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THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE OF THE TEACHERS EDUCATION AND
SCIENCE TEACHING RESEARCH GROUP: A LOOK AT THE DISSERTATIONS

PRODUCED IN THE 2012 - 2019 PERIOD

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
FORMACIÓN DE PROFESORES Y ENSEÑANZA DE CIENCIAS: UNA MIRADA A LAS

DISERTACIONES PRODUCIDAS EN EL PERÍODO 2012-2019

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da análise da produção do conhecimento
realizada pelo GPFPEC/UFAL. Assim, foi efetivado o levantamento, a identificação e caracterização
das 31 dissertações produzidas ao longo dos quase 15 anos do grupo, sendo foco desta pesquisa os 14
trabalhos desenvolvidos no período de 2012 ao primeiro semestre de 2019. Os resultados sinalizam
que o maior número de trabalhos desenvolvidos pelo grupo volta-se para os saberes e práticas do
Ensino de Ciências e Matemática, com foco na alfabetização científica. As temáticas Formação de
Professores, Livro Didático e TIC também são pauta das pesquisas do grupo, que por sua vez, tem
alcançado a realidade da educação básica, do estado de Alagoas, por meio das suas atividades gerais.

Palavras-chaves: Estado da arte. Ensino de Ciências e Matemática. Formação de Professores. Grupo
de Pesquisa.

ABSTRACT

The aim of this paper is to present the results of the analysis about the knowledge production
performed by GPFPEC/UFAL. Thus, it was made the survey, identification and characterization of
the 31 dissertations produced over the almost 15 years of the group, the focus of this research were
the 14 researches developed from 2012 to the first semester of 2019. The results indicate that the
majority of researches developed by the group focuses on the knowledge and practices of Science
and Mathematics Teaching, focusing on scientific literacy. The themes Teacher Training, Textbook
and ICT are also the agenda of the group&39;s research, which in turn has reached the reality of
basic education in the state of Alagoas through its general activities.

Keywords: State of art. Science and Mathematics Teaching. Teacher education. Research group.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es presentar los resultados delanálisis de producción de conocimiento
realizado por GPFPEC / UFAL. Así, se realizólaencuesta, identificación y caracterización de las 31
disertacionesproducidas durante loscasi 15 añosdel grupo. El trabajodesarrollado por el grupo se
centra enelconocimiento y lasprácticas de laenseñanza de lasciencias y las matemáticas,
centrándoseenlaalfabetización científica. Los temas de Formacióndelprofesorado, Libro de texto y
TIC sontambiénla agenda de lainvestigacióndel grupo, que a su vez haalcanzadolarealidad de
laeducación básica enel estado de Alagoas a través de sus actividadesgenerales.
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Palabras clave: estado del arte. Enseñanza de lasciencias. Formación de profesores. Grupo de
investigación.
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1 INTRODUÇÃO

Não é incomum ouvirmos relatos saudosos de como eram os velhos tempos dos nossos pais, de como as escolas eram melhores ou de como era mais fácil ser um
professor ou uma professora, de como as coisas mudaram nos últimos tempos. As mudanças de que falamos aqui alcançaram todas as esferas sociais, políticas,
econômicas e culturais das mais diversas nações, não obstante adentraram o espaço da sala de aula, seja na educação básica ou na sala de ensino superior. Teriam estas
mudanças tornado o ato da docência ainda mais difícil?

Sobre tal questionamento, Paulo Freire (1997) nos responde defendendo a ideia de que não podemos afirmar que há algumas décadas atrás ser professor seria uma tarefa
mais fácil, visto que o que temos em cada momento são aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos que estarão interferindo no ato de se fazer e ser docente.

É importante pensarmos sobre o que há de diferente a nossa volta, considerarmos, por exemplo, a velocidade com que temos acesso à informação, as constantes
transformações que estão ocorrendo no mundo, por sua vez chegam à escola promovendo a necessidade da transformação do ato de ensinar, de conduzir a aprendizagem,
ou seja, há a necessidade de se pensar os processos que ocorrem no cotidiano da sala de aula.

Nesse contexto, consideramos importante destacar a relevância acadêmica do desenvolvimento de grupos de pesquisa, que busquem possibilitar um novo olhar sobre as
relações estabelecidas no contexto da sala de aula, bem como, sobre as práticas didático-pedagógicas desenvolvidas no âmbito da educação básica e do ensino superior,
visando assim, à formação de sujeitos emancipados, considerando aqui o educando e educador. Pois, como afirma Gamboa (2011)

Os grupos de pesquisa surgem como uma nova forma institucional de potencializar as condições da produção do conhecimento científico. As
diversas demandas externas, oriundas das agências de fomento e as tarefas e atividades diferentes atribuídas aos grupos de pesquisa têm gerado
formas diversificadas de organização e têm motivado a construção de múltiplas experiências (GAMBOA, 2011, p.268).

Aqui destacamos a produção do conhecimento voltado para as práticas educativas, considerando os diversos contextos que emergem nos diferentes espaços educativos.
Neste sentido, ao longo deste texto estaremos explorando um pouco da experiência vivenciada pelo grupo de Grupo de Pesquisa Formação de Professores e Ensino de
Ciências – GPFPEC da Universidade Federal de Alagoas –UFAL.

O grupo, formado no ano de 2004, encontra-se atualmente vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGE e ao Programa de Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências e Matemática-PPGECIM. Tendo uma relevante expressão de trabalhos escritos, o mesmo também tem se dedicado à mobilização para a organização
de eventos que envolvem a participação de pesquisadores, estudantes e professores da educação básica em Alagoas e outros estados.

Seguimos nesta esteira buscando apresentar aqui os resultados da análise da produção do conhecimento que vem sendo realizada pelo GPFPEC/UFAL, com foco nas
dissertações produzidas no âmbito dos estudos do grupo. Buscamos responder aos seguintes questionamentos com esta pesquisa: Quais as principais produções
acadêmicas do grupo? Quais os enfoques e resultados principais das dissertações produzidas no período de 2012 até o final do primeiro semestre de 2019? Como estes
organizaram sua coleta e análise de dados?

Para isso, realizamos um levantamento e caracterização destes trabalhos, que resultaram na escrita deste texto, que se encontra organizado em quatro seções, sendo que
inicialmente trazemos a metodologia utilizada para a realização deste estudo, seguimos com a apresentação geral da produção do GPFPEC, onde tentamos realizar um
detalhamento das categorias escolhidas para análise nas dissertações selecionadas e por fim, trazemos algumas considerações que ponderamos como pertinentes para a
nossa reflexão diante dos resultados apresentados aqui.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

O presente trabalho trata-se da realização do estado da arte da produção de conhecimento do GPFPEC/UFAL.Este tipo de pesquisa é definido como um trabalho de
caráter bibliográfico, que nos confere a possibilidade de olharmos para determinada produção acadêmica sob uma nova perspectiva a depender do interesse do
pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2010). Ferreira (2002, p.258) destaca ainda que, estes tipos de pesquisa

[...] parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando
responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm
sido produzidas [...]. Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e
científica sobre o tema que busca investigar, [...].
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Sobre este tipo de pesquisa Carvalho e Gamboa (2014, p.171) afirmam que a mesma nos garante a possibilidade de “organização de diversas fontes bibliográficas”. Estas
pesquisas possibilitam também a apreensão da dimensão do que vem sendo produzido sobre determinada temática. Sobre isso os autores destacam ainda que

Desse modo, a compreensão da produção acadêmica pode implicar em olhar os mais variados aspectos possíveis de serem identificados com o
levantamento bibliográfico. Permite observar o crescimento de uma produção em um determinado período, bem como conhecer a localização das
produções que são objetos de estudo (CARVALHO; GAMBOA, 2014, p.172-173).

Desta forma, buscamos mapear a produção de conhecimento desenvolvida ao longo dos quase 15 anos do GPFPEC/UFAL. Para tanto, precisamos estabelecer os
caminhos para obtenção dos dados e localização da produção que foi base para a elaboração deste texto, neste sentido acessamos o diretório do grupo de pesquisa, bem
como o currículo Lattes do líder do grupo para realização da análise inicial.

A primeira decisão tomada foi à escolha de darmos ênfase ao resultado dos trabalhos desenvolvidos no âmbito stricto sensu em nível de mestrado, seguimos entendendo
que deveríamos estabelecer um recorte temporal desta produção, assim esta análise pauta-se na produção concentrada no período compreendido entre 2012 até o final do
primeiro semestre de 2019. Feito este filtro, buscamos acesso aos textos na íntegra junto ao Repositório da Biblioteca Central da UFAL e por meio de contato direto com
os autores.

Com o acesso as produções, partimos para a análise documental das mesmas. Para facilitar o processo de organização e análise, as dissertações foram identificadas pela
letra D, seguida de um número ordinal obedecendo a ordem crescente, sendo que esta ordem vai da defesa mais atual para a mais antiga. Feito isto, buscamos realizar o
levantamento dos dados gerais e específicos necessários para respondermos nossas questões, seriam eles: ano de defesa; autor; título; tipo de pesquisa; enfoque da
pesquisa; instrumentos utilizados para coleta de dados, tipo de análise desenvolvida; objetivo geral e resultados alcançados.

É importante salientar que inicialmente realizamos a leitura dos resumos de cada trabalho em busca destas informações, quando as mesmas não se encontravam
presentes, seguíamos com a realização da leitura do capítulo específico onde poderíamos ter acesso às informações que buscávamos.

Outro destaque que consideramos importante aqui é para o fato de que não realizamos uma avaliação destes trabalhos, mas sim um trabalho de levantamento de
informações sobre estas produções visando à contribuição para as novas produções referentes às temáticas trabalhadas pelo grupo de pesquisa. Seguimos apresentando os
resultados deste estudo nas seções seguintes.

3 UM RECORTE DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DO GPFPEC - UFAL

O GPFPEC/UFAL tem se dedicado ao estudo da formação de professores, das tecnologias da informação e comunicação com enfoque na prática docente e ao estudo dos
processos educativos ligados ao ensino de Ciências e Matemática. O grupo encontra-se vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGE, na linha de
Educação em Ciências e Matemática, e ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática-PPGECIM, trabalhando com as linhas Saberes e
Práticas Docentes, e Tecnologia da Informação e Comunicação (quadro 1).

QUADRO 1: Descrição das linhas de pesquisa a que se vincula o GPFPEC/UFAL.

PPG/LINHA DE PESQUISA DESCRIÇÃO

PPGE - Educação em Ciências e
Matemática

Estudo do processo da formação docente
para o ensino de ciências e matemática no
contexto da educação básica e superior.
Recursos e práticas didáticas pedagógicas
no ensino de ciências e matemática. Nos
eixos: Formação de professores que
ensinam ciências e matemática e práticas
docentes para o ensino de ciências e
matemática.

PPGECIM - Saberes e Práticas Docentes

Estudo do processo de ensino e
aprendizagem no contexto das escolas de
Educação Básica. Suas metodologias, seus
instrumentos, a contextualização, as
relações interdisciplinares, o uso do
laboratório e demais componentes que
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estejam presentes no processo de ensino e
aprendizagem em sala de aula.

PPGECIM - Tecnologia da
Informação e Comunicação

Estudo das mais diversas ferramentas
didático-pedagógicas relacionadas ao
mundo da informática e da comunicação
contemporânea. Análise da utilização e
construção dos vídeos, podcasts, objetos de
aprendizagens, softwares educacionais,
hipermídias e demais produtos.

FONTE: site do PPGE/UFAL e PPGECIM/UFAL

A repercussão dos trabalhos do grupo tem se ampliado mediante a organização e realização de eventos acadêmicos com a finalidade de troca de conhecimento entre
estudantes e profissionais do estado de Alagoas e de outras regiões do país. Em 2007 e 2009, o grupo organizou e realizou as primeiras edições do Encontro Alagoano de
Ensino de Ciências e Matemática, que atualmente encontra-se em sua quarta edição, no entanto foi incorporado ao Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e
Matemática da UFAL. Em 2018 o Grupo realizou a primeira edição do seu Workshop, contando com a participação de vários pesquisadores de instituições diversas,
tendo como público os estudantes de graduação e pós-graduação, bem como os professores da educação básica do município de Maceió-AL (Informações disponíveis no
diretório do Grupo na plataforma do CNPQhttp://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/23996).

A composição do recurso humano do grupo tem variado bastante ao longo dos anos. Atualmente o grupo conta com a participação de oito pesquisadores e treze
estudantes, entre os quais temos estudantes de graduação e de pós-graduação, que estão organizados de acordo com seu interesse de pesquisa, ver quadro 2.

QUADRO 2: Organização dos participantes do GPFPEC/UFAL segundo interesse de pesquisa.

Nome da linha de pesquisa Quantidade de
Estudantes Quantidade de Pesquisadores

Currículo e Formação de Professores
para o Ensino de Ciências e Matemática 11 4

Tecnologia da Informação e
Comunicação e a Formação de
Professores

2 4
FONTE: Diretório do GPFPEC/UFAL

Desde sua formação o grupo vem publicando em diversos meios de divulgação científica os resultados de seus estudos. Em relação à formação de professores tem se
dedicado a pesquisa das diferentes influências e mudanças relacionadas aos cursos de ciências e matemática, nas modalidades, presencial e a distância – EAD, ambas
ofertadas pela UFAL. Além disso, tem estudado a presença do conhecimento químico e físico, e mais recentemente biológico, nos anos iniciais do ensino fundamental,
tanto nos livros didáticos, como em propostas de ensino, tendo como foco principal o processo da Alfabetização Científica e o Ensino por Investigação. Ao longo de seus
quase 15 anos o grupo tem um total de 131 publicações resultantes de trabalhos concluídos e trabalhos que ainda estão em andamento, ver tabela 1.

TABELA 1: Tipo de produção acadêmica vinculada ao Grupo de Pesquisa (2004-2018).

Tipo de produção Total Percentual

TCC de Graduação 28 21,37%

Resumo em Anais 7 5,35%

Trabalhos completos em Anais
de Congressos 36 27,48%
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Capítulo de livros 10 7,63%

Artigos em Periódicos 19 14,5%

Dissertações 31 23,67%

Total Geral 131 100%

Fonte: Lattes do líder do grupo.

Disponível em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799061T8

Este total considera o grupo de publicações de maior relevância para esta análise. Outras publicações são atribuídas ao vínculo com o grupo.

Como é possível observar, a maior concentração de publicações tem sido registrada nos trabalhos completos publicados em eventos, um total de 36 trabalhos até então.
Estas produções por sua vez, em sua maioria são resultados dos trabalhos de conclusão de curso de graduação ou das dissertações produzidas e defendidas nos dois
programas de pós-graduação a que o grupo se vincula. É importante destacarmos que atualmente o grupo tem quatro dissertações e cinco teses em andamento.

As dissertações concluídas totalizam 23,67% da produção do grupo. Como destacado anteriormente a realização desta análise pauta-se em um recorte temporal desta
produção de dissertações, assim nos concentraremos no período compreendido entre 2012 e 2019. Como resultado desta primeira etapa de levantamento foi possível
identificarmos 14 (quatorze) dissertações produzidas neste período, estas foram listados, com a identificação de seus autores, ano de defesa e o PPG correspondente, no
quadro 3.

QUADRO 3: Dissertações defendidas no período de 2012 - 2018

Título Autor Ano de
defesa PPG

D1
História da Ciência, Ensino de Astronomia e os
Livros Didáticos LIRA, T. H. 2019 PPGECIM

D2

Os indicadores de Alfabetização Científica:
uma análise do tema água no livro didático de
ciências dos anos iniciais do Ensino
Fundamental

OLIVEIRA, A. F.
S. 2019 PPGECIM

D3
Possibilidades da infografia para o ensino de
biologia: um olhar a partir da Revista
Superinteressante. ARAÚJO, T. M. S. 2018 PPGE

D4

A educação financeira nos anos iniciais:
conteúdos, metodologias e contextualizações
nas coleções didáticas de matemática do
PNLD/2016 de escolas municipais.

SOUZA, C. M. C. 2018 PPGECIM

D5
Investigando o Fenômeno Magnetismo com
Alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental na
Perspectiva da Alfabetização Científica. LOPES, E. S. 2017 PPGECIM

D6

Ensino de Ciências por investigação nos anos
iniciais do ensino fundamental: Estudo dos
conceitos básicos de eletricidade para a
promoção da alfabetização cientifica.

AZEVÊDO, L. B. 2016 PPGECIM

D7
Ensino e Aprendizagem de Funções
Trigonométricas através do software Geogebra MELO, E. V. 2016 PPGECIM
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aliado à Modelagem Matemática.

D8
O Ensino do Magnetismo nos Anos Iniciais:
Uma Análise dos Livros Didáticos Aprovados
no PNLD 2013.

LEÃO JÚNIOR, I.
B. 2015 PPGE

D9

Ensino de Ciências por investigação: uma
estratégia pedagógica para promoção da
alfabetização científica nos primeiros anos do
ensino fundamental.

BRITO, L. O. 2014 PPGCIM

D10

A formação dos professores utilizando as
ferramentas do PROUCA como facilitadoras no
processo ensino-aprendizagem de Matemática
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

ANDRADE, R. C. 2013 PPGECIM

D11

Explorando o conceito de magnetismo com
alunos do curso de licenciatura em pedagogia
na modalidade a distância da UFAL: reflexão
sobre o uso de experimentos como estratégia
didática no ensino de Ciências da natureza nos
anos inicia da Educação Básica.

RESENDE, T. F. 2013 PPGECIM

D12
Enem e os livros didáticos de física: Uma
abordagem de energia e suas transformações. SANTOS, F. R. 2013 PPGECIM

D13
A influência das Tecnologias da Informação e
da Comunicação no curso de Licenciatura em
Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil.

ANTONIO, W. A.
O 2013 PPGE

D14
Ensino de física baseado na experiência visual:
um estudo com alunos surdos do ensino médio
da educação básica

MATSUMOTO, E.
S. M. 2012 PPGECIM

Fonte: Lattes do líder do grupo.

Disponível em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799061T8

Toda esta produção tem como base o Ensino de Ciências e Matemática, sendo que a maioria desta produção (33,34%) se encontra voltada para a pesquisa relacionada aos
saberes e práticas que podem facilitar o processo de ensino e aprendizagem do ensino de Ciências e Matemática, seguida pela produção relacionada ao estudo dos livros
didáticos (26,66%), a formação de professores e TIC aparecem em número menor, ver tabela 2. É importante ressaltarmos a presença de um trabalho desenvolvido com
foco na educação inclusiva, neste caso o trabalho foi realizado com surdos.

Tabela 2: Enfoque das dissertações (2012-2019)

Temática Total Percentual
Livro Didático 4 26,66%
Formação de Professores 2 13,33%
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Saberes e práticas 4 33,34%

TIC 3 20%

Educação Inclusiva 1 6,67%

Total Geral 14 100%

Fonte: Lattes do líder do grupo e dissertações analisadas.

Disponível em:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799061T8

Seguimos agora apresentando a caracterização das dissertações analisadas, na busca de respondermos as nossas questões de pesquisa.

3.1 Caracterização das dissertações analisadas

Para responder as nossas questões ao longo deste trabalho, consideramos identificar em cada um dos trabalhos analisados as quatro categorias que estabelecemos para
nossa análise: 1) tipo de pesquisa que foi realizada; 2) instrumentos utilizados para coleta dos dados da pesquisa; 3) metodologia de análise de dados e 4) o enfoque das
pesquisas analisadas.

No tocante a abordagem da pesquisa, em onze destas dissertações, encontramos a opção pela abordagem qualitativa. De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 269):

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos
dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento
humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.

De modo geral, os autores das dissertaçõescorroboram a afirmação da literatura sobre a metodologia do trabalho científico ao destacarem que esta abordagem lhes
garantiu a possibilidade da realização de uma maior descrição de seus dados, bem como, a flexibilidade durante a realização da pesquisa.

Somente em três dos textos observamos a opção pelo uso de uma abordagem mista, ou seja, a adoção das abordagens quantitativa e qualitativa simultaneamente. Cabe
destacar que a muito já se discute o uso da abordagem mista, visto a complementaridade destas ser algo extremamente salutar para a realização das pesquisas em áreas
diversas.

É fato que estas abordagens requerem a obtenção de informações diversas fontes e consequentemente, o uso de uma multiplicidade de procedimentos e instrumentos de
coleta de dados, visando à garantia das condições necessárias para que estes se complementem, favorecendo a confiabilidade dos resultados que serão apresentados.
Podemos observar esta multiplicidade nos trabalhos analisados, onde foi possível identificar o uso de no mínimo dois instrumentos para a realização da coleta de dados,
os principais instrumentos encontram-se listados no quadro 4.

QUADRO 4: Instrumentos de coletas de dados

Instrumento de coleta de dados Frequência

Observação 3
Diário reflexivo ou caderno de campo 3
Questionário 7
Registros escritos 2
Gravação de áudio e ou vídeo 4
Entrevista 4
Pesquisa bibliográfica e ou documental 7
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FONTE: Dissertações analisadas

Podemos observar que em seis destas pesquisas a realização da interlocução com os sujeitos da pesquisa se deu também por meio do desenvolvimento de trabalhos mais
propositivos, este seria o caso das oficinas de formação de professores e do desenvolvimento das sequências de ensino investigativo- SEI, ou seja, temos aqui o
desenvolvimento de trabalhos de natureza aplicada (GIL, 2002).

Em relação à análise dos dados encontramos a predominância do uso da análise de conteúdo (dez dissertações), entendemos que esta escolha se deu pela possibilidade
da análise das diferentes mensagens verbalizadas (de modo oral ou escrito) ou não, pois como afirma a Bardin (2016, p. 48), “a análise de conteúdo pode ser considerada
como um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens [...]”. Contudo,
em quatro dissertações analisadas não encontramos especificado como foram realizadas as análises dos dados, no entanto as mesmas destacaram o caráter qualitativo da
pesquisa que realizaram.

Após esta análise geral das categorias por nós selecionadas, consideramos importante apresentarmos aqui uma breve descrição de algumas destas dissertações destacando
o assunto pesquisado e resultados alcançados com estas pesquisas.

4 UM BREVE RECORTE DESCRITIVO DE ALGUMAS DAS DISSERTAÇÕES ANALISADAS

O primeiro trabalho que destacamos - D12 foi defendido no ano de 2013 e teve como objetivo “Analisar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os Livros
Didáticos de Física (LDF), aprovados pelo Plano Nacional de Livros Didáticos (PNLD/2012), diante das relações do objeto de conhecimento Energia e suas
transformações no conjunto de competências contidas nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+)”. O autor sinaliza
como resultado para esta pesquisa a existência do distanciamento entre a proposta dos LDF e o ENEM, assim o mesmo traz como recomendação a necessidade do
estabelecimento desta aproximação por meio da reformulação das abordagens dos objetos de conhecimento contidos nos LDF, o que necessitaria de uma revisão dos
critérios de avaliação desses livros, por parte do PNLD, tendo como meta uma maior aproximação com o ENEM (SANTOS, 2013).

Os trabalhos referentes à formação de professores D10 e D11, trazem perspectivas diferentes no tocante a temática desenvolvida e aos seus participantes, visto que a
primeira trabalhou com a formação inicial (estudantes de licenciatura em Pedagogia – EAD/UFAL) de professores e a segunda com a formação dita continuada
(professores atuantes na rede pública).

D10 buscou “conhecer e analisar a apropriação do conhecimento tecnológico dos professores de matemática da educação básica, considerando ainda as possíveis
dificuldades que fazem parte deste processo, incluindo os impactos das políticas públicas no desenvolvimento profissional dos docentes e principalmente sua prática no
cotidiano da sala de aula”. Por meio de situações distintas, incluindo práticas formativas presencias e semipresenciais, a autora apresentou como resultado de sua
pesquisa que o processo de apropriação do conhecimento tecnológico por parte dos docentes, sujeitos desta pesquisa, possui características dialéticas, envolvendo
aspectos distintos que estarão relacionados com as perspectivas destes docentes em relação ao uso das TIC. Mediante seus resultados apresenta-se como proposta a
promoção de políticas públicas continuadas que sejam voltadas para a formação docente no tocante ao uso das TIC, objetivando assim a inclusão digital dos educandos
por eles atendidos na sala aula (ANDRADE, 2013).

Buscando o trabalho com a formação de professores que irão atuar no ensino de Ciências com os anos iniciais do Ensino Fundamental, D11 - Resende (2013) em seu
trabalho buscou a “aplicação e análise de uma estratégia didática destinada à promoção de atividades experimentais de conhecimento físico para crianças dos anos
iniciais do ensino fundamental por meio de uma oficina para os professores em formação” do curso de Pedagogia da EAD/UFAL, tendo como resultado a apropriação
conceitual dos estudantes sendo facilitada pela estratégia didática estabelecida para a sua pesquisa.

Os trabalhos de Brito (2014) e Lopes (2017), D9 e D5 respectivamente, convergem ao pensarem o ensino por investigação para o processo de Alfabetização Científica
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As autoras buscaram realizar interlocuções na sala de aula por meio do desenvolvimento de Sequência de Ensino Investigativa
– SEI, os resultados destas pesquisas sinalizam para uma aprendizagem dotada de sentido para os estudantes, quando estes são convidados a desenvolverem atividades
investigativas, semelhantes às realizadas pela cultura científica, as autoras falam da alfabetização científica destes sujeitos, visto que tais propostas permitem que estes se
tornem aptos a utilizar conceitos científicos “como instrumento de leitura, compreensão e significação do mundo” (BRITO, 2014).

Apesar do texto D10 (ANDRADE, 2013) trazer as TIC em seu corpo, a sua abordagem foi direcionada para o processo de formação de professores. De modo contrário,
D13 (ANTONIO, 2013) traz sua discussão centrada no uso das TIC no processo da formação de ensino superior à distância, tendo como objetivo “analisar a adaptação
do sujeito no uso das TIC no curso de Pedagogia da UAB/UFAL”, buscando identificar as dificuldades e superações dos educandos ao longo do seu processo formativo.
Os resultados deste trabalho sinalizaram para as dificuldades enfrentadas pelos estudantes nos primeiros semestres do curso, relativas ao manuseio e acessoaos recursos
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tecnológicos e a plataforma AVA/Moodle. A autora destaca que estas dificuldades geraram “insegurança, medo e falta de estímulo para dar continuidade ao curso”. No
entanto, o trabalho também sinaliza para o fato de que ao final do curso, os estudantes pesquisados declararam “ter superado as dificuldades, permanecendo no curso e
alcançando a tão almejada graduação, tornando-se profissionais qualificados para contribuir na educação da população da região onde vivem” (ANTONIO, 2013).

Por fim, destacamos o único trabalho com enfoque na educação inclusiva -D14 que foi defendido em 2012 e teve como objetivo “investigar, por meio de estudo de caso,
se um material construído dando ênfase ao canal espaço-visual contribui para a aprendizagem de conteúdos de Física e para a inclusão dos alunos surdos em salas de aula
regular”. Foi elaborada e aplicada uma sequência de atividades abordando conceitos fundamentais de óptica geométrica, buscando compreender de que forma a atividade
proposta auxiliaria os alunos participantes da pesquisa no ensino e aprendizagem dos conteúdos de Física. Diante dos resultados apresenta-se como proposta “um olhar
diferenciado para as necessidades da comunidade surda com o objetivo de superar as dificuldades”, envolvendo não somente professores, mas também todos os atores
(gestores, coordenadores, dentre outros) responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem (MATSUMOTO, 2012).

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

É sabido que manter a dinâmica de um grupo de pesquisa tem se constituído um grande desafio no contexto da graduação e pós-graduação. A pluralidade de ideias e
objetivos de pesquisa nem sempre conseguem ser foco da dialogicidade, por que não dizermos da interdisciplinaridade.

O GPFPEC/UFAL ao longo de sua trajetória tem lidado com estas dificuldades. No entanto, as mesmas não têm de fato limitado o desenvolvimento e a abrangência da
produção do grupo, que como vimos tem conseguido se articular por entre as linhas de pesquisa de dois Programas de Pós-Graduação e vem se destacando com a
organização de eventos importantes para a Formação de Professores e para o Ensino de Ciências e Matemática no estado de Alagoas.

Os trabalhos analisados deixam clara a importância do GPFPEC/UFAL, para a educação em nosso estado, pois suas contribuições vão além da estatística da produção
acadêmica que fica restrita ao espaço das leituras destinadas aos acadêmicos, por assim dizer. Suas reflexões partem em sua maioria da realidade encontrada e vivenciada
em diversas instituições de ensino da educação básica e superior, e a elas estão retornando por meio de interlocuções sociais dos pesquisadores com estas instituições,
seja por meio da produção de material didático, como é o caso dos produtos educacionais resultantes das dissertações defendidas no PPGECIM, ou com a realização dos
eventos que buscam a integração da comunidade acadêmica com a comunidade docente da educação básica em Alagoas.
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