalista 

(com as primeiras concepções) e posteriormente de maneira mais analítica, após a 

sistematização e categorização das diferentes situações ocorridas. A figura 3.1 esquematiza 

de forma elucidativa algumas das possibilidades que o diário de bordo permite aos seus 

usuários.  
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Figura 3.1 – Funcionalidades do diário de bordo. 

Fonte: Adaptado de Martín e Porlán (2004). 
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Além das funcionalidades acima abordadas pela utilização do diário de bordo, Zabalza 

(2004, p.11) cita a “oportunidade de descarregar tensões e ansiedades”. Mediante a escrita 

somos capazes de exportar nossos anseios, inquietudes e vivências; com a leitura e a 

releitura temos a possiblidade de avaliar nossas atitudes e aprimorar nossas ações. 

A análise e organização dos dados do presente trabalho foram interpretadas segundo 

a Análise de Livre Interpretação (ALI). Esse caminho metodológico de cunho qualitativo é 

descrito por Anjos, Rôças e Pereira (no prelo) como uma análise interpretativa da 

compreensão da realidade que posiciona a vivência humana, a práxis e as subjetivações 

como uma forma autoral de imaginação, de estudo e práticas socioeducacionais por meio da 

reflexão, intuição, razão, emoção, elaboração, leituras e concepções de realidade – bem como 

as significações das falas e dados que remetem ao passaporte e à autenticidade no fazer da 

pesquisa. 

Encontramos semelhanças entre a ALI e a Análise Textual Discursiva (MORAES e 

GALIAZZI, 2016) por possuirem unidades de significado que podem ter um ou vários níveis 

de categorias de análise, em uma mobilidade fluida de interpretação e produção de 

argumentos. Moraes e Galiazzi (2016, p.120) tratam a Análise textual Discursiva como uma 

“ferramenta aberta, exigindo dos usuários aprender a conviver com uma abordagem que exige 

constantemente a (re)construção de caminhos”.  

 
A compreensão da realidade é condição si ne qua non para o pesquisador se 

envolver e perceber com maior afinco o mundo, os fenômenos, os processos 

e fatos, e, assim, poder processar, com maior propriedade, a análise das 

expressões humanas presentes nas relações, nos sujeitos e nas 

representações objetivas e subjetivas da realidade, cercando a temática 

trabalhada no entendimento e compreensão das mediações e relações 

existentes no olhar do pesquisador (ANJOS, RÔÇAS e PEREIRA, no prelo). 

 

Na Análise de Livre Interpretação, por meio de inferências multifatoriais do professor-

pesquisador em torno do assunto abordado, é possível criar a fundamentação teórico 

metodológica que transforma a linguagem observada em texto interpretativo. Segundo Anjos, 

Rôças e Pereira (no prelo), para a compreensão e contextualização das informações, na ALI 

agregamos o conhecimento do professor-pesquisador, as experiências pessoais dos 

participantes do estudo e as relações que ocorrem nesse meio, sejam elas verbais ou não 

verbais. Toda a análise realizada sofre interferência de conflitos e contradições das 

metodologias e dos dados obtidos a medida que são constantemente investigados. 
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3.1 CONHECENDO A CIDADE PERFUME, LOCAL DE PESQUISA 

 

 A cidade de Nova Iguaçu, inicialmente chamada de Iguaçu, foi criada em 15 de janeiro 

de 1833, batizada com o nome do rio que passa pela localidade. Inicialmente a região era 

área de sesmarias, depois utilizada como ponto de escoamento de café e cana de açúcar 

durante o ciclo do Café, em 1822. Com a inauguração da malha ferroviária da Estrada de 

Ferro D. Pedro II, atual Central do Brasil, em 1858, a via fluvial foi abandonada. No início do 

século XX, a principal atividade da região passou a ser o plantio de laranjas, sendo conhecida 

na época como Cidade Perfume pelo cheiro das flores de seus laranjais e suas frutas, que 

entrou em decadência após a Segunda Guerra Mundial (IBGE, s.d.; NOVA IGUAÇU, s.d.). 

O processo de emancipação do município teve início a partir da década de 40 e, a 

partir da inauguração da Rodovia Presidente Dutra e a recuperação dos trilhos ferroviários, a 

cidade passou por um aumento demográfico e adquiriu outras atividades econômicas, como 

comércio diversificado, serviços e indústrias (NOVA IGUAÇU, s.d.). A localidade ainda é 

considerada como cidade dormitório, por “carecer das condições básicas de sobrevivência, 

enfrentando problemas de moradia, saneamento, educação e saúde, além de insuficiente 

mercado de trabalho” (CEEP, 2019a, p.1). 

Nova Iguaçu pertence à Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, sudeste 

do Brasil, tendo como municípios limítrofes, em sentido horário: Seropédica, Queimados, 

Japeri, Miguel Pereira, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita e Rio de Janeiro (TCE, 

2011).  

 
Figura 3.2 – Mapa do Estado do Rio de Janeiro – Regiões de Governo e Municípios. 

Fonte: CEEP, 2019b. 
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O município compõe a Baixada Fluminense, que constitui a periferia da metrópole. 

Administrativamente, Nova Iguaçu possui dez unidades regionais de governo, 69 bairros e 

duas áreas de preservação ambiental: Reserva Biológica Tinguá e o Parque Natural Municipal 

de Nova Iguaçu (NIMA, 2010; NOVA IGUAÇU, s.d.).  

 

 
Figura 3.3 – Regiões Administrativas de Nova Iguaçu. 

Fonte: TCE, 2011. 
 

Apesar do fracionamento de seu território ao longo dos anos, Nova Iguaçu é 

considerado o maior município da Baixada Fluminense em extensão territorial, ocupa a 31º 

posição do total de 92 do estado. Apresenta uma área de 520,8 quilômetros quadrados, sendo 

o quarto em população no estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 796.250 

habitantes de acordo com o último censo apurado pelo IBGE, em 2010 (IBGE, s.d.; NOVA 

IGUAÇU, s.d.). Nova Iguaçu está integrado ao sistema viário e ferroviário da capital do Estado, 

devido sua vizinhança à cidade do Rio de Janeiro. 

No campo educacional, há em Nova Iguaçu para o ensino médio 76 escolas públicas 

estaduais, uma escola pública federal e 51 escolas privadas. De acordo com os dados do 

censo de 2017, o município obteve 32.380 alunos matriculados no ensino médio, entretanto 
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esse número é inferior aos obtidos em 2015 e 2016, como podemos verificar no gráfico 3.1 

(INEP, 2018). 

 
Gráfico 3.1: Matrículas no Ensino Médio de Nova Iguaçu. 

 

 
Fonte: dados do INEP, 2018. 

 

Dados do INEP (2018), apontam que a escolha pela escola pública estadual no 

município de Nova Iguaçu é expressiva, equivalendo a aproximadamente 80% da população, 

correspondentes a 27.795 matrículas no último ano. 

No ano de 2018, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Colégio 

Estadual Arêa Leão não apresentou resultados válidos por não ter tido o quantitativo mínimo 

de alunos nos dias de avaliação para a realização da amostragem válida. 

 

3.2 A ESCOLA E O PÚBLICO PARTICIPANTE 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Engenheiro Arêa Leão, situado no 

bairro da Posse, município de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. O colégio foi 

inaugurado em 1965, funcionando nos três turnos, manhã – tarde – noite.  

A escola atende aproximadamente a 1520 alunos, sendo estes do sexto ao nono ano 

do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Nova Educação de Jovens e Adultos, este último 

apenas noturno. Quanto aos funcionários, em 2019, a unidade conta com 87 docentes e 24 

funcionários extraclasse. 

A direção da unidade escolar incentiva a realização de trabalhos de pesquisa e 

propostas educacionais diferenciadas que busquem melhorar o ensino-aprendizagem de seus 

alunos, fato que facilitou o desenvolvimento da professora-pesquisadora, além de dar 
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autonomia para o docente realizar seu trabalho, abrindo espaço para o professor “ser 

professor”. Por lecionar aproximadamente 10 anos nesse espaço, o Colégio Estadual Arêa 

Leão tornou-se um ambiente acolhedor para a pesquisadora e o fato dos discentes 

estudarem, em sua maioria, do sexto ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino 

Médio proporciona um campo de familiaridade entre todos que ali circulam. 

O estudo foi realizado em duas etapas. A primeira etapa consistiu no delineamento 

das oficinas, o qual ocorreu no ano de 2018 com uma turma de nono ano do Ensino 

Fundamental com o intuito de traçar um diagnóstico dos alunos que participariam, no ano 

letivo subsequente, das oficinas. A segunda etapa do estudo, a oficina per se, foi realizada 

com alunos do primeiro ano do Ensino Médio do turno da manhã no ano de 2019.  

A escolha dessas turmas foi baseada no fato da pesquisadora lecionar a disciplina de 

ciências e biologia para esses alunos. Eles são, em sua maioria, oriundos da própria 

instituição e moram no bairro da escola e arredores. 

 

3.2.1 Delineamento das Oficinas 
 

O delineamento das oficinas ocorreu com uma turma do nono ano do Ensino 

Fundamental do turno da manhã, turma 901. Essa turma é composta por 34 alunos, com faixa 

etária entre 14 e 18 anos, sendo 23 do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Não havia a 

presença de alunos incluídos nessa classe.  

Nas aulas de ciências, os alunos demonstravam interesse em participar das atividades 

propostas e, apesar de se organizarem em diversos grupos pequenos isolados, havia um 

clima cordial entre os estudantes na sala. 

 

3.2.2 Perfil das turmas e dos alunos  
 

As oficinas foram realizadas com alunos das quatro turmas primeiro ano do Ensino 

Médio do turno da manhã, com faixa etária entre 15 e 19 anos (turmas 1, 2, 3 e 4). Os alunos 

que participaram do delineamento das oficinas, no ano anterior, encontram-se diluídos nas 

quatro turmas mencionadas acima, com exceção dos que ficaram retidos (18%) ou que foram 

transferidos de turno ou da unidade escolar (18%). 

As turmas do primeiro ano da manhã foram formadas automaticamente pelo sistema 

da SEEDUC-RJ, aglutinando os aprovados das três turmas de nono ano do turno da manhã 

existentes na unidade no ano anterior por ordem alfabética. A última turma (4) foi formada 

prioritariamente por alunos oriundos de outro turno ou de outra instituição de ensino. 

De uma forma geral, os alunos das quatro turmas demonstraram, em sua maioria, 

interesse em participar das atividades propostas nas aulas de biologia e apresentam 
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comportamento respeitoso entre eles. Não há alunos incluídos (com laudo médico) nas turmas 

de primeiro ano.  

A turma 1 era composta de 35 alunos, sendo 24 do sexo feminino e 11 do sexo 

masculino. Desse total, 43% da turma é formada por alunos aprovados da turma 901, turma 

que participou do delineamento da pesquisa. Os demais alunos são oriundos de outras turmas 

de nono que foram aprovados no ano letivo anterior. É uma turma pouco comunicativa, as 

aulas de biologia ocorriam às segundas-feiras nos dois primeiros tempos, das sete horas às 

oito e quarenta da manhã. 

A turma 2 era composta de 31 alunos, sendo 20 do sexo feminino e 11 do sexo 

masculino. Seis alunos, que correspondem a 19% do total da turma, participaram no ano 

anterior do delineamento da pesquisa. Das quatro turmas de primeiro ano da manhã, era a 

turma mais unida entre si, a comunicação entre eles se dá de forma mais natural e com 

facilidade. As aulas de biologia ocorrem após o intervalo para lanche, das nove horas às dez 

e quarenta da manhã, o que os deixa um pouco mais agitados comparativamente com a turma 

1. 

A turma 3 era composta de 28 alunos, sendo 16 do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino. Era a turma com maior equilíbrio entre os sexos. Os alunos são comunicativos e, 

junto da turma 2, os mais receptivos. Possuía apenas um aluno oriundo da turma 901. 

Diferente das demais, a turma 3 entrava na escola às nove horas para assistir as aulas de 

biologia, às quintas-feiras, por haver carência de professor nos dois primeiros tempos de aula. 

A turma 4 era composta de 31 alunos, sendo 17 do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino. Foi a turma formada prioritariamente por alunos novos na escola e de outros 

turnos, não possuindo alunos da 901. Era uma turma mais quieta, porém participativa. As 

aulas de biologia ocorriam às quintas-feiras, nos dois primeiros tempos, das sete horas às oito 

e quarenta da manhã. 

A relação dos alunos com a professora pesquisadora sempre foi de cordialidade e 

respeito, tanto com alunos que já a conheciam de anos anteriores, quanto os novos. A 

frequência das quatro turmas eram boas, alguns casos pontuais de ausências, independente 

do horário da aula e disciplina lecionada. 

Com o objetivo de preservar a integridade dos participantes da pesquisa, as turmas e 

os alunos foram identificados com siglas, preservando suas identidades e os exemplos das 

sentenças foram colocados em sua íntegra, não havendo alterações e/ou correções. 
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4 DELINEAMENTO DAS OFICINAS5 
 
 

O estudo teve início em agosto de 2018 com a realização de um mapeamento por 

meio de um questionário para verificar as perspectivas dos alunos sobre como eles aprendem, 

como gostariam de aprender e como gostariam de ser avaliados. Optamos por aplicar o 

questionário a um grupo de alunos de nono ano do ano do Ensino Fundamental, com faixa 

etária entre 14 e 18 anos, pela pesquisadora ser docente da turma. Eles são, em sua maioria, 

oriundos da própria instituição e moram no bairro da escola e arredores.  

A opção metodológica para o uso de questionário deve-se ao fato de ser o principal 

instrumento para o levantamento de dados por amostragem (GÜNTHER, 2006). O 

questionário pode ser definido como um 

 
conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de 
obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 
passado etc (GIL, 2008, p.121). 

 

 O questionário pode ser aplicado a diferentes públicos alvos, não estando, por 

exemplo, restrito a determinada faixa etária ou gênero específico, dependendo do objetivo da 

pesquisa. Gil (2008) apresenta outras vantagens do uso deste instrumento para coleta de 

dados: 

a) possibilidade de atingir um grande número de pessoas, independente da distância 

entre os envolvidos, uma vez que o mesmo pode ser enviado por correio postal ou eletrônico; 

b) redução de custos com pessoal, por não exigir treinamento dos pesquisadores; 

c) garantia de anonimato das respostas; 

d) permite que as respostas sejam feitas em momento oportuno pelos sujeitos 

pesquisados, dependendo do estudo; 

e) não permite que os pesquisados sofram influência de opiniões e do aspecto pessoal 

do pesquisador. 

 

O autor supracitado também enumera algumas limitações do questionário: 

a) exclui as pessoas analfabetas, que quando não detectadas pelo pesquisador podem 

gerar resultados errôneos; 

                                                
5 Este capítulo foi publicado como artigo na revista Educação Pública (ISSN 1984-6290), v. 19, ed. 22, 
set. 2019, no endereço eletrônico https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/22/como-voce-
aprende-escuta-ativa-sobre-o-processo-de-aprendizagem-de-alunos-de-uma-turma-de-9-ano-nas-
aulas-de-ciencias, com o título Como você aprende? Escuta ativa sobre o processo de aprendizagem 
de alunos de uma turma de nono ano nas aulas de Ciências, de autoria de Lyana Machado Bueno, 
Denise Figueira-Oliveira e Giselle Rôças.  
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b) pode gerar falta de entendimento pelos pesquisados, quando os mesmos não 

entendem corretamente as questões; 

c) pode impedir o conhecimento das circunstâncias no momento que foi respondido, 

dependendo da forma em que for aplicado, podendo interferir na qualidade das respostas; 

d) não oferece garantia de preenchimento completo e de entrega no prazo estipulado, 

implicando em queda da representatividade da amostra; 

e) contém usualmente um número reduzido de perguntas; 

f) propicia resultados críticos em relação à objetividade, uma vez que os itens podem 

ter significados diferentes para aqueles que respondem. 

 

No presente estudo, no questionário aplicado os alunos foram convidados a refletirem 

sobre seus processos de aprendizagem, a partir de três questões abertas apresentadas a 

eles:  

1) Como você aprende?;  
2) De que forma você gostaria de aprender?;  
3) Como você gostaria de ser avaliado? Justifique. 
 

Um segundo conjunto de dados foi coletado a partir das impressões da professora 

regente da disciplina Ciências, a partir de anotações sistematizadas realizadas em um diário 

de bordo. Assumimos a terminologia “diário de bordo” para o instrumento que permite ao seu 

usuário interiorizar e refletir sobre as ações assistidas e/ou praticadas, de modo que seja 

possível ter um outro olhar sobre os fatos a partir de análises posteriores (ALVES, 2004, grifo 

nosso). Com esse intuito foi desenvolvido um diário de bordo6 (figura 4.1) para que houvesse 

uma padronização mínima no conjunto de informações necessárias para avaliações 

posteriores e um local de relato das vivências de sala de aula que pudessem ficar com a 

professora pesquisadora. 

 

 

                                                
6 O diário de bordo usado nesse estudo foi desenvolvido para as pesquisa realizadas com práticas 
docentes no grupo de pesquisa CAFE (Ciência, Arte, Formação e Ensino) com o objetivo de padronizar 
um conjunto mínimo de informações necessárias para estudos comparativos futuros. A proposição dos 
elementos básicos é oriunda de avaliação de outros diários de campo e a execução do layout e 
confecção do diário foi realizado pela jornalista Manoela Azevedo (manuela.azvdo@gmail.com). 
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Figura 4.1 – 4.1A Capa do diário de bordo. 4.1B Folha interna do diário de bordo. 
Fonte: a autora. 

 

Para o desenvolvimento do estudo, a professora regente fez, em uma aula, uma 

explanação sobre a pesquisa a ser realizada, contextualizando o papel dos alunos 

participantes e os convidando para a pesquisa. Apresentou o questionário e deu tempo para 

preenchimento. Com essas atitudes a docente minimizou algumas das limitações apontadas 

acima por Gil (2008), evitando que os alunos tivessem dúvidas por não entenderem as 

perguntas; que o documento não fosse devolvido; e/ou que as perguntas retornassem sem 

respostas. Foi solicitado pela professora que os alunos não consultassem os colegas ao 

preencherem o questionário para não serem influenciados, não havendo nesse momento de 

preenchimento troca entre eles. 

O diário de bordo é de uso frequente nas aulas e foi utilizado pela professora para 

registrar acontecimentos durante a aplicação do questionário: número de alunos envolvidos, 

sexo e suas emoções ao longo do preenchimento; e para catalogar os resultados 

encontrados, permitindo análise posterior. 

A análise dos dados do questionário passou por uma etapa de leitura flutuante, com 

posterior categorização a partir de unidade de registro que emergiram das respostas, mas 

também das observações emanadas a partir do diário de campo e do referencial teórico que 

trabalhamos nesse estudo, assumindo um caráter de análise livre e textual. 

 
 
 
 
 

A 
G

B 
G



	

	 45 

4.1 ESCOLHA DOS TEMAS E ABORDAGENS DAS OFICINAS 

 

No artigo Como você aprende? Escuta ativa sobre o processo de aprendizagem de 

alunos de uma turma de nono ano nas aulas de Ciências, de Bueno, Figueira-Oliveira e Rôças 

(2019)5 foi realizado um estudo com uma turma de nono ano do Ensino Fundamental da 

mesma unidade escolar dessa dissertação que serviu de diagnóstico para a escolha das 

atividades propostas para as oficinas com as turmas do primeiro ano. Os alunos participantes 

do levantamento, ocorrido no ano anterior das oficinas, também participaram das oficinas 

propostas, por terem sido promovidos a série posterior com o final do ano letivo. 

Foram realizadas um conjunto de quatro oficinas, em cada uma das quatro turmas de 

primeiro ano do Ensino Médio do turno da manhã, compostas de atividades distintas. A 

disciplina de biologia tem a duração de dois tempos de aula com 50 minutos cada, totalizando 

100 minutos de aula semanais, tempo que durará cada encontro proposto na oficina. Teremos 

no total da oficina quatro encontros de 100 minutos cada. 

O currículo proposto pela SEEDUC-RJ para o primeiro ano do ensino médio, no 

primeiro bimestre, apresenta como foco a origem da vida, tendo como habilidades e 

competências a serem trabalhadas:  

 
- Reconhecer a existência de diferentes explicações para a origem do 
universo, da Terra e da vida, bem como relacioná-las a concepções 
religiosas, mitológicas e científicas de épocas distintas;  
- Relacionar os processos referentes à origem da vida a conceitos da Biologia 
e de outras ciências, como a Química e a Física;  
- Reconhecer a célula como unidade morfofisiológica de todas as formas de 
vida (SEEDUC-RJ, 2012. p.11). 

 

Entre os temas apresentados acima, o conteúdo de Teorias sobre origem da vida foi 

escolhido para desenvolvermos as atividades da oficina por propiciar momentos relevantes 

de discussão e troca entre estudantes do ensino médio. O livro Biologia Hoje (LINHARES, 

GEWANDSZNAJDER e PACCA, 2016) adotado pelo Colégio pelos próximos três anos 

através do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) servirá como uma 

possibilidade de suporte aos alunos.  

O planejamento das oficinas e as atividades foram desenhados com o objetivo de 

serem contextualizadas e organizadas de acordo com o tempo e espaço disponível, levando 

em consideração a opinião dos educandos. 

As oficinas contaram com quatro encontros de acordo com o exposto abaixo: 

- Oficina 1: apresentação da proposta de trabalho; explicação do que é o lúdico e exemplos 

de formas em que ele pode ser utilizado nas aulas; divulgação dos conteúdos a serem 
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trabalhados; enquete: Que atividade lúdica eles gostariam de encontrar nas próximas 

aulas? 

- Oficina 2: análise do grau de conhecimento dos discentes sobre as teorias de origem da 

vida através de problematizações orais, do tipo Como vocês acreditam que a vida surgiu 

no nosso planeta?; exibição da abertura do seriado The Big Bang Theory7 (2007 – 2019) 

em versão dublada e com legenda em português e do curta Criação – Porta dos Fundos8 

(2016); análise de diferentes textos sobre o tema e debate sobre o exposto. 

- Oficina 3: Exibição da música Canção da Evolução – EQUIPE BIO9; discussão sobre 

teorias evolucionistas de Lamarck e Darwin e apresentação de tirinhas exemplificando as 

duas teorias. Exibição de figuras representativas dos conceitos de analogia, homologia e 

órgãos vestigiais. 

- Oficina 4: Apresentação de trabalhos pelos alunos (seminários), individualmente ou em 

grupo, sobre que assunto foi mais relevante para eles através de uma atividade lúdica 

elaborada pelos mesmos. 

As músicas, textos, curtas e trechos de séries usados nas atividades da oficina foram 

previamente selecionados levando em consideração a afinidade com o conteúdo abordado, a 

faixa etária da turma e o caráter pedagógico a ser desenvolvido, buscando vincular os 

aspectos teóricos-metodológicos com os aspectos práticos-didáticos. Esses dados foram 

obtidos após a análise das respostas do estudo desenvolvido no artigo de Bueno, Figueira-

Oliveira e Rôças (2019)5, onde foi possível mapear alguns anseios, dificuldades e opiniões 

dos alunos que participarão das oficinas. 

  

                                                
7 Série de comédia da Warner Channel lançada em 2007, dos criadores e produtores Chuck Lorre e Bill 
Prady. 
8 CRIAÇÃO. Produção de Alexia Souza. Intérpretes Antonio Tabet, Gregório Duvivier, Gabriel Totoro, 
Fabio Porhat, Luis Lobianco e Rafael Portugal. Rio de Janeiro: Porta dos Fundos, 2016. (6:53 min.), 
son., color. Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YTlQ_2SaQmM>. Acesso 
em: 25 out. 2018. 
9  EQUIPE BIO. Canção da Evolução. 2009. (4:45 min.), son., color. Youtube. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=5ltzj-mlpjA&t=47s>. Acesso em: 25 out. 2018. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Neste capítulo apresentamos os resultados obtidos tanto na etapa de delineamento 

das oficinas quanto nas etapas de aplicação das oficinas didáticas. As análises foram feitas a 

partir das observações dos comportamentos dos alunos durante ambas as etapas, com 

registro em diário de bordo da pesquisadora; além da análise das apresentações dos alunos 

na culminância das oficinas e dos dados observados no questionário pós oficinas. 

Conforme citado na metodologia, as turmas e os alunos foram identificados com siglas, 

preservando suas identidades e os exemplos das sentenças foram colocados em sua íntegra, 

não havendo alterações e/ou correções. 

 

5.1 DELINEAMENTO DAS OFICINAS 

 

Participaram da pesquisa respondendo ao questionário um grupo de 28 alunos (A01 – 

A28), sendo dezoito meninas e dez meninos, havendo pelo menos seis estudantes com 

histórico de reprovação. Os alunos se surpreenderam em dois momentos do estudo, o 

primeiro por não terem participado antes de uma atividade de pesquisa, não fazendo parte de 

seu cotidiano; e segundo pelo tipo de pergunta do questionário, em que deveriam expressar 

suas opiniões sobre algo que sempre foi imposto a eles: planejamento das aulas e avaliação, 

causando certa estranheza no início. Passado o momento inicial, onde o objetivo do estudo 

foi apresentado, os discentes responderam livremente as perguntas conforme esperado, 

principalmente por saberem que suas respostas não seriam divulgadas ao grupo, muitos têm 

vergonha de exporem suas opiniões publicamente.  

As respostas obtidas foram organizadas por meio da análise de livre interpretação (ALI 

– ANJOS, RÔÇAS e PEREIRA, no prelo), de acordo com as perguntas e categorizadas. As 

categorias foram fundamentadas após leitura flutuante e exaustiva e, em alguns casos, 

subcategorias foram criadas para explicitar melhor a opinião dos alunos.  

Por meio das respostas da primeira pergunta – “Como você aprende?”, identificamos 

a divisão dos alunos em duas categorias principais de aprendizado: um grupo maior, com 20 

alunos, que aprende com o docente em sala e um grupo menor, composto de oito alunos, 

mais pró ativos, que buscam os conteúdos por conta própria e fora do ambiente escolar 

(Quadro 5.1).  
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Quadro 5.1 – Análise das respostas referentes a primeira pergunta do questionário: Como você 
aprende? 

 
Pergunta analisada Categoria Respostas 

Como você aprende? 
Com meios virtuais 8 

Com o professor 20 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Dos alunos que aprendem Com meios virtuais, apresentou duas subcategorias: Em 
pesquisas na internet e com vídeo aula no YouTube: a fonte do aprendizado advém de 

pesquisas externas e do professor que, em alguns casos, assume um papel secundário. Dois 

alunos relataram pedir ajuda a colegas na sala para entender melhor o conteúdo, além de 

utilizarem a internet. 

 
“– Aprendo conforme pesquisas na internet, com alguns colegas em sala 
me explicando detalhadamente”. - A03. 
 
“– Vendo vídeo no YouTube”. - A11. 

 

 O acesso a sites e vídeos na internet são caminhos para compreender informações 

sem que haja troca direta entre os sujeitos, aquele que quer aprender e o que transmite a 

mensagem. Para Vigotski é na zona de desenvolvimento proximal, durante o convívio social 

e mediação, que os indivíduos promovem seu intelecto e avançam no desenvolvimento, se 

apropriando dos conteúdos (VIGOSTSKI, 2001; IVIC, 2010).  

Ao solicitar ajuda dos colegas para entender o conteúdo lecionado, os alunos fazem 

uso de seus pares por meio de interações sociais para organizar e desenvolver melhor seu 

raciocínio, pois é na relação dialógica da linguagem que o pensamento se estrutura e se 

consolida. Vigotski ao defender o papel construtivista da interação social no desenvolvimento 

humano (VIGOSTSKI, 2001; IVIC, 2010).  

Silva, Pereira e Arroio (2017) afirmam que o uso de diferentes vídeos no YouTube com 

fins educacionais tem atraído cada vez mais jovens, algumas das justificativas apresentadas 

apontam a disponibilidade de acesso a qualquer momento pelos estudantes, uma vez que a 

internet banda larga está cada vez mais disponível; a linguagem utilizada e animações 

existentes nos vídeos que atraem os jovens e a possibilidade de inúmeras repetições da 

explicação. Os autores acima citados destacam também a relevância do papel do professor 

durante o uso dos meios de comunicação disponíveis na internet em suas aulas para que seu 

objetivo seja alcançado.  

O docente, como educador, tem um papel fundamental quanto ao ensino por meio de 

ferramentas como sites e o YouTube, pois cabe a ele mostrar aos alunos que informações 
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transmitidas podem ser confiáveis ou não. Nesse universo, há postagens falsas que podem 

ser mal interpretadas e tidas como verdadeiras.  

 
E assim, na educação do século XXI, o professor atuará como mediador da 
aprendizagem, tendo em vista que a informação não garante conhecimento 
nem aprendizagem, uma vez que a informação precisa ser reelaborada, 
interpretada, analisada, criticada e até mesmo desconstruída. Desta forma, o 
professor deve ter competências tecnológicas (saber usar softwares e redes 
sociais) e pedagógicas (fazer leitura crítica das informações que estão difusas 
na rede) (TAVARES e GOMES, 2018, p. 67 – grifo dos autores). 

 

Tal afirmação reforça a necessidade de um conhecimento crítico e reflexivo, 

principalmente em estudos autônomos, e também do uso de diferentes estratégias pelo 

docente para despertar e manter o interesse de seus discentes no processo de ensino-

aprendizagem. Nessa caminhada, o crescimento ocorre para ambas as partes, tanto alunos 

quanto professores adquirem conhecimentos e trocam saberes. 

A segunda categoria Com o professor, cinco aprendem somente com o docente, sete 

enfatizaram que este fosse paciente e oito afirmaram que aprendem com professores que 

propõem atividades de fixação. Dos alunos que aprendem pela internet, três alunos fazem 

buscas em sites e cinco alunos fazem uso de vídeos aula provenientes do YouTube, não 

informando as fontes.  

Silva, Pereira e Arroio (2017) retratam o perfil de muitos jovens atualmente em relação 

ao comportamento dentro do espaço escolar ao afirmarem que 

 
Os estudantes de hoje fazem parte de uma geração conectada a diferentes 
veículos de comunicação, diversificando as formas pelas quais obtém 
informações, se configurando como um público que dificilmente se 
enquadrará em uma dinâmica de sala de aula na qual sua participação em 
geral é passiva [...] (Ibid., p. 36). 

 

Essa mudança de perfil dos alunos é percebida quando analisamos algumas das 

respostas encontradas no questionário. 

Na primeira pergunta a categoria com um professor apresentou três subcategorias, 

abaixo citadas e os exemplos das sentenças são ipsis litteris: 

Com um professor – os alunos aprendem com o professor em sala, explicando o 

conteúdo a ser ensinado, fazendo ou não uso do livro didático. 

 
“– Quando o professor ensina” - A05. 
 
“– Na maioria das vezes com o professor explicando e tirando minhas 
dúvidas” - A23. 
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 Com um professor paciente: por meio da resposta desses sete alunos podemos 

perceber algumas fragilidades existentes na escolas. A palavra “paciência” remete a um 

entrave no processo de ensino-aprendizagem, a qual pode estar localizada - não 

exclusivamente -, em algum déficit do aluno; na ausência de paciência do docente ao falar; 

e/ou na dificuldade do professor de retornar a um determinado assunto. 

 
“– Quando o professor explica com paciência” - A10. 
 
“– Eu aprendo quando os professores querem me explicar várias vezes e 
com calma no coração.” - A26 (grifo nosso). 

 

Independente dos motivos que “disparam” o elemento paciência, um ponto que 

perpassa todas as possibilidades descritas acima é a necessidade de exercitar o afeto como 

uma empatia entre professor e aluno. A presença da afetividade é uma aliada no trabalho 

docente e Freire (1996) a traz como fonte de motivação do conhecimento. O referido autor, 

em Pedagogia da autonomia elucida que não há ética e criticidade sem um olhar sensível e 

emocionado pelas experiências do outro. Criar e manter um distanciamento na relação 

professor-aluno gera, em muitos casos, frieza e redução na comunicação entre as partes. Tal 

situação é mais perceptível a partir dos anos finais do ensino fundamental, possivelmente pelo 

fato dos alunos já terem saído da infância e esperem destes mais responsabilidades pela 

idade, o que não justifica a ausência da necessidade de afetividade. 

 

Com um professor que proponha atividades de fixação: esses alunos aprendem a 

explicação do professor aliada com recursos aditivos, como exercício de fixação, livro didático 

e pesquisas na internet. 

 
“– Com a ajuda dos professores e principalmente na internet, às vezes com 
livros” – A01. 
 
“– Eu aprendo com o professor passando resumos e passando exercícios 
no quadro e explicando os exercícios” – A14. 

 

 A resposta do aluno A14 retrata métodos de ensino tradicionais, onde o discente 

apresenta uma postura passiva e os conteúdos são transmitidos pelo professor, não havendo 

interação e troca de aprendizado entre os envolvidos. 

O mapeamento seguiu com o questionamento sobre de que forma os alunos gostariam 

de aprender (Quadro 5.2). 
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Quadro 5.2 – Análise das respostas referentes a segunda pergunta do questionário: De que forma 
você gostaria de aprender? 

 

Pergunta analisada Categoria Respostas 

De que forma você gostaria 
de aprender? 

Com experimentação 2 

Com afeto 3 

Com meios virtuais 4 

Com aula expositiva 9 

De forma lúdica 10 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Percebemos uma variedade maior de categorias nessa questão. Com afeto, mais uma 

vez esteve presente nas respostas, assim como Com meios virtuais com as subcategorias 

em sites na internet e por meio de vídeos do YouTube, apresentando duas escolhas cada. 

Os discentes ao sinalizarem que gostariam de aprender Com experimentação nos 

mostra uma predileção por aulas que envolvam atividades práticas, que os permitam 

identificar significados nos conteúdos curriculares, podendo ou não serem aulas de 

laboratório, típicas das ciências. Atividades práticas podem ser propostas também em outras 

disciplinas da educação básica. 

O grupo que indicou preferir Com aula expositiva informaram que estas deveriam 

fazer uso do quadro, de resumos e de exercícios. Esta categoria apresentou duas 

subcategorias: com professor e com seminários, reproduzindo de certa maneira o formalismo 

de aulas com características mais tradicionais. Entretanto, um dos três alunos que sinalizaram 

aprendizado através de seminários complementou que gostaria também de atividades com 

música, jogos ou vídeos: 

 
“– Com atividades, seminários e pequenos jogos educativos” - A09. 

 

O lúdico foi a categoria que teve uma maior expressividade (10/28) e esteve 

indiretamente presente em outras categorias, como na resposta de A09, citada acima, o que 

nos dá indicações para as nuances mente humana, mentes estas que precisamos 

compreender melhor para ensinar de acordo.  

Segundo Rolof (2010, p.2) o professor deve criar situações de problematização e 

interação que possibilitem o diálogo do lúdico com a realidade dos alunos, uma vez que “o 

lúdico pode trazer à aula um momento de felicidade, seja qual for a etapa de nossas vidas, 

acrescentando leveza à rotina escolar e fazendo com que o aluno registre melhor os 
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ensinamentos que lhe chegam, de forma mais significativa”. Um exemplo é o uso de jogos 

como forma de aquisição de conhecimento (KISHIMOTO, 2009). 

Huizinga, filósofo que considerou a natureza e o significado do jogo, reconhecendo-o 

como um fenômeno cultural, nos situa diante daquelas que foram suas “conclusões 

provisórias” sobre o elemento lúdico em nossa cultura, colocando-nos a seguinte reflexão:  

 
[...] poderíamos dizer que a ciência moderna se arrisca menos a cair no 
domínio do jogo, tal como o definimos, quando se mantém fiel à mais radical 
exigência de rigor e veracidade, ao contrário do que acontecia antigamente, 
até à época do Renascimento quando o pensamento e o método científicos 
mostravam inequívocas características lúdicas (HUIZINGA, 2001, p.227). 

 

A psiqué humana permeia o meio social e encontrarmos elementos como o afeto e o 

lúdico nas respostas dos alunos nos remetem aos princípios que estão em suas funções 

mentais básicas. Read (2001) acena em seu clássico Educação pela Arte, que aspectos como 

pensamento, sentimento, sensação e intuição estão incorporados à fase primária da 

educação, um afeta o outro e não deviam ser departamentalizados. Consideramos que tais 

aspectos estampados nas respostas, em fase mais avançada do ensino pode valorizar a 

contribuição fiel que os alunos dão a esse estudo. Nos cabe a indagação: Onde está esse 

conjunto emocional de nossas aulas? Será que a extinção ou o olhar pouco atento a esses 

componentes não são obstáculos na partilha de saberes bem como no seu entendimento? 

Como será a nossa prática em função dos resultados obtidos? 

Entre disposições inatas e adquiridas no ambiente escolar, fazer a sensibilidade alçar 

novos voos nos parece primordial ao ouvirmos os alunos desse estudo. Ainda que a arte não 

tenha a função de explicar a ciência, nem o contrário, essas áreas de conhecimento são 

formas singulares de esclarecimento ou olhar sobre o real, com as quais a sociedade convive 

em nossos dias singularizando leituras de mundo (HACKING, 1988). É portanto na 

criatividade que reside uma pista que devemos investir mais ao estabelecermos relações 

distintas em sala de aula, para abordagens diferenciadas, ainda que para acessar problemas 

“comuns”. 

A terceira e última pergunta trata da forma como os alunos gostariam de ser avaliados  

no Quadro 5.3. 

 As respostas obtidas nesse questionário mostram que a maioria dos alunos preferem 

ser avaliados dentro do espaço escolar, durante o tempo de aula oferecida pelo docente na 

escola, não levando para outros espaços diferentes da instituição de ensino essa 

responsabilidade. Treze alunos preferem ser avaliados no bimestre com atividades 

processuais, exercícios e/ou trabalhos realizados em sala. 
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Quadro 5.3 – Análise das respostas referentes a terceira pergunta do questionário: Como você 
gostaria de ser avaliado? 

 

Pergunta analisada Categoria Respostas 

Como você gostaria 
de ser avaliado? 

Maquete 1 

Caderno / Comportamento 1 

Jogos e lúdico 1 

Sem avaliação integrada10 5 

Prova / Teste 6 

Exercícios / Trabalhos em sala 13 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Das seis categorias apresentadas nesta questão, apenas uma aborda ludicidade e foi 

a escolha de um aluno. Há um contrassenso nesse ponto, pois nas questões anteriores o 

lúdico e a afetividade estiveram presentes e na avaliação eles escolhem métodos 

tradicionalistas – 27 do total de 28 alunos. Ao pensar na rotina escolar dos estudantes, os 

testes e provas são comuns e estiveram presentes desde o início do ensino fundamental, por 

mais que eles não gostem de exames, é algo que eles se acostumaram a fazer. A avaliação 

integrada teve início no colégio há três anos e muitos nunca participaram de concursos e/ou 

seleções externas que envolvessem provas desse tipo, avaliações que envolvem muitas 

questões e a necessidade de estudo contínuo não faz parte do cotidiano da grande maioria e 

tampouco é incentivado por eles.  

Os alunos, em diversos momentos, relataram que quando o professor aplica seu 

teste/prova individualmente durante sua aula, eles se sentem mais seguros para fazê-los 

mesmo quando não estudam, pela intimidade de quem aplica com o conteúdo e por ser o 

próprio docente da turma que já os é familiar, havendo possibilidade de sanar dúvidas no 

decorrer da atividade. Na avaliação integrada, turmas de anos distintos dividem a mesma sala 

e qualquer docente pode aplicar a avaliação, não necessariamente um professor das turmas, 

sendo para eles um desconhecido. 

 Podemos perceber nos dois parágrafos acima mais uma vez a importância do afeto 

no ambiente escolar. No momento da avaliação, a presença do professor que leciona para a 

turma traz segurança e conforto durante a tarefa. 

Ao analisar as respostas dos alunos na última pergunta do questionário e suas falas 

nas aulas, podemos perceber que no momento da avaliação, a presença do professor que 

                                                
10 A avaliação integrada ou provão, é um exame produzido pela escola, composta de 50 questões 
objetivas com todas as disciplinas ofertadas e é aplicada em dois dias consecutivos. Ela é responsável 
por até 50% da nota dos alunos dentro do bimestre e ocorre em três bimestres do ano letivo. 
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leciona para a turma traz segurança e conforto durante a tarefa. Outro ponto dessa pesquisa 

é a de que apesar do lúdico estar presente na forma como eles gostariam de aprender, esse 

tema foi citado por apenas um aluno na forma de ser avaliado, tal fato nos permite alguns 

questionamentos: Que entendimento de lúdico esses alunos possuem? As aulas podem (e é 

esperado por eles!) ser divertidas, mas as avaliações devem ser tradicionais? Isso é receio 

do desconhecido, por fazer parte do cotidiano deles, ou desconhecem como propostas lúdicas 

possam ser usadas nas avaliações? 

Ainda que o mapeamento tenha sido realizado apenas com uma turma, consideramos 

suficiente para identificarmos a importância de estudos mais aprofundados no que tange “os 

quereres” dos alunos e os “saberes” dos professores para uma convergência mais harmônica 

e efetiva. 

Ao final desse mapeamento, percebemos que os alunos manifestaram, vontade de 

aprender, na maioria, com atividades diferenciadas e, por vezes, de formas lúdicas, ao 

analisarmos suas respostas quanto a maneira de serem avaliados eles ainda se referem a 

formas mais tradicionais de avaliação, como provas, testes, observação do caderno e 

exercícios. Uma justificativa pode ser o fato desses alunos desconhecerem outro tipo de 

avaliação nos espaços formais de ensino. Por outro lado, tais resultados podem apresentar 

sinais de que ainda precisamos negociar melhor socialmente princípios da avaliação e 

repactuar, se for o entendimento coletivo, novos caminhos entre os pares. Por conseguinte, 

Nascimento e Rôças (2016) trazem que a avaliação está inserida no processo ensino-

aprendizagem, não havendo possibilidade de dissociá-las, pois ela é relevante para o fazer 

pedagógico. Ao mesmo tempo a avaliação deve ocorrer de forma processual e contínua, não 

fixada em uma única atividade, e sim em distintas atividades que possibilitem avaliar os alunos 

com outros olhares, conhecendo e reconhecendo as habilidades e competências adquiridas 

nas aulas. O colégio onde realizamos a pesquisa acredita nessa visão da avaliação e incentiva 

seus professores a aplicarem, pelo menos, três avaliações diferenciadas por bimestre, cada 

uma com sua respectiva recuperação, podendo ou não incluir testes/provas. 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS 

 

As oficinas foram realizadas com as quatro turmas do primeiro ano do turno da manhã 

(turmas 1, 2, 3 e 4) por apresentarem, de modo geral, comportamento e aspirações 

semelhantes. Esses resultados serão tratados de forma única, identificando a(s) turma(s) 

apenas em casos específicos, quando necessários. Os trabalhos selecionados nessa 

pesquisa foram aqueles que, de alguma forma, se destacaram positiva ou negativamente para 

a turma e/ou pesquisadora.  



	

	 55 

Os quatro encontros propostos descrevemos a seguir e, para o aporte de informações, 

o uso do diário de bordo foi de grande relevância, como ocorreu na delimitação das oficinas. 

 

5.2.1 Oficina 1 
Ao serem apresentados à proposta da oficina, os alunos das quatro turmas 

desconheciam o significado do termo lúdico, com exceção de poucos que reconheceram o 

termo por terem participado do delineamento das oficinas no ano anterior, mas não 

lembravam de sua definição. Nesse momento, as turmas 3 e 4 foram as que se mostraram 

mais participativas, respondendo e interagindo durante a realização da oficina. 

Após a explicação, ao serem questionados sobre Que atividade lúdica eles gostariam 

de encontrar nas próximas aulas?, as respostas obtidas foram: atividades em folha separada; 

aulas práticas ou com experimentos; apresentações de trabalho; debates; filmes; passeios 

(aulas fora do espaço escolar); atividades pontuadas no caderno; resumos; e provas / testes 

com consulta. 

As respostas obtidas mostraram-se semelhantes àquelas observadas na etapa de 

delineamento, ratificando que as opiniões apresentadas em uma turma assemelharam-se as 

de um grupo maior que apresenta características comuns. Algumas respostas possuem 

características de aulas tradicionais, cotidiano desses alunos na escola em que estudam, não 

possuindo aspectos lúdicos. 

Os discentes ficaram desconfiados e, posteriormente, entusiasmados por terem tido a 

oportunidade de se expressarem livremente diante de um professor sobre como gostariam 

que fossem as aulas, terminando o primeiro encontro satisfeitos com a experiência. Tal 

sentimento pode ser observado pelas falas, pelos modos de fala, expressões e olhares. 

 

5.2.2  Oficina 2 
 

A segunda oficina ocorreu na sala de informática na escola. Esse espaço foi escolhido 

por possuir o maior aparelho de televisão da unidade e ar condicionado, garantindo conforto 

a todos (as salas de aula possuem apenas ventilador de parede) e teve início com o 

questionamento de Como vocês acreditam que a vida surgiu no nosso planeta? pela 

professora-pesquisadora, através de problematizações orais. As respostas também foram 

análogas nas quatro turmas da pesquisa, conforme ilustra a figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Resposta da pergunta feita na Oficina 2. 

Fonte: a autora. 

 

 Identificamos com o questionamento que os alunos confundem as teorias existente 

sobre origem do universo com as teorias de origem da vida. Ambas foram diferenciadas, sem 

interferir no desenvolvimento das atividades propostas para as oficinas. O seriado do canal 

Warner Channel foi citado por um aluno da turma 3 como forma de explicar tanto a origem do 

universo quanto a origem a vida na sua abertura, de modo sucinto e dinâmico, desconhecendo 

que o mesmo seria posteriormente apresentado. 

Os alunos assistiram os vídeos com atenção. A abertura do seriado, primeiro vídeo 

apresentado, era novidade para muitos e eles ficaram surpresos como num curto espaço de 

tempo (aproximadamente 24 segundos) tanta informação foi transmitida, sendo repetido, a 

pedidos pelo menos mais uma vez para melhor entendimento. 

O segundo vídeo, o curta Criação do Porta dos Fundos, gerou espanto de todos os 

alunos. Eles relataram, após a exibição, que não esperavam encontrar cunho educativo em 

curtas como esse e reconheceram que entenderam a mensagem que estavam transmitindo, 

percebendo a semelhança entre ele e a teoria do Criacionismo. 

 Um debate foi feito ao final das exibições para melhor entendimento e fixação dos 

conteúdos abordados. Entre as oficinas três e quatro ocorreu, para todas as turmas, uma aula 

expositiva, onde pequenos resumos sobre as teorias foram disponibilizados, assim como um 

mapa mental das principais discutidas no bimestre para facilitar o acompanhamento deles. 

 

 

 

 

Deus 

Átomos 

"Big bang" 

Evolução das 
bactérias 

Seriado ”The Big Bang 
Theory” 

Alienígenas 

Como vocês 
acreditam que a 
vida surgiu no 
nosso planeta? 
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5.2.3 Oficina 3 
 

A oficina ocorreu uma semana após a aula expositiva de revisão das teorias de origem 

da vida trabalhadas e das teorias de evolução. A oficina teve início com a exibição de imagens 

que representavam exemplos de analogia, homologia e órgãos vestigiais, com o objetivo de 

explicar e relembrá-los dos conceitos e teorias de evolução. Em seguida, os alunos 

manusearam um exemplar de uma pedra com fóssil de peixe. Muitos nunca tinham visto um 

fóssil, com exceção de filmes e documentários, quanto mais manuseado. 

Com o aporte dessas informações, os alunos receberam a letra da paródia Canção da 

Evolução e ouviram a música. Alguns alunos cantaram, outros acompanharam lendo. Poucos 

alunos reconheceram a música original, que serviu de referência para a canção. 

Uma roda de conversa foi feita para debater a relação do conteúdo estudado com a 

canção. Todas as turmas participaram ativamente e reconheceram os assuntos afins. Para 

encerrar a oficina, foram apresentadas tirinhas para também discutirmos sobre as teorias 

evolucionistas de Lamarck e Darwin. 

Ao fazermos uma retrospectiva dos três encontros, os alunos acharam interessante as 

diferentes abordagens apresentadas, não esperando a variedade e a escolha das opções que 

foram oferecidas. 

 

5.2.4 Oficina 4 
 

A proposta da última oficina era a apresentação, pelos alunos, de uma parte do 

conteúdo abordado no primeiro bimestre que mais despertou o interesse deles e que fosse 

trabalhado de forma lúdica. Os alunos tiveram a liberdade de escolher o tema da 

apresentação e de se organizarem individualmente ou em grupo (dentro da mesma classe). 

Nas quatro turmas de primeiro ano tivemos o total de 26 apresentações, sendo estas 

organizadas em seis categorias diferentes, conforme quadro 5.4. 
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Quadro 5.4: Análise das apresentações realizadas na Oficina 4 

 
Categoria Total Subcategoria Total 

Esquete 1 - 1 

Explicação com experimentação 1 - 1 

Maquetes 3 
Abiogênese 

Criacionismo 

1 

2 

Seminários 4 - 4 

Jogos Pedagógicos 8 

Jogo diverso 

Forca 

Cruzadinha 

Quiz 

1 

2 

2 

3 

Mídias (uso de recursos de 
imagem e/ou som) 

11 

Paródia 

Cartaz 

Vídeos 

Tirinhas 

Apresentações 

com imagens 

1 

1 

3 

3 

3 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante as apresentações, os alunos mostraram-se inquietos, com dificuldade de se 

expressarem diante da classe, mesmo convivendo com os pares diariamente. Nas suas falas, 

alguns discentes fizeram o uso de leituras por meio de resumos em papel ou com auxílio do 

celular, relatando ser por nervosismo ou por falta de devido preparo. Esses últimos, ao serem 

questionados pela turma ou pela docente sobre o exposto não sabiam responder, 

comprovando o despreparo deles para a atividade. 

Os motivos expostos à professora pelos alunos que não apresentaram trabalho foram: 

nervosismo; vergonha; não possuírem grupo por falta de organização ou contato; e/ou por 

esquecerem da proposta. 

Na turma 1 poucos grupos se apresentaram, totalizando a participação de 14 alunos, 

e as apresentações não trouxeram em sua totalidade o caráter lúdico que foi solicitado. Ao 

serem questionados, diversos alunos informaram que deixaram para fazer o trabalho no limite 

do prazo estabelecido, mesmo sendo avisados com antecedência e relembrados. É 

perceptível ao grupo de professores da turma a falta de preocupação e compromisso de 

alguns alunos com a avaliação. Alguns relataram, quando questionados, que ficar sem a nota 
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em determinada atividade pontuada não apresenta impacto negativo algum a eles, não sendo 

por isso necessário fazer. 

Dois grupos mereceram destaque na turma supracitada:  

- Grupo 1 – formado por quatro alunas, foi o grupo que mais se aproximou do objetivo da 

oficina. Apresentaram uma paródia no formato de vídeo sobre darwinismo a partir da música 

Uptown Funk, de Bruno Mars (Figura 5.2). Entretanto, o vídeo estava disponível no YouTube 

por ter sido feito por outros alunos. Como diferencial, após a exibição da paródia, as alunas 

fizeram um quiz com os alunos sobre o tema abordado e premiaram os alunos que acertaram 

as perguntas com um doce. 

 

 
Figura 5.2 – Apresentação de paródia sobre Darwinismo, Grupo 1 – turma 1. 

Fonte: a autora. 
 

- Grupo 2 – formado por quatro alunos, fizeram contato com a professora um pouco antes da 

atividade para  informar que tiveram problemas na organização e não fizeram o trabalho. Do 

grupo, três alunos eram da turma 901 (turma que participou do delineamento da pesquisa) e 

a docente, em conversa, demonstrou seu desapontamento sobre a falta de comprometimento 

deles com a atividade. No final das apresentações da turma, o grupo se levantou e fez uma 

explanação sobre os temas trabalhados que foram mais relevantes para eles, fazendo um 

Quiz também no final (Figura 5.3). 
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Figura 5.3– Apresentação com explanação das aulas e quiz, Grupo 2 – turma 1. 

Fonte: a autora. 
 

Mesmo não havendo uma movimentação prévia, o grupo se sensibilizou com a fala da 

professora e, após prestar atenção nas apresentações, optaram por fazer uma pequena 

apresentação para não ficar sem avaliação e melhorar a imagem com a docente. Os alunos 

se reuniram em sala durante as apresentações dos outros grupos e apresentaram um resumo 

do conteúdo abordado no bimestre que mais se destacou para eles, encerrando a atividade 

com um pequeno Quiz. Observamos a influência do afeto nas atitudes tomadas pelos alunos. 

Piaget propõe uma relação entre a evolução cognitiva e a afetividade para o desenvolvimento 

do aprendizado: 

 
É indiscutível que o afeto tem um papel essencial no funcionamento da 
inteligência. Sem o afeto não haveria nem interesses, nem necessidades, 
nem motivação; em consequência, as interrogações ou problemas não 
poderiam ser formulados e não haveria inteligência. O afeto é uma condição 
necessária para a constituição da inteligência. (PIAGET, 1962, p.129). 

 

Nas demais turmas houve maior representatividade dos alunos na atividade proposta. 

Na turma 2 houve a participação de 22 dois alunos nas apresentações e, na turma 3, 24 

alunos participaram da ação. Nessas turmas o lúdico esteve mais presente, mesmo em 

propostas mais comuns de apresentação, como elaboração de maquetes. Um exemplo foi o 

grupo formado por três alunos da turma 2 que trouxeram a proposta de falar da Abiogênese 
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com uma maquete “simples e rudimentar”, segundo eles, mas que apresentou através da 

ludicidade uma forma didática de compreender o conceito tratado, mostrando por meio da 

transposição de ideias as etapas do desenvolvimento da matéria inanimada em ser humano 

(Figura 5.4). Em uma das aulas foi disponibilizada aos alunos uma imagem de embriologia 

comparada de diversos animais, análoga ao trabalho apresentado por esse grupo. 

 

 
Figura 5.4 – Apresentação sobre Abiogênese com uso de maquete – turma 2. 

Fonte: a autora. 
 

Duas alunas que participaram do delineamento da pesquisa no ano anterior fizeram 

apresentação, ambas tinham dificuldade de se expressar perante outros alunos e, mesmo 

com dificuldades, superaram esse bloqueio. A todo momento foi conversado com as turmas 

sobre a relevância de trabalhos como esse e possíveis impactos que eles podem gerar no 

futuro de cada aluno, independente do caminho que trilhem.	

Os alunos demonstraram, de maneira geral, resistência em realizar atividades que 

envolvam a oralidade em sala de aula. Bakhtin (1997) destacou em seus estudos o diálogo 

como sendo um elemento fundamental de comunicação, defendendo a enunciação e a fala, 

valorizando não só a natureza individual do processo, como também sua natureza social. 
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Uma das alunas, no delineamento da pesquisa, informou que aprende com os colegas 

e apresentou sozinha uma tirinha semelhante as trabalhadas nas aulas, mostrando na frente 

da turma apenas para a professora (Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5 – Apresentação de tirinha sobre Criacionismo – turma 2. 

Fonte: a autora. 
 

Ao pedir explicação sobre a mensagem da tirinha para saber como foi seu raciocínio 

para criá-la, aluna não conseguiu identificar a figura de Deus no próprio desenho, chamando-

o de Darwin. A discente relatou que o “velhinho era mágico”, ao ser questionada se era como 

um ser divino, até por estar observando o planeta Terra estando fora dele, a mesma 

concordou e ao ser informada de que Darwin foi um cientista, pesquisador, humano como 

nós, ela insistiu em achar que o personagem era ele, não reconhecendo-o como ser não 

mítico. 

Foi possível perceber, na aluna acima, que não houve a compreensão efetiva dos 

conteúdos trabalhados e, de acordo com Vigotski (1991), nesse caso novos estímulos são 

necessários para que a mesma avance cognitivamente, fato que pode ser facilitado pela 

mediação com seus pares ou com a docente pela relevância da interação social entre os 

indivíduos possibilitar a potencialidade do desenvolvimento individual. 

Na turma 3, o aluno D21 teve destaque positivo e serviu de inspiração para a turma. 

Ele foi um aluno extremamente tímido no ano anterior (participou do delineamento das oficinas 

por ser da turma 901) e apresentou o trabalho sozinho para uma turma de alunos com quem 

não havia estudado antes. Seu tema era o experimento de Redi, levou um cartaz explicativo, 

e dois potes com papel picado para simbolizar a carne utilizada pelo pesquisador (figura 5.6). 
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Toda turma o ouviu com atenção, surpresos com sua oralidade, fizeram perguntas e o 

apoiaram, havendo aplausos no final.  

 

 
Figura 5.6 – Apresentação do experimento de Redi – turma 2. 

Fonte: a autora. 
 

Alguns alunos apresentaram vídeos, criados por eles parcialmente ou totalmente, 

explicando conceitos trabalhados nas aulas, como pode ser visto nas figuras 5.6 e 5.8. 
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Figura 5.7 – Apresentação de vídeo , Grupo 1 – turma 3. 

Fonte: a autora. 
 

 
Figura 5.8 – Apresentação de vídeo, Grupo 2 – turma 3. 

Fonte: a autora. 
 



	

	 65 

O Grupo 3 apresentou um jogo de perguntas e respostas que contou não só com a 

participação voluntária de alguns alunos, mas com o envolvimento da turma toda que vendo 

o desenvolvimento da atividade quis participar também. As figuras 5.9 ilustra parte da 

atividade desenvolvida. 

 

 
Figura 5.9 – Apresentação jogo de perguntas, Grupo 3 – turma 3. 

Fonte: a autora. 
 

A turma 4 foi a última turma de primeiro ano a ser formada, iniciando oficialmente duas 

semanas depois das demais, fato que não impediu o desenvolvimento das atividades e a 

execução das oficinas. Os trabalhos apresentados foram distintos, destacando-se também de 

forma positiva e negativa e teve a participação de 22 alunos. 

Um grupo formado de três alunos fizeram uma cruzadinha diferente, onde as 

respostas das sentenças já estavam escritas, porém não identificadas, e a turma, a partir da 

explicação deles, deveria fazer a correlação (Figura 5.10). 
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Figura 5.10– Apresentação de cruzadinha diferente – turma 4. 

Fonte: a autora. 
 

Dois grupos apresentaram trabalho sem demostrar domínio do que estava sendo 

exposto e sem entrosamento entre as partes envolvidas, prejudicando a avaliação feita. Um 

aluno apresentou individualmente uma tirinha sobre a Lei do uso e desuso, de Lamarck, 

entretanto a mesma foi retirada de um site na internet e copiada na íntegra, mesmo 

entendendo o conteúdo e o que seria uma proposta lúdica, diferenciada e trazendo algo 

esperado, o aluno em questão não compreendeu de início que o plágio não atendia aos 

requisitos da proposta, podendo ter usado a mesma como fonte de inspiração para criar uma 

história própria, por exemplo. 

Todos os trabalhos foram elogiados, independente da turma ou esforço apresentado 

pelo(s) aluno(s), contudo alguns se mostraram aquém do esperado por não atender o objetivo 

em relação a ludicidade e criatividade. Os recursos utilizados não foram levados em 

consideração na hora da avaliação, apesar de serem lembrados da importância da aparência, 

do capricho e valorização da proposta apresentada. 

Os alunos que optaram, independente do motivo (exceto licença médica e morte na 

família), por não participar da Oficina 4, para não ficarem sem atividade avaliativa realizaram, 

em aula posterior, um teste contendo questões pertinentes aos conteúdos trabalhados nas 

oficinas. 
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5.2.5 Questionário Pós Oficinas 
 

Participaram da pesquisa respondendo o questionário pós oficina 100 alunos, sendo 

24 da turma 1, 25 da turma 2, 25 da turma 3 e 26 da turma 4. O questionário era formado de 

quatro questões, sendo três abertas e uma fechada (Apêndice IV), onde expressariam 

individualmente suas opiniões acerca das oficinas.  

Os dados obtidos mostraram-se semelhantes nas quatro turmas de primeiro ano e, por 

esse motivo, foram agrupados em um formato único para discussão pela análise de livre 

interpretação. As categorias foram estabelecidas pela pesquisadora para explanar a opinião 

dos alunos, com destaque de alguns comentários destes para melhor explicação. 

As respostas obtidas na primeira pergunta – “Como você avalia as atividades 
propostas no primeiro bimestre?” mostraram que os alunos gostaram da ideia apresentada, 

representando um total de 90% dos participantes, como é possível visualizar no gráfico abaixo 

(Gráfico 5.1). 

 

 
Gráfico 5.1: Análise das respostas da primeira pergunta do questionário pós oficinas. 

Fonte: a autora. 
 

Dos alunos que responderam Muito bom / Ótimo e Bom, 26% complementaram que 

as oficinas foram divertidas e/ou descontraídas; 17% relataram a ocorrência de atividades 

diferenciadas; e 13% apesar de terem respondido positivamente a pesquisa, reclamaram de 

46%

44%

6%

0%
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Como	você	avalia	as	atividades	propostas	no	primeiro	
bimestre?
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haver apresentação, proposta da última oficina, informando que preferem que esse tipo de 

trabalho ocorra. 

 
“Gostei, pois consegui entender todo o conteúdo que foi passado” – B21, 
turma 1. 
 
“Gostei bastante, achei criativo e diferente” – E5, turma 4. 
 
“Eu gostei pois trouxe mais interação para a turma” – E10, turma 4. 
 
“Extremamente importante e descontraídas. Os alunos precisam de 
motivação e algo além de teste e quadro” – D10, turma 3. 

 

A aluna ao citar que as oficinas proporcionaram mais interação para a turma mostra 

que o uso de diferentes instrumentos de informação motivam e estimulam a troca entre os 

envolvidos. O aluno D10, da frase seguinte corrobora e complementa o relato anterior, mesmo 

sendo de turma diferente, indicando uma mesma percepção. 

Como ocorreu no delineamento da pesquisa, houve reclamações sobre as 

apresentações, sendo esse um tabu para alguns alunos.  

 
“Não gostei muito de apresentar trabalho, mas gostei das atividades” – B24, 
turma 1. 
 
“Boas, só não gosto da parte de apresentação e trabalho em grupo” – C20, 
turma 2. 
 
“Muito boas, criativas, mas algumas foram desnecessárias como a 
apresentação de trabalho” – D1, turma 3. 

 

Marques e Xavier (2017, p.3) expõem que “a oralidade é uma prática social de uso de 

uma língua falada a qual é baseada nas questões sociointeracionistas do cotidiano, ou seja, 

é impossível viver sem praticar o ato da fala”. Ainda segundo os autores, estimular o 

desenvolvimento e uso da fala e da enunciação na escola permite que os alunos tenham 

acesso a diferentes formas de linguagens, dentre eles o formal e o coloquial. É importante 

eles compreenderem que trabalhar a oralidade os auxilia em diferentes campos da trajetória 

de vida, independente do percurso trilhado, seja para fazer uma nova amizade, quanto para 

uma entrevista de emprego. 

Na segunda pergunta foi pedido que os alunos classificassem as atividades propostas 

atribuindo notas para cada item exposto nas oficinas. Os resultados das avaliações nas quatro 

turmas encontram-se no quadro a seguir (Quadro 5.5). 
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Quadro 5.5: Classificação das respostas da segunda pergunta do questionário pós oficinas. 
 

Atividade Proposta 
Classificação 

1 
(péssima) 

2 
(ruim) 

3 
(regular) 

4 
(boa) 

5 
(ótima) 

Abertura do seriado (The Big 
Bang Theory) e Porta dos 

Fundos (Criação) 
1 2 20 36 41 

Vídeos explicativos 2 1 10 29 58 

Paródia (Canção da 
Evolução) 1 6 30 26 37 

Uso de Tirinhas 0 2 9 41 48 

Manusear fóssil 0 0 15 32 53 

Apresentação dos trabalhos 
lúdicos 4 7 24 16 49 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando o quadro acima, observamos em todas as atividades propostas aprovação 

da maioria dos discentes. O item de maior discordância foi a Apresentação de trabalhos 
lúdicos, já retratada na questão anterior como ponto de insatisfação. O elemento de maior 

aceitação foi a exibição de Vídeos explicativos, com 89 votos somando os quesitos bom e 

ótimo; sendo seguidos pelo Uso de tirinhas, que obteve dois votos a menos. Manusear o 
fóssil de peixe ficou com 85 votos somando os quesitos bom e ótimo, se aproximando dos 

vídeos e das tirinhas. 

Os autores Silva, Pereira e Arroio (2017, p.4) afirmam que “o uso de vídeos permite 

que o docente explore o tema em sala de aula de forma mais atrativa, por meio de imagens e 

sons que possivelmente chamará a atenção dos alunos”. Cabe ao professor selecionar o 

material a ser exibido e fazer a interlocução dele com os alunos, do mesmo modo com as 

tirinhas, pois segundo a ilustradora Karen Young, entrevistada por Pierro (2018, p.2, grifo do 

autor), “a linguagem das histórias em quadrinhos [HQs] permite a compreensão mais rápida 

de temas científicos ao explorar recursos visuais e não apenas de texto, deixando o conteúdo 

mais atraente”. 

A terceira pergunta do questionário complementa a anterior ao questionar o que os 

alunos mudariam nas oficinas, caso fosse possível. Dos 100 alunos participantes da pesquisa, 

quase a metade, 46 discentes não mudariam as atividades propostas, os outros 54 alunos 

propuseram sugestões. As respostas obtidas desse último grupo foram organizadas em duas 
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categorias, a primeira acrescentando ou aumentando o tempo / repetições das atividades; e 

uma menor, com atividades que seriam retiradas das oficinas. 

As opiniões obtidas na categoria que acrescenta atividades ou o número de repetições 

/ tempo de determinada proposta foi dividida em quatro subcategorias e as opiniões dos 

alunos sobre retirar /diminuir uma determinada atividade foi dividida em duas subcategorias, 

ambas organizadas no quadro 5.6. 

 
Quadro 5.6 – Análise das respostas referentes a terceira pergunta do questionário pós oficinas: Se 

fosse possível, o que vocês mudariam? 
 

Se fosse possível, o que 
vocês mudariam? Subcategoria Respostas 

Acrescentaria... 

Apresentações / debates 4 

Aulas expositivas 11 

Meios audiovisuais 11 

Experimentações 14 

Retiraria... Tirinhas 2 

Apresentações 14 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dois alunos mostraram-se descontentes com o uso de tirinhas, sugerindo sua 

substituição por dever no caderno ou por meios audiovisuais, como vemos na transcrição 

abaixo. 

 
“Trocaria as tirinhas e colocava um trecho de filme / série que tivesse o 
mesmo contexto ou significado” – D12, turma 3. 

 

É possível perceber mais uma vez, no quadro acima, a questão das apresentações 

aparecendo como ponto de discórdia entre os alunos. Quatro estudantes gostariam que essa 

atividade aparecesse mais vezes, enquanto catorze prefeririam que esta não tivesse 

acontecido. 

 
“Para mim não precisa mudar muitas coisas, só a apresentação para a turma 
toda” – B18, turma 1. 

 

Atividades próprias de aulas expositivas foram a opção de onze alunos, sendo três 

votos para a presença de testes ou provas e oito pedidos para deveres no quadro e atividades 

no caderno, sendo pontuadas ou não.  
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“Senti falta de testes e trabalhos, não gostei das apresentações pois sou 
muito vergonhosa em apresentar trabalhos” – D3, turma 3. 

 
“Mais questões sobre o conteúdo para ter uma base na hora de estudar” – 
E6, turma 4. 

 

Uso de mais meios audiovisuais para a aprendizagem foi a escolha de onze alunos, 

mesmo número da subcategoria anterior. Os estudantes se identificam muitas vezes com 

vídeos e curtas do YouTube e apreciam também o uso didático de filmes. Há uma variedade 

de materiais disponíveis na internet e o acesso está cada vez mais facilitado, difundindo esse 

meio entre os jovens, que têm identificado nesse meio uma fonte de ajuda para aprimorar 

seus conhecimentos (SILVA, PEREIRA e ARROIO, 2017). 

 
“Mudaria algumas aulas na sala e passava filme explicando a matéria” – B24, 
turma 1. 

 

O uso do laboratório para desenvolver aulas práticas e experimentações foi o pedido 

de catorze alunos, mesmo número de votos de retirar das oficinas as apresentações. Nos dois 

primeiros bimestres do ano letivo de 2019 a escola reformou o antigo laboratório existente, 

antes era muito pequeno e servia apenas de depósito. Após a reforma, o laboratório foi 

expandido, ganhou pias, climatização, pintura interna e externa e equipamentos pertinentes, 

despertando o interesse e curiosidade dos alunos durante todo o processo de ampliação e 

modificação. 

 
“Apenas adicionaria aulas práticas, o uso do laboratório” – B23, turma 1 (grifo 
do aluno). 
 
“Eu mudaria as aulas dentro de sala de aula para as aulas práticas no 
laboratório” – C17, turma 2.  

 

A última pergunta do questionário pós oficinas questionava se a abordagem feita foi 

válida e o que os alunos gostariam de ver nos bimestres seguintes. A maioria dos alunos 

acharam as propostas oferecidas nas oficinas positivas, conforme ilustração do gráfico 5.2. 
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Gráfico 5.2: Análise das respostas da quarta pergunta do questionário pós oficinas. 
 

 
 

Fonte: a autora. 
 

A questão acima era composta de outra pergunta, “O que vocês gostariam de ver nos 

próximos bimestres?”, sendo a que apresentou o maior número de categorias, totalizadas em 

quatro (Quadro 5.7). Um conjunto de dez alunos não respondeu a pergunta ou informou não 

saber o que gostaria de ver nos próximos bimestres. 

 
Quadro 5.7 – Análise das respostas referentes a quarta pergunta do questionário pós oficinas: O que 

vocês gostariam de ver nos próximos bimestres? 
 

Pergunta analisada Categoria Respostas 

O que vocês gostariam 
de ver nos próximos 

bimestres? 

Igual ao primeiro bimestre 21 

Aulas expositivas  21 

Aulas externas 25 

Aulas com propostas lúdicas  40 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A aprovação das oficinas na primeira parte da questão quatro pode ser observada na 

categoria igual ao primeiro bimestre, identificada no quadro acima (Quadro 5.7). Os alunos 

solicitaram que as atividades dos bimestres seguintes seguissem o mesmo formato ou um 

formato semelhante aos oferecidos nas oficinas. 

Sim 
69%Não

0%

Não respondeu
31%

Questão 4 - Essa abordagem é válida?

Sim Não Não respondeu
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“Gostaria que continuasse assim pois gosto dessa forma.” – B11, turma 1. 
 
“Gostaria que fosse do mesmo jeito que o 1º bimestre.” – D25, turma 3. 
 
“A mesma coisa mas com mais diálogo com a turma que a gente converse 
sobre o tema.” – E19, turma 4. 

 

Os discentes indicaram que propostas atividades com características de aulas 
expositivas também devem estar presentes nas aulas, sendo observadas em 21 respostas. 

Destas, a maioria era a solicitação de mais dever no caderno ou no quadro (10/21), sendo 

seguida de mais trabalhos (7/21), podendo ser realizados em grupo (3/7) ou individuais (4/7). 

Os alunos pediram também a presença de provas / testes (4/21), com ou sem consulta. 

 
“Trabalhos individuais sem ser de apresentação.” – D7, turma 3. 
 
“[..] provas, testes e trabalhos com consulta.” – E1, turma 4. 

 

Na categoria aulas externas identificamos três subcategorias: aulas práticas em 

laboratório foi requisição de 19 alunos, fato já informado na questão três. O auditório e a 

biblioteca da escola foram outros espaços solicitados por três alunos, esses ambientes 

sofreram reforma no primeiro semestre, assim como o laboratório. A terceira e última 

subcategoria foi de passeios educativos, solicitados por três alunos. A escola não recebe 

recursos públicos para transportes de alunos, mesmo sendo para fins educativos, com raras 

exceções, como a Bienal do Livro, dificultando a saída dos alunos para atividades fora da 

unidade escolar. 

 
“Eu adoraria se tivesse uma excursão para explicar as matérias, com uma 
forma diferente do que é.” – C21, turma 2. 
 
“Eu gostaria da aula do jeito que está: teórica, prática, vídeos e trabalhos 
lúdicos, eu também gostaria de usar o laboratório, porque a aula ficaria mais 
explicativa e interessante.” – D2, turma 3 (grifo nosso). 
 
“Usar mais o auditório, coisas de laboratório, as aulas ficariam mais 
dinâmicas.” – D4, turma 3. 

 

A última categoria, aulas com propostas lúdicas, foi a mais expressiva, obtendo 

aproximadamente 37% dos pedidos, e apresentou oito subcategorias: por meio de jogos 

(1/40); peças teatrais (1/40); paródias (2/40); debates / enquetes (2/40); tirinhas (3/40); aulas 

criativas (4/40); apresentações (5/40); e recursos audiovisuais (22/40), que incluía filmes, 

seriados, curtas, vídeo aulas e aulas utilizando slides. Dos oito grupos apontados, metade 

estavam presentes nas oficinas didáticas realizadas. Os quatro alunos que gostariam de aulas 

criativas não especificaram o que entendem pelo termo. 
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“Eu gostaria de ver debate  na sala de aula com os meus colegas de classe.” 
– E11, turma 4. 
 
“Uso de tirinhas, vídeo (aula) e que a professora converse mais com a gente!” 
– B5, turma 1. 
 
“Acho bem legal colocar filmes ou documentários explicativos, engraçados e 
explicativo igual o vídeo do Porta dos Fundos, foi engraçado e eu consegui 
entender a mensagem que eles queriam passar.” – D12, turma 3. 

 

As duas últimas categorias da última pergunta do questionário apresentaram dois 

alunos de turmas distintas que solicitaram mais diálogo com o docente em sala – aluno D12, 

turma 3 e aluno E19, turma 4. Essa requisição pode ser entendida como um pedido para o 

professor ter um olhar para os alunos além do cobrado nos currículos escolares, vendo-os 

como indivíduos que precisam de atenção e afeto. 

De acordo com Sousa, Santos e Valverde (2016, p.168) tratar o discente com afeto é 

um relevante instrumento para mediar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem e citam 

que “a afetividade é o elo entre o professor-conhecimento-aluno”. Pensadores como Vigotski 

também acreditavam na potencialidade do afeto no desenvolvimento dos jovens, sendo 

importante não só na escola, mas também no meio familiar. 

 
Como se sabe, a separação entre a parte intelectual da nossa consciência e 
a sua parte afetiva e volitiva é um dos defeitos radicais de toda psicologia 
tradicional. [...] Quem separou desde o início o pensamento do afeto fechou 
definitivamente para si mesmo o caminho para a explicação das causas do 
próprio pensamento, porque a análise determinista do pensamento 
pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, necessidades, 
interesses, motivações e tendências motrizes do pensamento, que lhe 
orientam o movimento nesse ou naquele aspecto. De igual maneira, quem 
separou o pensamento do afeto inviabilizou de antemão o estudo da 
influência reflexa do pensamento sobre a parte afetiva e volitiva da vida 
psíquica [...] (VIGOTSKI, 2001, p.16). 

 

As perguntas três e quatro do questionário pós oficina obtiveram mais sentenças do 

que o total de alunos participantes por haver respostas contendo mais de um item, como pode 

ser observado em alguns exemplos expostos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Escrevo, porque à medida que escrevo, vou me entendendo e 
entendo o que quero dizer, entendo o que posso fazer. Escrevo 

porque sinto necessidade de aprofundar as coisas, devê-las como 
elas realmente são. 

 
Clarice Lispector 

 

 

Desenvolver atividades lúdicas no ambiente escolar é mais comumente observada na 

Educação Infantil, quando a criança, mesmo sem ter domínio da leitura e escrita ingressa na 

escola. A medida que o aluno avança nos anos de escolaridade a presença do lúdico é 

reduzida até chegar ao ponto de ser quase imperceptível no Ensino Médio. Esse era um 

cenário que queríamos mudar. 

Apesar de haver orientação para o desenvolvimento de atividades lúdicas na versão 

preliminar da BNCC do Ensino Médio (BRASIL, 2017, p.16-17), de uma maneira geral, isso 

não faz parte do dia a dia das escolas, inclusive na disciplina de biologia. Estudos já apontam 

que o resultado disso pode estar atrelado aos baixos níveis de aprendizado e a falta de 

motivação, que em níveis mais sérios causam o fracasso escolar: violência nas instituições, 

repetência e evasão (SILVA JÚNIOR e BARBOSA, 2009; TAVARES JÚNIOR, SANTOS e 

MACIEL, 2016; PEZZI e MARIN, 2017; SILVA FILHO e ARAÚJO, 2017 e DAMASCENO e 

NEGREIROS, 2018). 

Na medida em que modificamos a rotina da sala de aula e abrimos espaço para o 

lúdico, a realidade mencionada no parágrafo acima tende a se modificar. Paulatinamente 

observamos um aumento da participação dos alunos no ambiente escolar de forma ativa e 

melhorar a relação interpessoal existente, além de se sentirem pertencentes ao processo de 

ensino-aprendizagem. Para o autor, 

 
O professor deve usar a ludicidade como importante fator de mediação e 
integração do aluno com a realidade; o aluno não aprende somente na 
escola. Se o conteúdo não for assimilado, pelo menos em parte, e não for 
ligado a nenhuma estrutura cognitiva, cairá no esquecimento, não terá 
nenhuma relevância. (ROLOFF, 2009, p.6). 

 

O objetivo de investigar a contribuição de distintas abordagens pedagógicas por meio 

de oficinas didáticas envolvendo ludicidade para alunos de primeiro ano do Ensino Médio 

nesse estudo mexeu com a rotina das aulas das turmas envolvidas e com a percepção da 

docente. Ao oferecer propostas lúdicas diferenciadas, permitir a expressão dos discentes e 
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incentivar sua criatividade os tirou de suas zonas de conforto e possibilitou outros olhares 

para o currículo de biologia, o papel do professor e o ambiente escolar. 

Pela visão dos alunos, podemos perceber que estes passaram a enxergar e dar 

significado a presença dos conteúdos de biologia para além do livro didático de uma forma 

mais tangível, identificando e correlacionando as temáticas a tarefas simples e rotineiras de 

seu fazer diário, como assistir a filmes e seriados na televisão, computador e celular. A figura 

do professor passou a ser mais acessível, receptivo a suas questões de forma que podem ser 

questionados sobre assuntos diversos, debatendo com os alunos por não ser o único detentor 

de conhecimento e fonte de poder. O espaço escolar passou a ser um ambiente pertencente 

aos discentes por eles se identificarem e entenderem melhor esse espaço de troca de 

conhecimento, onde aprendem, se socializam e criam sua identidade. 

O mapeamento realizado, assim como o desenvolvimento das oficinas, principalmente 

com os debates nas aulas, os questionários e as apresentações dos seminários, permitiu 

repensarmos nossa prática diária, como docentes, nas instituições de ensino. Por óticas 

diferenciadas, o desenvolvimento social e cognitivo dos alunos, coma a construção da 

aprendizagem deles pode ser observada. Tal fato modificou sua forma de tratar os discentes 

e de lecionar, passando a entender mais o universo ao qual eles estão inseridos, seus anseios 

e inquietudes, facilitando e estimulando o aprendizado por se aproximar mais deles. 

Descobrir como os conceitos, os conteúdos das ciências fazem parte de uma maior 

comunicabilidade é o papel do professor reflexivo e era esperado nos depararmos com 

desconfianças e desconfortos no caminho, porém, diante dos sinais apontados nesse estudo 

com as falas dos alunos, bem como reações significativas notadas informalmente pela 

professora regente, investimos nessa astúcia da metis, ao oferecer dinâmicas para combinar 

habilidades cognitivas, emocionais e objetivas, onde a flexibilidade do diálogo entre diferentes 

linguagens nos permitiu sermos capazes de buscar novas direções, direções engenhosas e 

muitas vezes, surpreendentes.  

O diário de bordo se mostrou uma ferramenta extremamente valiosa para o 

desenvolvimento e acompanhamento da pesquisa. Por meio dele podemos, com detalhes, 

retornar a aspectos vivenciados nas aulas, tais como emoções, atitudes e falas dos sujeitos 

envolvidos que não seriam possíveis se não tivessem sido redigidos nos momentos 

posteriores que aconteceram. Zabalza (2004, p.11) corrobora com tal relato ao afirmar que o 

diário é um instrumento “capaz de nos introduzir em uma dinâmica de revisão e 

enriquecimento de nossa atividade como professores”, permitindo o desenvolvimento pessoal 

e profissional por meio de atividades narrativas e reflexivas. 

Ao desenvolver as oficinas e posteriormente analisar os resultados das apresentações 

dos alunos e as respostas do questionário podemos observar mais assertivamente suas 
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expectativas tanto em relação a forma de abordar os conteúdos curriculares, quanto a postura 

que se espera do docente e deles enquanto alunos. 

A participação e entrosamento nas aulas foi melhorado com o desenvolvimento das 

oficinas. Inicialmente só se ouvia a voz do professor, ou por receio de serem repreendidos ou 

por timidez o pronunciamento dos alunos era reduzido. Com a aplicação das propostas 

didáticas, barreiras invisíveis foram vencidas e os alunos, de algum modo, passaram a 

interagir mais, de formas distintas, desde pequenos gestos a participação em seminários, 

tarefa antes nem cogitada por eles. 

No ano letivo de 2019, a oferta de turmas de primeiro ano foi superior ao ano anterior, 

havendo turmas sem livro didático. A unidade escolar solicitou o quantitativo que faltava ao 

Governo Federal, mas durante o ano letivo não houve reposição, impossibilitando, em alguns 

casos, o uso desse recurso. Isso dificultou, em parte, a pesquisa por alguns alunos que tinham 

acesso a meios digitais de busca de conteúdos. 

Com base nos resultados percebemos que questões relacionadas ao afeto e ao 

envolvimento de forma mais proativa por parte dos alunos é algo significante para eles e, ao 

mesmo tempo, uma realidade cada vez mais distante na medida que se afastam da educação 

infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. Um argumento desse pensamento é 

histórico, onde a educação após o período iluminista estimulou o ensino de modo objetivo, 

técnico e racional, limitando a interação entre professores e alunos (PINTO, 2015). Diante de 

tantas cobranças e dificuldades, os docentes podem, de forma inconsciente, tratar seus 

alunos de forma pouco afetiva, ou até mesmo fria, indiferente, não percebendo 

intencionalmente os efeitos que a ausência da interação entre eles pode causar. 

A interação entre professores e alunos não é garantia de sucesso no processo de 

ensino e aprendizagem, mas essa proximidade otimiza o aprendizado. Os docentes ao 

planejarem suas atividades devem levar em consideração propostas que ampliem o 

conhecimento dos alunos, atraindo sua atenção e estimulando o gosto pelo aprendizado, 

permitindo que a aula ocorra de forma prazerosa. Algumas características desse professor 

que aproxima sua fala ao entendimento de seus alunos é vista em Freire 

 
[...] o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio 
e não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem, cansam 
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas (FREIRE, 1996, p.33, grifo do 
autor). 

 

É relevante considerar o que os alunos sabem e querem. Ao fazermos uso desses 

conceitos para que novas informações sejam assimiladas, respeitamos o tempo de 

aprendizado de cada um, possibilitando o caminho para o sucesso escolar. 
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Apesar dos questionários de delineamento da oficina e pós oficina terem mostrado que 

os alunos rejeitam trabalhos de apresentação, como o seminário proposto na oficina 4, é 

relevante que eles desenvolvam a oralidade e postura diante de terceiros. As apresentações 

permitem, em uma mesma atividade, que os estudantes trabalhem o conhecimento prévio 

que trazem consigo acrescidos do aprendizado obtido em seus estudos, na sala de aula e em 

pesquisas, desenvolvendo aspectos cognitivos e sociais de maneira diferenciada.  

Demo (2001, p. 43- 44) evidencia que “o que faz da aprendizagem algo criativo é a 

pesquisa, porque a submete ao teste, a dúvida, ao desafio, desfazendo a tendência 

reprodutiva”. O discente ao desenvolver tal proposta está desenvolvendo seu lado criativo, ao 

buscar formas de vencer as próprias barreiras internas, como também se prepara para 

possíveis situações de convívio social que necessitarão de comunicação e expressividade. 

A partir desse estudo podemos propor como desdobramentos futuros diversas oficinas 

pedagógicas que envolvam aspectos lúdicos, com o intuito de desenvolver conteúdos 

escolares que busquem agir como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem para a 

Educação Básica, visto não ser uma necessidade exclusiva do Ensino Fundamental. 
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