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Resumo: 

O presente estudo é proveniente da reflexão teórica e epistemológica que se constitui da fase 

inicial de uma investigação sobre ensino- Aprendizagem significativa na formação docente, na 

Universidade do Porto no Curso de Ciências da Educação. Partimos deste estudo com a seguinte 

inquietação: de que forma a investigação- ação propicia contribuições para o ensino- 

aprendizado na formação docente? Diante desta problematização temos como objetivos: 

reconhecer o papel da investigação- ação como prática crítica- reflexivo na formação docente; 

conhecer as especificidades da investigação- ação dentro do contexto teórico e por fim verificar 

as possibilidades que a investigação- ação favorece ao docente em sua formação. Tomamos 
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como enfoques os estudos teóricos acerca da investigação- ação e a investigação- ação como 

instrumento  de  ensino- aprendizado na formação docente. Para nortear o recorte bibliográfico 

utilizamos como método a abordagem qualitativa (GAMBOA E FILHO 2009) através da 

análise documental (BARDIN 2004). Desse modo, concluímos que a investigação- ação torna-

se um papel fundamental para formação docente, em sua prática de ensino- aprendizagem, na 

medida em que levar em consideração que investigar possibilita ao professor conhecer, 

verificar, refletir, intervir, regular ou apenas constatar, diante dos fatos sociais e naturais que 

ocorrem cotidianamente e nas relações sociais entre os sujeitos inseridos no espaço estudado ao 

articular a ação investigativa com a prática vivenciada. 

Palavras-chave: 

Investigação ação, formação, docência, ensino- aprendizagem. 

 

Introdução 

O presente trabalho traz um recorte do estudo bibliográfico, realizado como parte da pesquisa em fase 

inicial sobre ensino- Aprendizagem significativa na formação docente. Esta pesquisa se encontra 

vinculada a Faculdade de psicologia e Ciências da Educação, na Universidade do Porto. Partimos 

deste estudo teórico e epistemológico com a seguinte indagação: de que forma a investigação- ação 

propicia contribuições para o ensino aprendizado na formação docente? Para tanto, temos como 

objetivos: reconhecer o papel da investigação-ação como prática crítica- reflexiva na formação 

docente; conhecer as especificidades da investigação- ação dentro do contexto teórico e por fim 

verificar as possibilidades que a investigação- ação favorece ao docente em sua formação. 

Para subsidiar o objeto de estudo utilizamos a abordagem qualitativa, de acordo com Gamboa e Santos 

Filho (2009) a pesquisa qualitativa baseia-se na compreensão dos fatos e interpretação dos fenômenos 

que acontecem por meio da participação social ao possibilitar o dialogo com o objeto estudado.  

Tomamos como referências a analise de conteúdo, que segundo Bardin (2004: 33), “é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. Tratando de aprofundar a leitura sobre o contexto estudado baseado nas 

informações coletadas a partir do recorte teórico, (BARDIN 2004), utilizamos a “Leitura Flutuante” 

discutida por Bardin (2004: 30) ao abordar a leitura como o primeiro meio de aproximação com o 

objeto de pesquisa, na medida em que aproximam o investigador ao assunto em discursão, como 

possibilita refletir, analisar, dialogar e construir um repertório de conteúdos acerca do objeto em 

estudo.  
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Por seguinte, de acordo com Bardin (2004: 91) a análise de conteúdo se baseia nos critérios de 

exaustividade, que se reporta para a leitura bibliográfica que faz menção acerca do objeto estudado, da 

representatividade que aborda a amostragem dos documentos utilizados, a homogeneidade que 

transcorre em obter através da seleção os materiais utilizados para o estudo e por fim, a pertinência 

como critério de escolhas bibliográficas que evidenciem informações acerca do objeto de estudo.   

Para compreender a investigação- ação como instrumento propulsor para formação docente, objeto 

foco do estudo,  tomamos como abordagem a teoria crítica, (BARDIN 1985), (BARBIER 2007) e 

(GAMBOA 2007). Assim para entender a linha teórica crítica e sua relação com a investigação- ação é 

necessário discutir a relação de oposição entre a teoria positivista e a teoria crítica em suas 

características dentro da dimensão da pesquisa.  

 A linha positivista é dimensionada  a estudo  das ciências naturais e físicas, que se caracteriza na 

objetivação e na razão como principio fundamental que aplica a esta linha de pensamento, um método 

unicamente válido ao desvalorizar o pensamento crítico e o senso comum.  

A teoria crítica, (GAMBOA e SANTOS FILHO 2009) vem contestar a este pensamento através das 

ciências sociais, baseando- se na compreensão do conhecimento cientifico que procede da reflexão 

diante os acontecimentos na sociedade, ao interessar-se pela relação dos sujeitos e seus 

comportamentos significativos diante os fatos vividos, tomando como base a criticidade, e o resgate da 

racionalidade, remetendo a prática como ação da teoria que envolve o pensamento, a análise e a 

relação emancipatória.   

A pesquisa- ação discutida dentro da ciência social tem como relevância colocar o pesquisador numa 

relação com o mundo e com as ações significativas no espaço social. A Partir desta exposição, 

tratamos a investigação- ação como prática de estudo no contexto educativo e como prática de ação 

diagnóstica, interventiva que é abordada dentro desta linha crítica e estar fundado na compreensão dos 

fenômenos sociais na relação do sujeito com o objeto (BARBIER 1985), que se baseia no diagnostico 

ao identificar os problemas educacionais, partindo para análise sistematizada acerca dos fatores 

investigados oferecendo estratégias que inove e transforme o contexto educativo e social.  

Neste sentido, Gamboa (2007) nos lembra de que conhecer o espaço educativo vai além do 

reconhecimento da prática, mas propõem uma relação teórica e prática que possibilite uma resposta 

significativa a prática investigada.  Em conformidade Miranda e Resende (2006), discute a pesquisa 

como prática que requer dos docentes, como também da instituição escolar uma relação que abra 

espaço para a visão teoria, pois a prática sem a teoria se transforma em praticismo (MIRANDA e 

RESENDE, 2006), como também não deve apenas estabelecer uma visão teórica, que sem a reflexão 

da prática torna-se uma instrumentalização da teoria e ao aligeiramento da formação.  
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Assim, a investigação- ação como instrumento para a formação docente torna-se um constante 

exercício de reconhecimento profissional como também de auto- formação docente, que constrói ao 

longo do processo de formação e da prática a capacidade de reflexão diante a realidade vivenciada. 

 

A teoria crítica e a teoria positivista: um breve discurso  

A linha teórica positivista e a linha crítica foram sendo discutidas ao longo do desenvolvimento dos 

estudos científicos, com o intuito de problematizar o posicionamento destas linhas de pensamentos e 

suas influências na sociedade, no entanto, anteriormente ao inicio de discussões acerca destas 

concepções, a maior parte dos estudos detinham-se no positivismo que era considerado como uma 

teoria absoluta e detentora do saber.  

Através da discussão teórica observou- se que a linha crítica vem se contrapor aos pensamentos 

positivistas em meados do século IXI, de acordo com Santos Filho (2009), no qual os estudiosos 

enfatizavam que as abordagens positivistas apreendiam- se apenas aos setores naturais e biológicos, 

deixando de lado a relação social dos indivíduos entre si e com o mundo, a individualidade e o 

significado das ações sociais.  

Deste modo, Santos Filho (2009: 02) esclarece, “o positivismo enfatizava em demasia o lado biológico 

e social do ser humano e esquecia a dimensão de sua liberdade e individualidade”. Nesta direção, 

Miranda e Resende (2006) aborda que o positivismo caracterizava-se na objetividade, na razão como 

regra precisa, única e válida que implica numa relação de causa e efeito. Diferentemente, a ciência 

social numa abordagem crítica vem tomar posicionamento diante deste pensamento, através da 

compreensão do conhecimento cientifico que procede da reflexão perante os acontecimentos sociais.  

De acordo com Weber (1992 Apud Santos Filho 2009: 31) “o principal interesse da ciência social é o 

individuo, o comportamento significativo dos indivíduos engajados na ação social”. Neste sentido, a 

teoria crítica caracteriza- se numa crítica consciente acerca dos fenômenos sociais e das 

transformações emancipatórias, contra hábitos doutrinários e o pensamento objetivo e neutro. 

 Para Giroux (1983: 22), “à natureza de crítica autoconsciente e à necessidade de se desenvolver um 

discurso de transformação social e de emancipação que não se aterre dogmaticamente a seus próprios 

princípios doutrinários”.  Assim, percebemos que a teoria crítica chega para revolucionar e defender a 

reflexão, a emancipação social através do dialogo que não se detenha as doutrinas e dogmas da 

sociedade, mas que esteja aberta a criticas e a novas transformações. 

Nesta direção à investigação- ação  participa como um método que possui o intuito de diagnosticar, 

analisar, refletir, intervir ou apenas constatar os problemas no contexto social, possibilitando a 

compreensão dos fatores e situações que influenciam o espaço educativo como contributos para a 
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transformação de tal contexto. Desse modo, partimos para apresentar a investigação-ação como um 

instrumento para a prática social e educativa.   

 

A investigação- ação e seu espaço metodológico na prática sócio- educativa. 

Para discutir a ideia de investigação- ação baseado nos pressupostos estudados através das bases 

teóricas de diversos autores, nos reportamos para o significado da ideia de ação, que está vinculada a 

prática da pesquisa dentro da investigação- ação, que segundo Santos Filho (2009: 31), “a ação é o 

comportamento ao quais os indivíduos agregam significado e é social porque leva em conta o 

comportamento de outros indivíduos”.  

Diante disto a investigação- ação interessa-se pela relação dos sujeitos entre si e com o ambiente 

social, os significados que estas relações sociais expõem, levando em consideração à relação da teoria 

e a prática que deve envolver o processo de interpretação das ações significativas. Barbier (2007: 54), 

defini a pesquisa- ação da seguinte forma, “a pesquisa- ação reconhece que o problema nasce, num 

contexto preciso, de um grupo em crise”. E ainda assegura  

O pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em ajudar a coletividade a 

determinar todos os detalhes mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de 

consciência dos atores do problema numa ação coletiva. (BARBIER 2007: 54) 

  
Os sujeitos da situação são levados a ter reconhecimento da realidade em questão, possibilitando- os a 

assumirem determinadas decisões diante a dimensão política e social ao quais estão inseridos. 

A prática da investigação- ação vem sendo observada em diversas áreas sociais e se expande na linha 

crítica com o intuito de investigar a relação social do sujeito e entre os sujeitos na sociedade nos quais 

estão inseridos, como também diagnostica, constata e a partir disso cria métodos e práticas que 

contribua ou apenas descubra fatores que influencia o meio social e cultural dos sujeitos. 

Neste sentido, a investigação- ação vai além de uma metodologia, mas estar baseada na relação dos 

sujeitos com os fatos sociais, o que Barbier (1985) chama de grupo – sujeito, que participa como ator 

dentro do contexto e dos fenômenos na sociedade. Desse modo, a formação docente estar relacionada 

ao ensino – aprendizado, através da participação como profissionais docentes e como participantes na 

realidade social a qual estão inseridos na instituição de formação, na prática profissional como 

também na sociedade, exercendo a relação teoria e prática que deve estar envolvida no processo de 

formação. 

No entanto, os sujeitos participantes da pesquisa na relação com o pesquisador podem também ser 

tornar apenas grupo- objeto como caracteriza Barbier (1985) de acordo com a prática exercida pelo 

pesquisador que se evidenciam como indivíduos passivos a investigação, nesta direção afirma Ghedin 
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e Franco (2006: 18), “a transformação de um ser- sujeito em um ser- objeto é própria do positivismo e 

da ideologia, e é uma tentativa de impedir que seres humanos reivindiquem sua liberdade, negada a 

cada instante”.  

O ser- objeto vem sendo concebido como um ser natural, na relação entre o pesquisador e o individuo 

pesquisado, como também através da opressão direcionada pela sociedade, entretanto, quando o 

pesquisador- educativo coloca o sujeito pesquisado perante a ação consciente, levando-o a (re) pensar 

e (re) conhecer os fatores que os oprimem, os tornam seres- sujeitos participantes do espaço e das 

práticas que estão inseridos em seu meio social. 

 Portanto a investigação- ação necessita da relação de participação entre os participantes de maneira 

coletiva, como também a relação entre a teoria e a prática num exercício conjunto que possibilite ao 

educador- pesquisador elementos de reflexão acerca do seu encaminhamento formativo, posicionando-

o em sua prática a relação com o ambiente e os indivíduos que estão inseridos na pesquisa, a partir 

disto, discutiremos a investigação- ação e sua influência no ensino-aprendizado na formação docente.  

 

A Investigação- Ação como Instrumento Propulsor no Ensino- Aprendizado para a Formação 

Docente. 

Diante os fenômenos sociais que procedem da desigualdade de classes e da exigência do mercado 

capitalista na sociedade, o docente em sua formação inicial ou em sua formação contínua se encontra 

desafiado a construir ações que lhe der subsídios para conduzir sua prática profissional vinculada aos 

aspectos políticos, sociais, culturais que envolvem o contexto educativo na sociedade. 

Desse modo, a compreensão da prática que ocorre no ambiente escolar faz parte da formação docente, 

o diagnóstico é o principio que propicia definir o problema que estar embasado no contexto sócio- 

educativo, como discorre Gamboa (2007: 100) “o diagnóstico é um fator essencial em qualquer plano 

de ação,” assim há necessidade da elaboração do instrumento diagnóstico, na medida em que 

possibilita ao educador o reconhecimento prévio das condições e da necessidade que permeia o espaço 

de investigação. 

 De acordo com Alarcão (2003, p.45) “a capacidade reflexiva é inata no ser humano”, essa capacidade 

carece de um ambiente que contribua para o seu processo de desenvolvimento, a experiência, o 

diálogo e a expressão autônoma são relevantes para que isso aconteça na formação reflexiva do 

docente, em consonância Gamboa (2007: 94) ressalta, 

O interesse crescente que os educadores têm por conhecer a prática pedagógica, da escola 

como o todo social, as contradições sociais que se manifestam na luta pela escola democrática 

etc. Vêm criando a necessidade de novas abordagens que permita esse conhecimento. 
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É neste sentido que a investigação- ação como uma metodologia para abordagem do conhecimento, 

possibilita o reconhecimento de desafios- problemas, na medida em que o docente no processo de 

ensino- aprendizado utiliza-se da investigação para explorar a relação sócio- educativa dentro do 

espaço de sua prática. Neste sentido se assemelha Franco (2005), quando afirma, 

[...] os pesquisadores em educação devem buscar, para cientificar, validar seus estudos, a 

participação consciente dos agentes produtores dos fenômenos educativos com a finalidade de 

permitir os professores novos contextos para ampliar e fundamentar processos cognitivos que 

alimentem a meta- reflexão de seus saberes e fazeres. (FRANCO, 2005: 44) 

 
Segundo Barbier (2007) ao discutir a relação grupo- sujeito no contexto educativo discorre que o 

grupo pesquisado e o pesquisador tornam-se participantes na tomada de consciência sobre o problema 

constatado, assim assemelhamos a prática docente quando se utiliza da investigação- ação como ação 

crítica e transformadora da pesquisa educacional e como instrumento de compreensão para reconhecer 

sua prática, tornando- se ativo dentro de sua pesquisa e ao mesmo tempo sujeito de sua reflexão, ao 

possibilitar a participação ativa dos sujeitos participantes do ambiente sócio- educativo na constatação 

dos fatos significativos que geram a relação dos sujeitos com a situação- problema o qual estão 

envolvidos. Nesta perspectiva Franco (2005) aborda que, 

A mediação entre pesquisa educacional e ação reflexiva docente deverá ser a base da nova 

epistemologia da prática, uma vez que o professor só pode constituir seu saber- fazer, a partir 

de seu fazer refletido e contextualizado historicamente. (FRANCO 2005: 44)  

 
Ao contribuir para o exercício da prática reflexiva no contexto educativo, o docente provoca a 

emancipação do estudo da prática, que influência entre os indivíduos o despertar de um olhar acerca 

da realidade, neste sentido, os educadores como atores que procuram impulsionar os educandos a 

conduzir uma prática emancipadora e de transformação diante o contexto que os cercam, levam a 

edificação da criticidade e da auto- avaliação sobre essa ação conjunta que se dar na instituição 

educativa, assim concordamos com Ghedin e Franco (2006: 19) quando declaram, 

Predominantemente, a pesquisa há de se propor como instrumento fomentador de consciência 

e ações críticas, que não só compreendam a existência e o mundo de modo diferente, mas que 

procurem produzir uma existência e um mundo qualitativamente melhor.  

   
É válido ressaltar, que na utilização da investigação- ação como estratégia de formação, a relação de 

ação e reflexão estão vinculadas numa dinâmica que (MOREIRA 2001, Apud SANCHES 2005: 130) 

chama de cíclica52, segundo o autor a reflexão acerca da ação produz novas ações modificadoras da 

                                                      
52 Expressão utilizada pelo autor (Moreira 2001, Apud Sanches 2005). 
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prática que gera novos objetos de reflexão, assim tornando a ação investigativa em um regulador 

continuo da formação docente, tendo em vista que esse processo levará a analise e a tomada de 

decisões pedagogicamente interventivas.  

E assim Sanches (2005: 137) confirma, “o vaivém da acção- reflexão sistemático e continuado feito 

pelo professor dá origem a uma práxis mais informada, mais rigorosa, mais científica”. É a partir da 

ação- reflexão que a relação teoria e prática estão envolvidas, sendo a teoria como parte da reflexão 

sobre a prática.  

É relevante abordar, de acordo com Miranda e Resende (2006), que não se deve utilizar a teoria como 

formação separada da prática, pois a teoria fechada em si torna-se um pensamento isolado, do mesmo 

modo, que a teoria apenas como formação constitui o que as autoras (2006: 516) chamam de 

instrumentalização53 da prática.  

Segundo o enfoque de Miranda e Resende (2006: 516) observa-se o alerta para o uso desta teoria 

como instrumentalização da prática, tornando-a um mero instrumento sem reflexão e a prática em um 

praticismo54, numa ação isolada sem o uso da teoria e da ação crítica- reflexiva acerca desta prática, 

trazendo como consequência o aligeiramento da formação e a descaracterização da pesquisa e do rigor 

crítico. 

Assim a teoria instituída como parte articuladora da prática, num contato constante desencadeia uma 

formação, cujo principio está efetivado na compreensão mais rigorosa, informada e reflexiva sobre o 

contexto educativo.  

 Rigor este que faz parte da articulação entre o teórico e o prático e nos remete pensar que a formação 

de educadores- investigadores deve promover a construção integrada entre a teoria e a prática, como 

nos afirma Miranda e Resende (2006: 515), “assim, a verdadeira finalidade da teoria educativa seria 

informar e guiar a prática dos educadores, indicando quais ações deve empreender se querem superar 

os problemas e eliminar as dificuldades”, que nos propõem a pensar que a identidade docente vai se 

construindo também na relação entre estes dois fatores, a teoria e a prática. 

Deste modo, a relação crítico- reflexiva da teoria com a prática permite o docente se auto- firmar 

profissionalmente, como desenvolver ações reflexivas acerca do seu próprio procedimento de 

conceber o ensino- aprendizado e sobre o processo de construção dos sujeitos que estão inseridos no 

contexto educativo, entretanto, a investigação-ação requer participação de todos os sujeitos envolvidos 

no processo, assim assemelha-se afirmação de Sanches (2005: 130), 

                                                      
53 Expressão utilizada pelas autoras, Miranda e Resende (2006: 516). 
54 Expressão utilizada pelas autoras, Miranda e Resende (2006: 516). 
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A investigação-ação, como produtora de conhecimentos sobre a realidade, pode constituir-se 

como um processo de construção de novas realidades sobre o ensino, pondo em causa os 

modos de pensar e de agir das nossas comunidades educativas.  

 
Portanto o docente em sua formação profissional que se utiliza da investigação- ação, da pesquisa e do 

diagnóstico para desvendar os problemas educativos e sociais que cercam o espaço educativo e os 

sujeitos nele inserido, sendo em qualquer espaço educativo formal ou não formal, atuam como 

profissionais que põem em construção a relação do vivido com as bases teóricas que discutem os 

pressupostos sobre tal realidade, numa articulação dialógica, crítica e reflexiva, contribuindo para sua 

capacidade de auto- formação como para a emancipação do ambiente educativo e social o qual estão 

inseridos. 

 

Considerações 

 A partir dos pressupostos apresentados acerca do objeto de nosso estudo que se constitui na 

investigação- ação como instrumento de ensino- aprendizado para a formação docente, faz-se 

necessário voltar aos objetivos: reconhecer o papel da investigação- ação como instrumento parte da 

formação crítica- reflexivo na formação docente, conhecer as abordagens tratadas pela investigação- 

ação dentro do contexto teórico e analisar a participação da investigação- ação na relação ensino e 

aprendizado. 

Diante disto, ao trazer o olhar da reflexão teórica sobre as concepções das abordagens da teoria 

positivista e a teoria crítica, percebemos que a teoria positivista se detém a um estudo com uma linha 

objetiva, neutra que se caracteriza pela razão, como uma regra de conhecimento válido e preciso. No 

entanto, as ciências sociais questionam os aspectos positivistas, na medida em que expõem a 

compreensão e a reflexão acerca do conhecimento cientifico e dos acontecimentos sociais que 

envolvem os seres humanos, não como uma ação isolada, mas como uma prática conjunta. 

Neste sentido a investigação- ação se constitui como parte da teoria crítica, como método de pesquisa 

que busca resolver situações sociais e educativas, possibilitando a ampliação da visão crítica dos 

educadores- investigadores acerca dos problemas e necessidades que circundam o contexto trabalhado. 

Entendemos que a investigação- ação utilizada como instrumento parte da formação docente exige 

uma prática reflexiva que envolva a teoria e a prática, numa ação articulada que possibilite à 

capacidade de pensar, de recontextualizar, da auto- formação e da firmação da identidade docente 

diante as transformações sociais. 

Em meio a esta dinâmica, vemos a necessidade de discutir a relação teoria e prática, tendo em vista 

que a prática isolada transforma-se numa ação sem reflexão, e a teoria sem prática torna-se um 
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trabalho idealizado ou apenas como um instrumento sem sentido para a prática. Portanto, a teoria e a 

prática devem estar incorporadas numa articulação dentro do processo de formação docente. 

Logo percebemos que a investigação como instrumento parte da formação docente, pode constituir 

uma construção de emancipação, de autonomia no processo de desenvolvimento do ensino- 

aprendizado, pondo em reflexão a relação entre formação docente e a identidade profissional através 

da análise e da compreensão dos fatos e dos desafios que circundam as relações sociais no espaço 

sócio- educativo. 
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Título: 

Pensando avaliação por meio da investigação científica 

Autor/a (es/as):  

Santos, Wanderley José Pereira dos [Universidade de Santo Amaro (UNISA)] 

Resumo: 

Este trabalho é sobre uma investigação desenvolvida com alunos do terceiro ano do curso de 

pedagogia de uma tradicional universidade da zona sul da cidade de São Paulo[1], na disciplina 

de Técnicas de Avaliação. Esses alunos apresentavam variação de idade e nível 

socioeconômico, acentuando a ideia de perfil discente bem diferenciado. Embora a maioria 

deles atuasse em escolas, havia os que trabalhavam na indústria, no comércio, os que eram 

funcionários públicos e os que somente estudavam. Nessa investigação foi proposto aos alunos 

um estudo pioneiro no campo da avaliação escolar nas escolas em que atuavam como docentes, 

como também, com essa investigação, favorecer a aprendizagem deles sobre a metodologia de 

pesquisa. Nesta direção, foi feito um trabalho de embasamento teórico sobre pesquisa, sendo 

utilizado como referência o estudo de diversos autores, como Luna (1999) e Severino (2002). O 

trabalho com os alunos incluiu orientação sobre a organização de uma investigação científica, 

desde a montagem do projeto até as considerações finais. Foi realizado um estudo exploratório 

utilizando como instrumento de coleta de dados dois questionários que foram respondidos pelos 

atores escolares – alunos e professores - esses questionários eram com perguntas fechadas, 

objetivando mapear o pensamento dos sujeitos sobre os processos avaliativos. Também foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com o diretor e/ou coordenador pedagógico da escola 

pesquisada, a fim de investigar a posição da instituição escolar sobre a questão. Procurou-se 

saber o que os alunos, os professores e seus diretores/coordenadores pensavam sobre a avaliação 

escolar, buscando responder a problemática levantada “se a escola examina ou avalia”. O 

trabalho foi organizado para ser desenvolvido durante o ano letivo, com fases previamente 

determinadas em cada bimestre, objetivando, dessa maneira, que teoria e prática seguissem 

paralelamente, permitindo assim, maior aproveitamento de estudos sobre o tema. Além do clima 


