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pedagogia: um histórico do programa2012. 55 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Pedagogia)–Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina. 2012. 

 

 

RESUMO 

Esta pesquisa discute a importância de um laboratório de ensino do curso de 
Pedagogia – LAI (Laboratório dos Anos Iniciais), no processo de aprendizagem dos 
graduandos. Apresentou-se um histórico do programa, a história do LAI, ou seja, 
como tudo começou e como, atualmente, graças ao trabalho de alguns professores, 
ele se modificou e se tornou útil para alunos e professores do curso de Pedagogia 
desta univerdade. Nesse contexto, foram referenciadas as contribuições  de alguns 
autores _ Tardif (2011), Freire (2000), Giovani (1998) dentre outros. O estudo 
constitui uma pesquisa histórica do Laboratório e do seu significado para os 
discentes e docentes que dele participam. Apresenta a importância de se ter um 
espaço dentro da universidade dedicado a um projeto que visa a formar professores 
capazes de fazer a diferença na educação de seus alunos em sala de aula. Para 
melhor compreender o objetivo deste projeto (que pertence a área dos Anos Iniciais), 
foram realizadas entrevistas com alguns protagonisas do mesmo, além de um 
estudo teórico, com base  nos autores supracitados e da análise dos dados obtidos, 
a partir de um questionário aplicado a discentes do quarto ano do curso de 
Pedagogia e a monitoras do projeto. A análise dos dados indicou que os alunos 
consideram de grande importância as atividades desenvolvidas no LAI, pois 
proporcionam uma grande aprendizagem; além do espaço ser diferente, com 
diversos recursos tecnológicos, há trocas de ideias entre alunos, alunos e 
professores, o que propicia integração de saberes e fazeres docentes. 
 
Palavras-chave: Laboratório, Aprendizagem, Formação inicial, Formação 
continuada. 
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INTRODUÇÃO 

 

O LAI 1(Laboratório dos Anos Iniciais) é um projeto de extensão 

vinculado ao Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, um espaço 

que oferece oportunidades aos alunos do curso e também à comunidade externa, de 

ampliar seus conhecimentos pedagógicos sobre temáticas específicas, por meio de 

cursos, oficinas e palestras. 

O LAI tem como objetivo ser um espaço que propicia momentos de 

reflexão teórica e metodológica, de diferentes áreas do conhecimento, para 

graduandos, professores e comunidade externa. 

A escolha por este tema se deu após minha inserção no projeto de 

Extensão do Laboratório no ano de 2010. Participei como colaboradora e monitora 

do projeto e, a partir de então, me interessei por conhecer melhor o mesmo, que 

acabou por se tornar a temática deste trabalho de conclusão de curso.  

Dessa forma, estabeleceu-se, como problema de pesquisa, a 

seguinte questão: “Qual a contribuição do laboratório de ensino do curso de 

Pedagogia desta universidade para a formação inicial do curso de Pedagogia e 

continuada dos professores?”. 

O objetivo desta pesquisa foi historicizar a implantação do 

Laboratório de Ensino do curso de Pedagogia, descrevendo as ações previstas e em 

andamento planejadas pelo mesmo, bem como, o impacto de seus objetivos e 

atividades na formação inicial e continuada dos licenciandos do curso. Igualmente, 

buscou-se ampliar os dados históricos da implantação do laboratório de ensino e 

descrever fatos que ainda não eram conhecidos por mim e por muitos que atuam no 

departamento de Educação. 

Para a coleta de dados, houve a colaboração de alunos do curso de 

Pedagogia, que participaram de atividades do LAI em 2011, e de monitoras do 

laboratório, que responderam a questionários cujo propósito era encontrar possíveis 

respostas para a análise do problema proposto pela pesquisa. 

Outra relevante fonte de pesquisa foi uma entrevista, gentilmente, 

concedida pelos professores Ms. Gilmar Aparecido Altran e a Drª. Sandra Regina 

                                                 
1 LAI- Laboratório dos Anos Iniciais, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Ferreira de Oliveira, que avivaram suas memórias e relataram detalhes importantes 

sobre o histórico do programa.  

Assim, este estudo apresenta-se como relevante ao buscar ressaltar 

a importância de um laboratório de ensino, pesquisa e extensão para o curso de 

Pedagogia, espaço destinado ao dialogo sobre saberes e fazeres docentes dos anos 

iniciais. 

Foram entrevistados o Professor. Ms. Gilmar Aparecido Altran que 

participou das primeiras discussões para a criação do Laboratório, a Professora Drª 

Sandra Regina Ferreira de Oliveira que é a atual Coordenadora do Laboratório, duas 

monitoras do LAI, e também alunas do curso de Pedagogia que utilizam o 

Laboratório. 

O trabalho foi dividido em quatro seções, sendo que, na Seção 1, 

abordou-se a gênese do projeto com base no relato do professor Gilmar Aparecido 

Altran, que foi um dos precursores do mesmo.  

Na Seção 2, apresenta-se a entrevista concedida pela coordenadora 

do referido projeto, professora Sandra Regina Ferreira de Oliveira, que transformou 

o laboratório juntamente com os professores da Área de Formação de Professores 

dos Anos Iniciais.2 

Na Seção 3, são apresentados os cursos, as oficinas e os projetos 

de extensão e pesquisa, coordenados por professores do curso de Pedagogia, que 

estão vinculados ao projeto do LAI. 

Por fim, foi realizado um levantamento de dados, por meio de um 

questionário aplicado a dez alunas do curso de Pedagogia e duas monitoras do LAI, 

que utilizam o espaço para aulas e/ou pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Área de Formação de Professores dos Anos Iniciais compõe o Departamento de Educação, do Centro de 
Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. 
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1  LABORATÓRIO DE ENSINO E METODOLOGIA DO CURSO DE 
PEDAGOGIA 
 

Este capítulo apresenta o histórico do programa do laboratório de 

ensino e metodologia do curso de Pedagogia. Ao contrário do que muitos acreditam,  

laboratórios de ensino e metodologia não são privilégio dos cursos de ciências 

exatas ou biológicas. Os cursos das ciências humanas consideram os laboratórios 

de ensino como espaços de reflexão sobre a práxis dos cursos. Nesse sentido, 

segundo Morejón et al: 

  

O espaço e o tempo da sala de aula não são únicos nem suficientes 
para contemplar a complexidade da prática pedagógica. Assim, ao 
considerar a imbricada relação entre atividades de ensino e 
extensão, o Laboratório de Ensino e Aprendizagem busca 
oportunizar a aproximação entre tais esferas da Universidade. O 
Laboratório de Ensino e Aprendizagem tem como objetivo ser um 
espaço de reflexão teórica e prática para alunos e professores e de 
assessoria e apoio pedagógico aos acadêmicos do Curso de 
Pedagogia, através do empréstimo de materiais didáticos para o 
desenvolvimento de práticas de ensino e estágios curriculares. Ele se 
apresenta como um espaço para pensar, criar, construir e descobrir 
estratégias que visem à melhoria do processo ensino-aprendizagem 
(MOREJÓN et al. 2011, p.665). 

 

Este espaço tem sido um diferencial para o curso de Pedagogia. Os 

alunos que frequentam cursos, palestras, oficinas e projetos vinculados ao 

laboratório do curso de Pedagogia têm ampliado seus conhecimentos e 

compartilhado com os docentes as angústias, dúvidas e dificuldades que afloram 

durante  seu percurso acadêmico. O Laboratório apresenta-se como um espaço que: 

 

[...] desenvolve atividades de organização e manutenção do acervo 
disponível para empréstimo: jogos, brinquedos, livros, vídeos; 
confecção de materiais didático-pedagógicos e atendimento a alunos 
em situação de prática de ensino, através da apresentação de 
exemplos advindos do banco de projetos e de empréstimo de 
materiai. (MOREJÓN et al,. 2011, p.665). 
 

  O acervo do Laboratório é uma importante fonte de pesquisa para os 

alunos, pois compreende livros didáticos, revistas, brinquedos e materiais 

pedagógicos que podem auxiliá-los em suas pesquisas e necessidades. De acordo 

com Morejón (et al,.2011, p.666,) as ações do laboratório precisam estar “distantes 
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de uma concepção tecnicista, mecânica e burocrática [...]”, porém, necessitam de 

planejamento para “qualificar a prática pedagógica. 

                O planejamento de ações possibilita a utilização de diversas 

metodologias e dinâmicas interativas para a realização de oficinas, cursos e 

palestras que envolvem participantes em cada temática elegida. O processo de 

ensino-aprendizagem é caracterizado pela interação entre o aluno, o professor e o 

objeto do conhecimento, inserido num espaço cultural e temporal compartilhado e 

continuamente modificado. 

As oficinas têm alcançado e superado os resultados esperados: a 

organização das atividades, a contribuição do evento para o aprimoramento 

acadêmico e profissional e a possibilidade de vivenciar novas experiências e 

aprendizagens são aspectos mencionados pelos participantes no momento de 

avaliação. 

O laboratório dos anos iniciais está localizado em uma sala do 

CECA3, na Universidade Estadual de Londrina, e possui inúmeros recursos e 

materiais didáticos para o desenvolvimento de projetos vinculados ao programa. 

Além disso, conta com um grupo de pessoas que dele participa e/ou necessita, pois 

sem as pessoas ele não teria sentido. 

 O espaço do laboratório é mediador entre os docentes que lá estão 

para ensinar e as pessoas que o procuram para aprender. O diálogo é parte 

fundamental no LAI que propicia a formação de sujeitos participativos, por meio de 

oficinas, cursos e palestras. Ali, os graduandos dialogam com diferentes 

professores, tanto da rede estadual como municipal de ensino, trocam 

conhecimentos e vivenciam experiências.  

Na verdade, o que se percebe nas universidades brasileiras, é que 

alguns docentes ainda se comportam, contraditoriamente, no que diz respeito a 

laboratórios didáticos. A maioria ainda se dedica mais ao conhecimento de teorias, 

entretanto, percebe-se que o laboratório já possui seu espaço dentro das ciências 

humanas, o que possibilita uma relação mais dinâmica entre a teoria e a prática. 

No laboratório, desenvolve-se um trabalho cooperativo, ou seja, 

alunos trabalham em grupo, o que favorece a discussão, possibilita o 

desenvolvimento e a prática de habilidades intelectuais e promove a formação de 

                                                 
3 CECA – Centro de Educação, Comunicação e Artes. 
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conceitos e o aprofundamento da compreensão dos alunos. Essa forma de trabalho 

permite, ainda, discussão e busca de alternativas pedagógicas. 

Assim, ao se colocar o laboratório como um processo de 

investigação, deve-se contemplar, basicamente, os seguintes aspectos: 

planejamento de experimentos, previsão de resultados e confrontação entre os 

resultados obtidos e os resultados esperados. 

O LAI só conseguiu emergir porque houve uma grande união entre 

os professores de uma área, no caso, a dos anos iniciais, em torno de uma causa: 

transformar aquele espaço que existia apenas nominalmente, em um laboratório 

equipado, com projetos de pesquisa, ensino e extensão incluídos, ou seja, em um 

locus de investigação sobre os saberes e fazeres docentes, de modo a se tornar de 

grande relevância para todos os envolvidos com a educação.  

 

1.1  O INÍCIO DE UMA IDEIA: RELATOS SOBRE O PRIMEIRO LABORATÓRIO 
DE ENSINO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA (2002 A 2004) 

 

Para apresentar a história da implantação do laboratório do curso de 

Pedagogia, foram entrevistados alguns professores que participaram dessa 

iniciativa, o Profº Gilmar Aparecido Altran, atual diretor do CECA (Centro de 

Educação, Comunicação e Artes), que participou das primeiras discussões e ações 

para a organização do laboratório, como Coordenador de Colegiado, e a Professora 

Sandra Regina Ferreira de Oliveira, docente da área de Formação de Professores 

dos Anos Iniciais e coordenadora do laboratório do curso de Pedagogia. 

Inicialmente, foi agendado um horário com o Professor Gilmar 

Aparecido Altran que, gentilmente, concedeu uma entrevista. Primeiramente, 

indagou-se sobre a origem do laboratório para o curso de Pedagogia, ou seja, “se a 

ideia foi de um grupo de professores ou de um grupo de uma área específica do 

departamento de Educação”. Prof. Gilmar conta que a ideia não veio 

especificamente de um grupo de professores, o que recorda: 

 

 [...] especificamente é que o MEC avaliava os cursos de graduação 
das universidades, então os alunos da quarta série do curso de 
Pedagogia precisavam realizar o Provão, e esse provão dava uma 
nota considerando o curso como bom ou ruim. O que eu lembro é 
que, para poder classificar o curso de Pedagogia na UEL começou a 
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se pensar a ideia de um laboratório, porque até então o curso não 
tinha laboratório. Então, me parece que veio um recurso para as 
universidades e para os cursos que passariam pelo provão. Na 
época quem era o coordenador do colegiado o professor Edmilson 
Lenardão, que junto a outros professores fizeram um hol de materiais 
que esse dinheiro poderia comprar como: ar condicionado, 
brinquedos pedagógicos, armários, um projeto de slides alemão (que 
depois ninguém sabia usar porque ninguém entendia o que estava 
escrito nele), cadeiras azuis que até hoje vemos circulando nas salas 
por aí, foram adquiridas com recursos para a montagem desse 
laboratório. 

 

Profº Gilmar acrescenta que o laboratório “não surgiu a partir de 

projetos de ensino ou a partir do projeto de uma determinada área”. Ele explicou que 

antes não havia a configuração de uma área específica dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e da Educação Infantil como há, atualmente, no Departamento de 

Educação. Em suas palavras: “Antes havia a área de didática responsável por todas 

essas subáreas, mas não tinha um grupo formado de professores específicos que 

trabalhavam com a educação infantil e com o ensino das metodologias do primeiro 

ao quinto ano.” Atualmente, no departamento de Educação, há a área de Didática, a 

área de Educação Infantil e uma área de Formação de Professores dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, esta última responsável pelo LAI. 

Segundo o professor, a ideia do laboratório surgiu como uma 

alternativa para qualificar a avaliação do curso de pedagogia que, naquele momento, 

participaria de exames promovidos pelo MEC. 

Em julho/agosto de 2002, o professor Gilmar assumiu a 

coordenação do colegiado do Curso de Pedagogia e verificou que os materiais 

solicitados para o laboratório já estavam disponíveis, porém, não havia espaço 

físico, no CECA, para acomodá-los. Como alternativa, o laboratório foi montado em 

uma das salas do Colégio de Aplicação, a sala quatro, no campus da UEL.  

A Prof.ª Andreia Maria Cavaminami Lugle, neste período, estava 

como professora colaboradora do departamento e recorda que participou de uma 

reunião presidida pelo prof. Gilmar (coordenador do colegiado), que contava com a 

participação de alguns professores, na qual ficou decidido que o laboratório seria 

instalado, provisoriamente, no Colégio Aplicação, no campus UEL. Nessa reunião, 

foi rascunhado um projeto para o laboratório, mas não se sabe ao certo qual foi o 

destino do mesmo. A professora recorda que havia computadores e muitos materiais 

pedagógicos nesse espaço. Era uma conquista e tanto!    
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Profº Gilmar relatou que os alunos do Colégio José Aloísio Aragão-

Aplicação Campus UEL foram os primeiros a se beneficiar do laboratório: 

 

[...] porque o material já estava lá, inclusive com as carteiras, com os 

brinquedos pedagógicos, e ar condicionado. Não tínhamos um 

projeto, eu lembro que na oportunidade, eu questionava algumas 

professoras da área de educação infantil e da área de anos iniciais 

para que se fizessem um projeto para o laboratório, mas o pessoal 

também estava bastante envolvido com capacitação, algumas 

pessoas fazendo doutorado e por conta disso a sobrecarga de 

atividades era bastante grande. Dessa forma os equipamentos foram 

ficando por lá... 

 

Embora o laboratório já estivesse instalado no Colégio Aplicação, o 

Profº Gilmar persistia em conquistar uma sala no CECA para o mesmo, segundo 

consta na ata da 287ª reunião ordinária do Conselho Departamental do CECA, 

realizada no dia 12/08/02: 

 

 [...] A Profª Nádina lembrou que o Departamento de Educação 
solicitou, formalmente, a liberação das salas 640, 641 e 642, 
condicionada à construção das oito salas de aulas [...] 6.2 O 
Departamento de Educação manteve sua solicitação de três salas 
para instalação dos laboratórios, sendo, portanto, aprovada a 
disponibilização das salas 640 e 641 para o departamento de 
educação (p. 02 e 03).  
 

Com essa conquista, as instalações do laboratório foram retiradas 

do Colégio Aplicação e montadas na sala 640, do CECA, com uma placa de 

identificação: “Laboratório de Ensino e Metodologia da Educação Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental”. 
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FIGURA 1: Foto da placa na porta com o antigo nome do laboratório 

 
FONTE: Foto cedida pela professora Sandra Regina Ferreira de Oliveira. 

 

Segundo o relato do Prof.º Gilmar: 

 

As aulas de metodologia de Português, Ciências, Matemática, 
História passaram a ser ministradas nesse espaço do laboratório. O 
espaço servia para as atividades de ensino das metodologias no 
curso de pedagogia, e também para outras atividades do 
departamento, como por exemplo: reuniões. Enfim era uma sala 
bastante usada em função da demanda, como a gente tem quatro 
turmas, duas de manhã e duas a noite por série, tinha um grande 
fluxo. 

 

E acrescenta que: 

 

[...] nunca se aplicou nenhum recurso direto nesse laboratório, nesse 
período, nem via colegiado, nem via departamento, nem via 
universidade. Fomos usando o que tinha, os professores usavam o 
espaço para sala de aula, mas dificilmente você tinha um ou outro 
material lá que era usado, ele não funcionava como laboratório, 
funcionava como sala de aula, embora tivesse o nome de laboratório. 

 

Assim, pode-se levantar a hipótese de que a ausência de clareza 

sobre o objetivo de um laboratório para o curso de Pedagogia, naquele momento, 

levou à falta de incentivo financeiro e à não vinculação de projetos àquele local. Nas 

palavras do Profº Gilmar, o laboratório: 
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[...] visava a dar suporte, sustentação para que o curso de Pedagogia 
fosse bem avaliado, sem um objetivo mais especifico. [...] agora é 
preciso entender a natureza de um laboratório, seus objetivos, qual o 
papel dele na formação do pedagogo. Isto não é algo que a gente 
tem muita clareza ainda, muitas pessoas que têm resistência, ainda 
acham que vai ser um espaço para locação de professores. Isto 
precisa ser bastante amadurecido ainda. 
 

Esse comentário enriquece a presente pesquisa, pois um de seus 

objetivos específicos é esclarecer o propósito do trabalho no laboratório dos anos 

iniciais para a formação do futuro pedagogo e de professores em formação 

continuada. 

Nas palavras do Professor Gilmar: 

 

Um dos principais desafios enfrentados na primeira fase da 
implantação do laboratório foi a rotatividade e a falta de professores 
que assumissem as atividades no laboratório, falta de clareza do que 
é um laboratório na formação acadêmica no âmbito da graduação e 
da pós graduação, não tinha um projeto específico para as ações 
(havia projetos e ações isoladas que utilizavam o espaço do 
laboratório)[...]. 
 

Percebe-se, desse modo, que a implantação do laboratório do curso 

de Pedagogia surgiu de uma necessidade de avaliação do curso. Com recursos para 

implantá-lo, foram comprados equipamentos, materiais pedagógicos, cadeiras, ar 

condicionado, dentre outros. Mesmo sem um espaço específico no CECA, o 

laboratório foi montado no Colégio Aplicação, campus da UEL, provisoriamente, até 

conseguir a sala 640 para sua instalação, onde permanece até os dias atuais. Como 

não havia clareza sobre sua funcionalidade, ali eram ministradas aulas de 

graduação e realizados alguns encontros, reuniões ou cursos de formação de 

professores, de projetos particulares, situação que permaneceu até 2009.  
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1.2  O PROJETO RESSURGE: NOVAS IDEIAS, NOVOS PROTAGONISTAS 

(2010). 

 

Em sua entrevista, o Professor Gilmar relata que foi a partir da vinda 

da professora Sandra Regina Ferreira de Oliveira para o Departamento de Educação 

que a ideia inicial do laboratório começa a ser colocada em prática: 

 
[...] ela vem para área dos anos iniciais e educação infantil e começa 
suscitar entre os docentes a ideia de reativar o laboratório. Alguns 
projetos foram apresentados e aprovados pela universidade e eles 
começaram a transformar esse espaço em um laboratório, 
aproveitando o material que já existia, através dos projetos teve 
investimento de outros materiais, de outros equipamentos, que 
pudessem dar conta da existência daquele laboratório. 

  

A Profª. Drª Sandra Regina Ferreira de Oliveira é formada em 

História pela Universidade Estadual de Londrina (1991), Mestre em Educação pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2000) e doutora em 

Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2006). Em entrevista, a 

professora conta que trabalhava na Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, onde era diretora de um núcleo denominado NEI (Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares). Esse núcleo agregava projetos de todas as áreas desenvolvidas 

pela universidade: exatas, humanas e biológicas, e divulgava todos os projetos de 

pesquisa e extensão e ensino para as escolas. Sobre este núcleo, a Professora 

Sandra relata que: 

 

A experiência do NEI foi muito importante, porque a gente conseguia 
transitar por todos os setores da universidade e conseguia levar para 
a escola experiências bastante significativas. O NEI transformava 
projetos de pesquisa em cursos e os professores vinham fazer o 
curso e levavam esse material para a escola. Quando cheguei aqui 
(UEL), já tinha o laboratório, já tinha a porta e alguns materiais, 
procuramos o projeto do laboratório e constatamos que não havia 
projeto. Foi quando eu, Carlos e Andréia sentamos para pensar um 
projeto para o laboratório.  

 

Diante dessa vasta experiência no Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares da UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), a 

professora Sandra se sentiu incomodada com a ideia de um laboratório ser somente 

uma sala de aula e, assim, convidou seus pares para reativá-lo. 
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[...] A reativação do laboratório surge mais ou menos nesse contexto: 
tinha o espaço, a área, os recursos, só não tinha um projeto. Então 
na verdade, o que nós fizemos foi montar o projeto. Um laboratório 
precisa de um projeto pra funcionar. O que dá movimento para o 
laboratório é ele ser um programa, com ações, eventos e projetos 
vinculados a ele. 

 

O Professor Gilmar considera que o laboratório, hoje, já está 

consolidado, está bem encaminhando, com muitos projetos: 

 

[...] Hoje, falar da importância desse laboratório, do LAI para a 
formação inicial e continuada, não só do curso de Pedagogia, mas 
para toda a área de formação de professores, imagino que seja um 
grande avanço e um grande ganho para o departamento. 
Percebemos constantemente o envolvimento dos alunos, tanto no 
nível de graduação quanto no nível de pós-graduação, como que 
eles estão bastante envolvidos com as ações, e qualificam muito 
essa questão da formação inicial e continuada. Trazer professores 
das escolas, especialmente, do Colégio Aplicação, das demais 
escolas, para esse envolvimento com os nossos alunos nesse 
período de formação na pedagogia é de extrema importância para a 
formação do pedagogo. Não podemos abrir mão disso, o contato 
constante com as escolas, é um elemento fundamental para a 
formação docente, quando se acredita naquilo que as teorias vêm 
apregoando ao longo desses anos de uma relação mais próxima, 
mais afinada entre teoria e prática. 
 

 Uma boa prática só é possível se existir um bom domínio teórico. 

Segundo Tardif (2011), é na realidade do trabalho, por meio da experiência, que se 

adquire o saber profissional:  

  

Precisamos considerar os professores como sujeitos ativos de sua 
aprendizagem, atores competentes, portadores de saberes 
construídos ao longo de sua história, dar voz e juntos construir [...] 
um espaço prático específico de produção, de transformação e de 
mobilização de saberes e, portanto, de teorias, de conhecimentos e 
de saber-fazer específicos ao ofício de professor. (TARDIF, 2011, p. 
234).   
 

Neste contexto, “dar voz e construir um espaço prático” é um dos 

objetivos de um laboratório de ensino, pesquisa e extensão, em especial, em um 

curso de Pedagogia, que deve dar voz aos professores e pedagogos em formação. 

O relato do Professor Gilmar corrobora as palavras de Tardif (2011), 

ao  ressaltar que: 
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O laboratório vem atender esse objetivo de entrelaçar a relação entre 
a universidade e a sociedade, entre a universidade e a escola, entre 
a formação inicial e a formação continuada dos professores, fazendo 
com que a universidade esteja cada vez mais presente nas escolas, 
e as escolas estejam cada vez mais presentes nas universidades. 
Isso é muito bom, é muito importante, não só para o curso de 
Pedagogia como para o Departamento de Educação. Esse 
laboratório, da forma como ele vem sendo pensado, da forma como 
ele vem sendo trabalhado, da forma como ele vem acontecendo, tem 
mostrado que lá nos anos de 2002, 2003, 2004, nós tínhamos uma 
preocupação e que hoje essa preocupação de certa forma ela foi 
atendida. Percebemos que as metodologias estão cada vez mais se 
fortalecendo porque hoje você não tem só o professor que ensina 
mas você tem o professor que pesquisa, você não tem só o aluno 
que escuta, que aprende, que ouve o professor, mas você tem um 
aluno que vem participar dos projetos de extensão, de ensino, tem 
um envolvimento com os professores que já estão atuando nas redes 
públicas, você tem a presença dos alunos de 1º a 5º série aqui no 
Campus, e isto é extremamente relevante para a formação do 
pedagogo. 
 

O professor Gilmar assinala um fato muito importante que é a 

interação entre a escola e a universidade, ou seja, a presença do professor, já 

atuante em sala de sala de aula, na universidade para ter uma formação continuada. 

Tardif (2011) expressa a vontade de encontrar um equilíbrio entre o que se produz 

nas universidades sobre ensino e os conhecimentos que os professores, em suas 

práticas do dia-a-dia, desenvolvem, ao pondera que: 

 

A pesquisa universitária sobre o ensino começará a progredir a partir 
do momento em que ela reconhecer que não produz uma teoria 
sobre uma prática, mas que ela mesma é uma prática referente a 
atividades (ou seja, ensinar) e a atores (ou seja, os professores) que 
dispõem de seus próprios saberes e de seus próprios pontos de vista 
(TARDIF, 2011, p. 238). 
 

Professor Gilmar acentua que não concebe o curso de Pedagogia 

sem a presença do LAI. As ações do laboratório têm se concretizado em forma de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, formação inicial e continuada, por meio de 

parcerias com escolas públicas, alunos de graduação, pós-graduação e mestrado.  

O laboratório é uma conquista para além do espaço físico, é uma 

conquista de concepção pedagógica da área dos anos iniciais, um lugar onde os 

professores transitam com os seus projetos, conforme palavras da coordenadora do 

programa. 

 



22 
 

Ao ressaltar a importância do LAI, a Professora Sandra relata que: 

 

A universidade é muito grande, os professores transitam por aqui e a 
gente não vai criando identidade, quando se cria um laboratório, e a 
gente coloca que esse laboratório é do departamento de Pedagogia, 
mais vinculado à área dos Anos Iniciais, é como se dentro da 
universidade nós marcássemos um lugar, a gente sabe que aqui 
dentro vai ter sempre alguém dos Anos Iniciais, alguma coisa voltada 
para os Anos Iniciais, e os alunos também percebem isso, eles 
entram aqui e falam “nossa que sala diferente”. É diferente porque 
esse lugar vai tomando a forma, a cara e o jeito das pessoas, vai 
sendo moldado conforme a cara das pessoas que trabalham nele. 
 

O Laboratório do Curso de Pedagogia tem como intenção ser um 

espaço onde professores da rede pública, alunos da graduação e docentes do 

departamento de educação, em especial, da área dos anos inicias, possam selar 

parcerias para pensar o processo de ensino e aprendizagem e os saberes e fazeres 

docentes nesse processo. A longo prazo, pretende-se que o LAI seja uma referência 

para pesquisar, sentar, discutir, ampliar conhecimentos aprimorando a formação 

docente. 

 

1.3  PROGRAMA LABORATÓRIO DE METODOLOGIA DE ENSINO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O projeto4 Programa Laboratório de Metodologia de Ensino da 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental foi aprovado em 

12/07/2010, é coordenado pela prof. Drª Sandra Regina Ferreira de Oliveira tendo a 

cooperação de diversos docentes e discentes da UEL. Seu público alvo são os 

alunos graduandos do curso de Pedagogia e professores da rede pública. Seu 

espaço físico está alocado na sala 640, do CECA (Centro de educação, 

Comunicação e Artes) dessa universidade. Inicialmente os envolvidos neste projeto 

foram docentes da área de formação de professores da área Educação Infantil e 

Anos Iniciais do ensino fundamental. Atualmente está sob a responsabilidade da 

área de Formação de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

O laboratório é um espaço onde acontecem cursos, palestras, 

oficinas, debates de formação inicial e continuada com a intenção de aprimorar o 

                                                 
4 Os dados foram retirados do projeto protocolado na divisão de projetos de extensão e estão disponíveis em: 
https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pex/pdf/pex_projetoscadastrados_2012-09-20_15-05-59.pdf 
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processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Como a teoria aliada à prática é a 

base para a prática pedagógica, este é o espaço adequado para realização de 

diálogos sobre a docência. Seu propósito é também oferecer projetos de extensão, 

pesquisa e ensino.  

No início do desenvolvimento do projeto, sua estrutura não contava 

com muitos recursos e materiais pedagógicos, pois era uma sala de aula com 

cadeiras e carteiras obtidas graças a doações; havia um data show e alguns 

computadores doados também pelo CECA, mas ainda não havia sido disponibilizada 

a internet. A sala possuía dois armários, dois balcões de madeira e dois armários 

arquivos. No decorrer do ano de 2011, os materiais antigos foram sendo substituídos 

por novas aquisições recebidas de doações do próprio Centro (CECA) ou 

compradas com verbas para projetos. Atualmente, o laboratório conta com sete 

computadores, todos com internet, um notebook, duas impressoras, um data show, 

um rádio, uma televisão de 52 polegadas, mesas e carteiras reformadas e 

organizadas, uma pia, dois armários arquivo, um armário de madeira e três armários 

de aço.     

Segundo a professora Sandra, a opção por carteiras é para que os 

alunos possam ter maior mobilidade e, assim, se olhar, fazer grupos de trabalhos e 

trocar experiências, o que muito os enriquece. Os vários armários estão divididos 

em: ciências, matemática, alfabetização e geografia. Os armários guardam materiais  

dos professores, além de jogos confeccionados pelos próprios alunos, que podem 

ser consultados ou usados por todos os participantes do projeto.  Os computadores 

que possuem internet são disponibilizados da mesma forma, para consultas e 

pesquisas dos estudantes. As reuniões de estágio, realizadas no LAI, também 

utilizam estes recursos para auxiliar o planejamento da regência.  

O laboratório é um programa que necessita de outros projetos 

vinculados a ele para que possa ser assim caracterizado. A seguir, serão 

apresentados os projetos vinculados ao laboratório em 2010 e 2011. 

 

1.3.1 Projetos Vinculados ao LAI 

 

Nos anos de 2010 e 2011, o laboratório desenvolveu quatro projetos 

de extensão, dois projetos de pesquisa e um curso de extensão abertos à 

comunidade local e externa. Os projetos de extensão foram os seguintes: 
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a) Projeto Ousadia no Diálogo: Primeiras Aproximações da Formação 
Continuada dos Professores do Colégio Aplicação (Campus UEL)5 

 

O Projeto de extensão Ousadia no Diálogo: Primeiras Aproximações 

da Formação Continuada dos Professores do Colégio Aplicação Campus UEL, 

coordenado pela Professora Andreia M. C. Lugle, foi aprovado em 04/07/2011 e 

deve permanecer até 30/06/2014. Este projeto tem como objetivo proporcionar aos 

professores do Colégio Aplicação Campus UEL, público alvo do mesmo, uma 

formação continuada embasada no diálogo e em estudos das necessidades e 

dificuldades por eles vivenciadas. Participam do projeto docentes e discentes da 

UEL. Os professores se encontram, no LAI, uma vez por mês. Em 2011, foram 

atendidos doze professores em formação durante o ano. Da mesma forma, foram 

atendidos 100 alunos da quarta série e do quinto ano do Colégio Aplicação José 

Aloísio Aragão Campus UEL, durante os anos de 2011 e 2012, em aulas de 

informática realizadas na sala 625 (laboratório de informática da Pedagogia). 

 

FIGURA 2: Foto de algumas professoras do Colégio Aplicação junto com a Professora Andreia M. C. Lugle em 
uma das reuniões do projeto ousadia no diálogo. 

 
FONTE: Foto de arquivo do LAI. 

 

 

                                                 
5 Disponível em: https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pex/pdf/pex_projetoscadastrados_2012-09-20_15-
14-51.pdf 
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b) PROJETO: UM OLHAR INVESTIGATIVO SOBRE A ALFABETIZAÇÃO E 

LUDICIDADE NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: AÇÕES EM 

CAMBÉ (2010/2012)6 

 

O projeto ‘Um olhar investigativo sobre a alfabetização e a ludicidade 

no primeiro ano do ensino fundamental: ações em Cambé’, coordenado pela 

Professora Beatriz Carmo Lima Aguiar, teve início em 12/07/2010 com previsão de 

término para 30/06/2013, e está sob a supervisão de colaboradores docentes e 

discentes da UEL. Seu objetivo é dar assistência metodológica aos professores 

durante a implantação do ensino fundamental de nove anos. Este projeto está sendo 

desenvolvido em três escolas da cidade de Cambé- PR, em turmas de primeiro ano, 

com o objetivo de investigar o processo de ensino e aprendizagem, com foco na 

alfabetização e na ludicidade. A partir das necessidades levantadas nesse 

acompanhamento, são desenvolvidos estudos teóricos e palestras de formação 

inicial e continuada, de modo a dar suporte aos docentes e à equipe pedagógica, 

que também fazem parte de seu público alvo.  

 

c) IMPLANTAÇÃO DOS PORTFÓLIOS AVALIATIVOS NO CEI DO 

CAMPUS/UEL E NO HU 7 

 

O projeto ‘Implantação dos portfólios avaliativos no CEI do 

Campus/UEL e HU’, coordenado pela Professora Cassiana Magalhães Raizer, 

iniciou-se em 01/08/2011 com previsão término para 30/04/2014. Neste projeto 

estão envolvidos docentes e discentes da UEL, agentes universitários de nível 

médio e colaboradores externos. O objetivo do projeto é utilizar o portfólio, no CEI 

Campus UEL e no HU, como instrumento de avaliação formativa e averiguar se essa 

documentação pedagógica coopera para unir teoria e prática. 

 

 

 

 

                                                 
6 Disponível em: https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pex/pdf/pex_projetoscadastrados_2012-09-20_15-
12-34.pdf 
7 Disponível em: https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pex/pdf/pex_projetoscadastrados_2012-09-21_19-
50-03.pdf 
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d) PROJETO OFICINAS PEDAGÓGICAS8 

 

O projeto ‘Oficinas Pedagógicas’ compreende palestras realizadas 

por docentes da UEL; cada oficina é ministrada por um docente de uma das áreas 

de formação de professores dos Anos Iniciais ou da Educação Infantil, com o 

objetivo de desenvolver uma relação entre a teoria e a prática, nas diferentes áreas 

do conhecimento, além de propiciar momentos de trocas de experiências e 

discussões sobre a prática docente no cotidiano escolar Os participantes podem ser 

docentes e discentes tanto da UEL quanto da comunidade externa. O projeto contou 

com a participação de quatro estagiárias. No ano de 2011, foram realizadas quatro 

oficinas pedagógicas: a primeira foi no dia 8 de abril e abordou o tema: Construindo 

projetos na educação infantil. 

A oficina pretende desvelar os caminhos percorridos para a 

construção de um projeto, especialmente, destinado a crianças da Educação Infantil, 

com base em referencial teórico específico.9 

 

FIGURA 3: Foto da Professora Cassiana com as participantes em sua oficina construindo projetos na Educação 

Infantil. 

 
FONTE: Foto cedida pela professora Cassiana Magalhães Raizer. 

 

 

                                                 
8 Disponível em: https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pex/pdf/pex_projetoscadastrados_2012-09-20_15-
39-41.pdf 
9 Informação retirada do folder de apresentação do projeto: Laboratório de metodologia de ensino da educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 
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. FIGURA 4: Participantes realizando uma atividade nesta oficina. 

 
FONTE: A autora do estudo. 

 

A segunda oficina aconteceu entre os dias 07 e 14 de abril de 2011 

e abordou o tema: Construção do Conhecimento Matemático. A proposta desta 

oficina foi dialogar sobre os princípios básicos da construção dos conhecimentos 

matemáticos e propor atividades que podem ser desenvolvidas para subsidiar a 

prática docente nesta área do conhecimento.10 

 
FIGURA 5: Alunas durante a oficina construção do conhecimento matemático ministrado pelas professoras 
Professora Andreia Maria Cavaminami Lugle. 

 
FONTE: A autora do estudo 

                                                 
10 Informação retirada do folder de apresentação do projeto: Laboratório de metodologia de ensino da educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 
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A terceira oficina, realizada no dia 21 de maio d 2011, foi uma 

reflexão sobre o tema: Aprendizagem Matemática e os jogos estratégicos na 

Educação infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

A oficina discutiu e trabalhou jogos estratégicos para o ensino da 

matemática na Educação Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental com base 

em referencial teórico específico. 11 

 A última oficina abordou o tema ‘Permanências e transformações 

arquitetônicas: as imagens no trabalho com a história de Londrina’ e foi realizada no 

dia 06 de agosto de 2011. Esta oficina trabalhou a história de Londrina com base no 

acervo iconográfico disponível no Museu Histórico. O objetivo era possibilitar o 

desenvolvimento de um trabalho de análise comparativa entre as permanências e as 

transformações no conjunto arquitetônico da cidade e, paralelamente, discutir sobre 

o contexto histórico circundante.12 

Participaram das oficinas pedagógicas 64 pessoas, entre elas, 

acadêmicos de Pedagogia e de outros cursos, e docentes e discentes da UEL e 

pessoas da comunidade externa. 

 Os projetos de Pesquisa vinculados ao laboratório foram: 

 

a) PROJETO HISTÓRIAS DE SUCESSO PEDAGÓGICO: OUTROS OLHARES 

PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM NA ESCOLA 13 

 

Este é um projeto da área da Educação, que foi aprovado em 

30/06/2010 com previsão de termino para 31/05/2013, sob a coordenação da 

professora Drª Sandra Regina Ferreira de Oliveira. Participam deste projeto 

docentes, discentes de iniciação científica e colaboradores. O projeto usa o saber 

histórico como base para a pesquisa e se utiliza de relatos de experiências que 

deram certo com alguns professores e alunos no contexto escolar. Para isso, 

algumas questões foram utilizadas como base: “Qual a origem pedagógica dessas 

experiências que deram certo? Qual o perfil do professor e do aluno que 

participaram destas experiências? Em que ambiente estas experiências foram 

                                                 
11 Informação retirada do folder de apresentação do projeto: Laboratório de metodologia de ensino da educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 
12 Informação retirada do folder de apresentação do projeto: Laboratório de metodologia de ensino da educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 
13 Disponível em: https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_06898.pdf 
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desenvolvidas? As histórias são parecidas? Somos capazes de absorver diferentes 

jeitos de aprender? Como se aprende?”. 

 

b) PROJETO DE PESQUISA ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA 

CONTEMPORÂNEA: RELAÇÕES COM O SABER E PERSPECTIVAS 

DIDÁTICAS14 

 

Este o projeto visou à investigação das relações que alunos e 

professores da escola básica estabelecem com a cultura contemporânea e as 

repercussões desta sobre o processo de construção da consciência histórica perante 

a Historia ensinada.15 

 

FIGURA 6: Professora. Drª Magda Tuma com as participantes em seu projeto de pesquisa Ensino de História e 
Cultura Contemporânea: relações com o saber e perspectivas didáticas. 

 
FONTE: Foto de arquivo do LAI. 

 

Durante o ano de 2011, foi realizado um Curso de Extensão e 

Formação do/a Professor/a em Educação Ambiental, ministrado pelo Profº. Dr. 

Carlos Toscano, que teve início no dia 09 de agosto de 2011, e aconteceu uma vez 

por semana, até o dia 31 de outubro de 2011, totalizando uma carga horária de 45 

horas. Seu objetivo era proporcionar suporte para a atuação docente sobre a 

temática Educação Ambiental, com base em várias abordagens. 

                                                 
14 Disponível em: https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_05675.pdf 
15 Informação retirada do folder de apresentação do projeto: Laboratório de metodologia de ensino da educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 



30 
 

O laboratório também apoiou a XIII Semana de Educação, quando 

foi realizado o IV Simpósio de Pesquisa de Pós-Graduação de Londrina, sob o tema 

Formação de Professores: Pesquisa, Cultura e Saberes. Esta Semana da Educação 

ocorreu no período entre 25 a 27 de outubro de 2011, no CECA e no CEFE (Centro 

de Educação Física e Esporte) e teve a participação de vários convidados, entre 

eles, o Professor Bernard Charlot. Estiveram presentes no evento, 

aproximadamente, 900 pessoas. O LAI apoiou o evento e contou com a colaboração 

de docentes e estagiárias para a realização de diversas atividades: separar 

trabalhos por área temática, montar as bolsas com os itens que eram entregues para 

os participantes, etiquetar os CDs, realizar as inscrições e entregar o material e os 

certificados. O espaço do LAI serviu também para a realização de algumas reuniões 

durante o período de organização do evento. 

 

FIGURA 7: Estagiárias do LAI, discentes e docentes de pedagogia participantes da comissão organizadora da 
Semana da Educação de 2011. 

 
FONTE: Foto cedida pela professora Cassiana Magalhães Raizer. 

 

O laboratório é um espaço de convivência, para se pesquisar, utilizar 

computadores, acessar a internet, fazer trabalhos em grupo, ou seja, é um espaço 

para atender, todos os dias, alunos e professores, um local para realizar oficinas, 

reuniões, cursos com professores da rede pública, orientações de Tcc e de 

Mestrado, reuniões de estágio, de projetos e palestras. Além disso, é um espaço 

destinado à discussão e reflexão sobre os saberes docentes. 
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1.4   AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO LAI EM 2011 

 

Ao final de cada oficina ministrada, é aplicado um instrumento 

avaliativo para os participantes com o intuito de se conhecer quais os motivos que os 

fizeram buscar o curso e quais as expectativas em relação ao mesmo, e se buscar 

sugestões para futuras ações do laboratório. 

Ao se analisar as respostas, num total de 49 participantes, 

percebeu-se que a grande maioria, ou seja, 46 eram discentes do curso de 

Pedagogia. Em menor número estavam os docentes de outras áreas, como História 

e Letras. Os participantes tinham idades entre 17 e 47 anos. 

Indagou-se, inicialmente, quais foram os motivos que os levaram a 

buscar os cursos do Laboratório de Ensino. Sem dúvida, a resposta mais frequente 

foi que participaram das oficinas para ampliar e enriquecer seus conhecimentos: 

“Interesse em aumentar meu conhecimento, expandir a área estudada.” “Aumentar o 

conhecimento, movido pelo interesse e curiosidade.” “Buscar novos conhecimentos 

para no futuro poder colocar em prática.” (palavras dos participantes). 

A formação continuada tem como objetivo atender as necessidades 

de professores que já atuam como educadores e, desse modo, já possuem certa 

experiência em sala de aula e é a partir dessa experiência que surgem algumas 

urgências que os levam a voltar a aprender ou a aprofundar seus conhecimentos. 

 Em algumas ocasiões, os professores são convidados a fazer 

cursos de formação continuada, desse modo, quando lhe é solicitado, o LAI 

possibilita a esses professores diferentes oficinas e cursos, para que eles possam 

renovar suas capacidades, trocar experiências e aprender coisas novas para levar 

até sua escola e seus alunos. O laboratório espera que os professores sejam 

independentes na sua formação continuada, que procurem os cursos por vontade 

própria, numa verdadeira busca pelo aperfeiçoamento de sua formação. 

O professor Gilmar Arruda assinala que é de suma importância que 

a universidade participe de todos os momentos da formação dos profissionais,  tanto 

no que diz respeito à teoria quanto à prática, pois todos carecem de uma formação 

inicial e continuada. Nesse sentido, Tardif (2002) ressalta que os profissionais 

devem se autoformar e se reciclar com base em diferentes meios, após seus 

estudos universitários iniciais. Segundo Luporini, a intenção do laboratório: 
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[...] é construir uma nova maneira de pensar a extensão e a formação 
continuada, tendo a participação e a colaboração conjunta de todos 
os membros participantes do programa, docentes, professores do 
ensino fundamental e médio. Todos atuando como coautores do 
processo de avaliação dos problemas, das situações que precisam 
ser mudadas, dos aperfeiçoamentos necessários. Estando juntos nas 
investigações e ações necessárias para resolução dos problemas e 
na busca por mudanças. Enfatizamos que a participação do 
professor não é mais passiva, apenas como "estudante" de ocasião, 
mas como "autor de sua trajetória profissional, como sujeito que 
dimensiona as suas ações docentes de forma consciente na medida 
em que planeja, executa, avalia e reformula uma série de 
procedimentos no cotidiano escolar (LUPORINI, 1985 apud 
ARRUDA, 2005, 156). 

  

Acredita-se que a autonomia sugerida por Luporini (1985), por parte 

do professor, em busca de formação continuada, inicia-se com a formação inicial. 

Nos questionários devolvidos, a maioria dos participantes é oriunda do curso de 

Pedagogia, o que revela o grande interesse desse público em aprimorar os 

conhecimentos que estão sendo trabalhados em sua formação. Esses alunos estão 

construindo sua autonomia, estão se fazendo “autores de sua trajetória profissional” , 

conforme aponta Luporini (LUPORINI, 1985 apud ARRUDA, 156.). 

Outras questões foram levantadas, entre elas, o auxílio na prática do 

estágio. Nove dos participantes disseram que o projeto os auxiliou nos estágios, 

outros, que se interessaram pelo tema proposto pela oficina especifica, e alguns, 

que haviam participado, simplesmente, para completar as horas acadêmicas 

exigidas pelo curso. 

A pergunta seguinte envolvia as expectativas dos professores, em 

relação à formação inicial ou continuada, desenvolvida no laboratório. As respostas 

mais comuns foram: “sempre aprender mais sobre determinado assunto”. “As 

oficinas ampliam o campo de conhecimento e aproximam a teoria da prática.” “Que 

aumente os projetos para que eu cresça profissionalmente.” “Muito boa, me ajudou 

mais sobre as crianças e tomara que continue assim e melhore cada vez mais”. 

Percebe-se que a expectativa dos participantes é sempre aprender 

mais, novos conteúdos, para melhorar seus conhecimentos de maneira a  enriquecer 

sua formação. Além disso, consideraram importante, também, a troca de 

experiências entre os participantes, e viram, nas oficinas,  oportunidades de adquirir 

informações e refletir sobre a importância da prática pedagógica, ou seja, de crescer 

profissionalmente. Para Giovani: 
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Formação continuada não se constrói por acumulação de 
informações, cursos, técnicas, mas pelo aprendizado e exercício, 
individual e coletivo, da reflexão crítica sobre a prática e os contextos 
de trabalho; oportunizando reconstrução da identidade profissional e 
pessoal. (GIOVANI, 1998, apud ARRUDA, 2005, 156).  
 

Há um grande empenho nos cursos de graduação em relacionar a 

teoria com a prática, pois uma não existe sem a outra, ambas se complementam. 

Por outro lado, embora se possa aprender em todos os lugares, é na 

escola que se adquire o conhecimento formal, por meio de professores que 

transmitem os conhecimentos socialmente construídos. Desse modo, o professor é 

responsável pelo processo de ensino e aprendizagem. Para Freire (FREIRE, 2000 

apud SANTOS, 2006, 3), “na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática.” Para o autor pesquisa e ensino 

estão relacionados. 

As sugestões para futuras ações do laboratório foram em relação à 

ampliação de projetos, como: oficinas; palestras com mais tempo para o diálogo;  

maior divulgação dos eventos entre os alunos e a comunidade externa;  e 

disponibilização dos materiais utilizados pelos docentes nas palestras e dos 

materiais disponíveis no laboratório.  

A maioria dos participantes elogiou o laboratório, o espaço físico, os 

professores, as palestras e os materiais: “Adorei o laboratório, as professoras são 

excelentes.” “Continue desta forma, e que sempre tenha mais.”. 

Os participantes eram de idades diferentes e alguns já tinham uma 

graduação, mas, mesmo assim, houve uma grande troca de informações entre eles, 

o que levou a um maior aprendizado por parte de todos. Eles interagiram nas 

palestras. 

Pode-se concluir que o projeto, nesse início, trouxe boas 

impressões. As palavras dos participantes dos eventos desenvolvidos no ano de 

2011 foram primordiais para que novas ações se consolidassem em 2012, com o 

propósito de desenvolver estratégias para ensinar cada vez mais e melhorar, no que 

for necessário e possível. 
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2  (RE) INAUGURAÇÃO DO LAI 

 

O laboratório no Curso de Pedagogia existe desde 2001, porém 

nunca havia sido, oficialmente, inaugurado. Com a mudança do nome do laboratório, 

resolveu-se (re)inaugurá-lo. 

A proposta de (re) inauguração movimentou os bastidores da área 

de Formação de Professores dos anos iniciais. Os professores da referida área 

decidiram fazer um vídeo com alguns registros do que já havia sido feito no 

laboratório, com base em depoimentos de alguns professores e com apontamentos 

sobre o que ainda é almejado, no que diz respeito a ações, para o mesmo. 

Prof.ª Sandra ressalta que os alunos deram uma importância muito 

grande para a inauguração do laboratório, o que evidenciou o quanto este é 

importante para eles. 

 

Eu percebi que foi muito importante para os alunos a presença da 
reitora para inaugurar o laboratório da Pedagogia. Percebi que ficou 
muito claro quando passamos o vídeo que aqui nesse laboratório não 
cabe tudo o que a gente pensa em fazer, porque ele é muito mais 
que 30 ou 40 metros quadrados. Foi um marco, um dia muito 
importante! Nesse dia ficou marcada sua existência oficial, como 
lugar da instituição, o programa é de 2010, programa nº1490, mas a 
inauguração foi somente este ano em 2012. 

 

De acordo com a coordenadora do LAI, o laboratório era 

denominado Laboratório de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental porque as áreas relacionadas aos anos iniciais e à educação infantil 

estavam vinculadas. Com a separação das áreas, o laboratório ficou pertencendo á 

área dos anos iniciais, pois havia muitas ações e projetos de docentes vinculados ao 

mesmo.  

Após algumas sugestões para a mudança do nome do laboratório, a 

opção aceita foi a do Professor Carlos Toscano, assim, passou a denominar-se  

Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental-LAI. 

No dia 23 de abril de 2012, na presença da reitora, Professora Drª  

Nádina Aparecida Moreno, da vice-reitora, Professora Drª Berenice Quinzani Jordão, 

do diretor de Centro, Professor Ms. Gilmar Aparecido Altran, da vice-chefia, 

representada pela Professora Drª Ednéia Consolin Poli, da coordenadora do 
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programa do LAI, Professora Drª Sandra Regina Ferreira de Oliveira, e de 

professores da área dos anos iniciais, alunos e demais convidados, o laboratório foi 

(re)inaugurado. 

 

FIGURA 8: Inauguração do LAI dia 23 de abril de 2012, com a presença da Reitora Prof.ª Drª Nádina Aparecida 
Moreno. 

 
FONTE: Foto cedida pela professora Cassiana Magalhães Raizer. 

 

 Na porta do LAI, há uma placa de identificação do laboratório, autenticando 

sua existência. 

 

FIGURA 9: Placa de (re) inauguração do LAI. 

 
FONTE: A autora do estudo. 
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A placa da porta também foi trocada, assim,  de Laboratório de 

Ensino e Metodologia da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

passou  para Laboratório dos Anos Iniciais: Ensino, Pesquisa e Extensão16.  

 

FIGURA 10: Placa com o nome atual do laboratório: Laboratórios dos Anos Iniciais. 

 
FONTE: A autora do estudo. 

 

Foi um momento festivo, de consolidação das ações do laboratório e 

de um compromisso maior com sua função: aprimorar a formação inicial e 

continuada dos docentes dos Anos Iniciais. 

Durante a elaboração desta pesquisa, percebeu-se, nitidamente, que 

o momento de (re)inauguração representou uma conquista para um grupo de 

professores que planejou um trabalho, em 2002, com base em uma ideia que se 

concretizou em 2012, ou seja, 10 anos mais tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 A título de registro, a partir do ano de 2006, segundo a lei nº 11.274, de fevereiro de 2006, a nomenclatura 
das séries iniciais passa a vigorar como anos iniciais do ensino fundamental. 
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2.1  O LABORATÓRIO ATUALMENTE 

 

Nas palavras da atual coordenadora do programa, três terminologias 

precisam estar constantemente presentes no laboratório: Movimento, Alternativa e 

Coletividade. 

Para a formação continuada, é imprescindível um espaço que 

propicie transformações para se trabalhar com o conhecimento, principalmente, 

quando se trabalha a docência na educação infantil e nos anos iniciais. Nas palavras 

da professora Sandra: 

 

O movimento é um fator fundamental, Montessori já falava isso, a 
criança não aprende sentada quatro horas e meia olhando para um 
quadro, você tem as aulas em uma sala que você não tem como se 
movimentar, não dá nem para fazer trabalhos em grupos, porque as 
carteiras não foram feitas para isso, as carteiras que tem a mesa 
junto não possibilitam movimento, ela é um modelo de sala feita para 
o aluno sentar, colocar seu material e prestar atenção e a criança 
não é assim. Essa sala é desse jeito, porque é importante na 
formação, porque essa sala possibilita movimento, possibilita 
agrupamento, estar em roda, amanha ela está em grupo, se eu 
quiser eu tiro todas as carteiras para fora e fica um salão vazio, se eu 
quiser formar grupo de 8 de 10 de 20 eu formo, a sala é possível se 
adaptar aquelas atividades que eu vou fazer. 

 

Ao se trabalhar com o princípio da socialização, do diálogo, das 

trocas de experiências, não se pode engessar os alunos por meio da disposição das 

carteiras uma na frente da outra. O estar junto com o outro amplia os 

conhecimentos.  

 “Criar Alternativas” deve ser a função do professor, desse modo, o 

LAI possui computadores com internet que devem ser utilizados para auxiliá-lo 

durante a aula.  

. 
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FIGURA 11:  Data show para ser utilizado em aulas, palestras e demais atividades do LAI. 

 
FONTE: A autora do estudo. 
 

Os professores da área dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

utilizam muito esta sala para as aulas de didática e metodologia, momento em que 

estimulam a dinamização da aprendizagem de conteúdos científicos, específicos de 

cada área do conhecimento, de modo a criar alternativas metodológicas que 

instiguem os graduandos a buscar novas formas de atuação docente. 

É por esse motivo que cada armário possui materiais pedagógicos 

que são utilizados durante as aulas de metodologia e que ficam disponíveis aos 

alunos em suas regências (estágio dos anos iniciais). 

 
FIGURA 12: Armários (6 no total), que são divididos por área, onde ficam guardados os materiais pedagógicos 
dos professores 

 
FONTE: A autora do estudo. 
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Outros recursos tecnológicos também estão presentes no LAI, tais 

como: TV, rádio, tela para projeção, dentre outros. 

 

FIGURA13: Uma televisão de  52 polegadas ajuda a ampliar os recursos do LAI. 

 
FONTE: A autora do estudo. 

 

Em alguns dias da semana, há monitoras que ficam disponíveis, no 

LAI, para atendimento a comunidade, inclusive, para auxiliar alunos do curso de 

Pedagogia em suas pesquisas e planejamentos de aulas.  

 

                                 Uma pia com balcão também foi uma aquisição do LAI. Esta é 

utilizada quando são realizadas atividades que necessitam de higienização das 

mãos ou de objetos manuseados durante as ações no LAI e principalmente nas 

vivências das aulas de Ciências.  

 
FIGURA 14: Uma pia com balcão e torneira: muito útil para atividades com tintas ou diferentes materiais que 
exigem limpeza das mãos. 

 

FONTE: A autora do estudo. 
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3.  PALAVRAS DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA QUE PARTICIPAM 

DO LAI 

  

                          No primeiro semestre de 2012, foi aplicado um questionário, com 

três perguntas, a dez alunas do 4º ano do curso de Pedagogia da UEL. A primeira 

pergunta objetivava conhecer qual era a importância do LAI para a formação 

acadêmica; a segunda, se havia diferença entre as aulas ministradas no LAI e as 

desenvolvidas em outros espaços; e a última, quais as sugestões para a melhoria do 

LAI. O objetivo do questionário foi conhecer o que os alunos pensavam sobre o 

laboratório e como o avaliavam nestes anos de funcionamento. 

Em resposta à primeira questão, os alunos foram unânimes em 

considerar a relevância do Laboratório, pois ressaltaram o espaço físico, a 

organização da estrutura e os recursos disponíveis. Segundo alguns alunos:  

 

O LAI é muito importante, pois é um espaço que favorece o ensino e 
a pesquisa, já que dispõe de acesso à internet, computadores, além 
de a estrutura garantir um espaço melhor para a distribuição de 
carteiras e favorecer um acréscimo significante ao curso, que são as 
palestras, cursos que acontecem neste espaço (aluno A). 
O LAI é muito importante, pois é um espaço que permite novas 
experiências, pois possuem materiais de consultas, computadores 
que possibilitam pesquisas e análises, que complementam nossa 
formação (aluno E). 

 

FIGURA 15: Todos os computadores com internet são disponibilizados para uso dos alunos, o que favorece o ensino e a 
realização de trabalhos e pesquisas. 

 
FONTE: A autora do estudo. 
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Atualmente, o LAI conta com sete computadores com acesso à 

internet para os alunos que utilizam o espaço para pesquisas. Nesse sentido, os 

alunos relatam a importância do LAI para a compreensão do processo de ensino e 

aprendizagem: 

 

O LAI é importante para nossa formação, pois acredito que seja um 
ambiente para colocar em prática as teorias que são aprendidas. 
Porém, algumas aulas que são ministradas ali, é como se estivessem 
em salas de aulas “normais” e não sendo utilizada como um 
laboratório, como deveria ser (aluno C). 
 
O laboratório nos ajuda a ter maior compreensão dos anos iniciais, 
ele é importante, pois nos proporciona uma maior interação com os 
anos iniciais e também a nossa pesquisa, ao estudo. É importante 
para realizarmos pesquisa, para organizarmos encontro de estudo, e 
termos materiais para pesquisarmos sobre as séries iniciais (aluno 
F). 
 

Kizzy Morejón (2011) ressalta que o processo de ensino e 

aprendizagem é caracterizado pela interação entre o aluno, o professor e o objeto do 

conhecimento, inserido num espaço cultural e temporal compartilhado que é, 

continuamente, modificado. 

Pelas palavras dos alunos, percebe-se que um dos grandes 

objetivos do laboratório está sendo atingido, ou seja, aproximar a vivência da sala de 

aula com o processo de ensino e aprendizagem das diferentes áreas do 

conhecimento. Neste sentido, os alunos D e A destacam:  

 

O LAI possibilita uma aula mais dinâmica, onde é possível utilizar os 
recursos disponíveis, analisar os livros didáticos, o que contribui para 
nossa formação acadêmica (aluno D).  
Acredito que o LAI amplia nossas possibilidades. A forma como as 
mesas estão dispostas, além dos materiais que podemos consultar, 
nos fizeram ter uma perspectiva diferente do processo de ensino e 
aprendizagem. Um processo mais aproveitado (aluno A). 

 

Na opinião de Zita Canuto (2012), coordenadora de um Laboratório 

de Pedagogia em Caxias do Sul:  

 
Ser criativo em sala de aula demanda uma série de habilidades, que 
vão da postura corporal e da impostação da voz até, a saber, utilizar 
adequadamente os materiais pedagógicos e os modernos recursos 
tecnológicos. A utilização dos recursos pessoais ou de materiais que 
instigam a curiosidade e a criatividade dos alunos faz parte do 
currículo dos cursos de pedagogia e das licenciaturas, que preparam 
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professores para atuar das séries iniciais até o ensino médio”. 
(CANUTO, 201, p. 01) 

 

Os alunos foram unânimes em dizer que as aulas ministradas no LAI 

são diferentes das ministradas em sala de aula e que o principal diferencial é o modo 

como as carteiras estão dispostas, o que possibilita uma aula seja mais dinâmica, 

além disso, o LAI disponibiliza a todos outros recursos, como livros didáticos e 

internet. Para os alunos: 

 

O diferencial das carteiras auxilia que o docente pratique outras 
dinâmicas com a turma e também por contar com um acervo de 
livros didáticos auxilia em trabalhos que necessitam de pesquisa 
(aluno B). 
 
Além da forma que está posta a sala em forma de “U” e o professor 
ao centro, possibilitando aos alunos olhar também para seus colegas 
de classe. E também as aulas são mais dinâmicas (aluno C). 
 
As aulas possibilitam tomar rumos diferentes, voltados a pesquisas e 
consultas além de uma organização diferente das cadeiras, que 
tornam as aulas mais agradáveis e também é todo equipado com 
sons e computadores (aluno E). 
 
O espaço no laboratório é diferenciado na organização, no clima, 
deixa o foco da sala de aula e torna-a mais lúdica (aluno F). 
 
No Laboratório, por ser um espaço diferente, as carteiras são 
organizadas de forma diferente, o que faz as aulas serem mais 
dinâmicas e saem da rotina da sala de aula normal (aluno A.) 
 

FIGURA 16: A forma como as carteiras são organizadas no LAI é um diferencial. 

 
FONTE: A autora do estudo. 



43 
 

Os alunos e participantes do LAI acrescentaram que seria ideal, para 

que o laboratório atendesse as necessidades de todos, que ficasse aberto em tempo 

integral, para que se tornasse acessível sempre que necessário. O aumento do 

espaço do laboratório também foi sugerido por alguns. 

 

Um espaço físico maior, para uma melhor movimentação/locomoção; 
prateleiras mais baixas, para fontes mais acessíveis; horários abertos 
para utilização desse espaço durante o dia e não só para aulas 
(aluno A). 
 
Acredito que seria de muita importância que ocorressem mais 
palestras e cursos sobre os anos iniciais, a construção de uma mini 
biblioteca de literatura infantil também enriqueceria as aulas (aluno 
B). 
 
Acredito que o LAI deveria ficar aberto para atender as necessidades 
dos alunos de pedagogia, visto que as salas são fechadas e só os 
professores podem abrir, além do CECA ser um ambiente 
“barulhento”, não tendo condições de estudar ao ar livre. Desta 
forma, o LAI possibilitaria um ambiente de leituras e pesquisas (aluno 
C). 
 
Eu considero ideal que esse espaço seja sempre acessível aos 
alunos para que seja um espaço de constante consulta e pesquisa, 
pois é um laboratório e como tal deveria estar sempre a nossa 
disposição, mesmo que fosse com um monitor, pois nós estudantes 
necessitamos de um lugar para estudarmos e também para ficarmos 
quando chegamos, já que as salas estão todas fechadas, ficou cada 
vez mais difícil e encontrar um lugar agradável para esperar a aula 
começar (aluno E). 
 
Acredito que o aumento do espaço seria o mais indicado, e também 
mais disponibilidade aos alunos (aluno F). 
 

Para Kizzy Morejón (2011), o Laboratório de Ensino e Aprendizagem 

permite que ensino e a extensão se unam, pois não considera satisfatório o ensino 

aplicado somente em sala de aula. 

As considerações mais relevantes dos alunos entrevistados foram: 

que o LAI apresenta um diferencial nas aulas nele ministradas, devido ao seu 

espaço e aos recursos; que as oficinas realizadas também ajudaram no processo de 

aprendizagem dos participantes; e que este é um espaço para pesquisa. 
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3.1 PALAVRAS DAS MONITORAS PARTICIPANTES DO PROJETO LAI 

 

Foram entrevistadas, também, duas monitoras do LAI, que 

responderam cinco perguntas sobre seu ponto de vista em relação à importância do 

Laboratório. A primeira pergunta indagou a importância do LAI em sua formação 

acadêmica, e as duas relataram que a aprendizagem e as trocas de experiências 

foram significativas. A essa questão, as monitoras responderam: 

   

Acredito que o LAI tenha grande importância na formação de futuros 
educadores, sendo esse um espaço destinado para a reflexão e ação 
desses profissionais. O LAI, a meu ver, se apresenta de forma 
concreta em relação a questões e angústias referentes à 
aprendizagem, sendo possível, nesse espaço, a reflexão de 
docentes e discentes acerca de problemas, soluções, ideias, dentre 
outras questões referentes à aprendizagem (Monitora 1). 
 
Importante, no sentido de ser um espaço além da sala de aula, muito 
enriquecedor, como se fosse uma formação continuada. Pois 
participo de cursos e discussões que ampliam meus conhecimentos 
sobre o processo de assimilação, articulação dos conhecimentos. 
Também vem sendo um espaço muito importante para estudo 
(Monitora 2). 

 

Para o Professor Gilmar Arruda, o docente, com toda sua 

experiência, é quem tem discernimento para falar sobre a prática em sala de aula, 

assim, o que se procura no LAI é um saber autônomo para ajudar os docentes a 

superar os desafios que encontram diariamente.  Nesse sentido, para Giovani: 

 

Os objetivos são alcançados para todos os parceiros, sejam eles os 
professores dos ensinos fundamental e médio (estimulados pelas 
ações e reflexões suscitadas por novas ideias, conhecimentos e/ou 
reconhecimento de seu próprio universo de trabalho); os docentes da 
universidade (desenvolvendo pesquisas, renovando suas práticas, 
prestando serviços a comunidade, tendo, além disso, acesso anovas 
ideias e conhecimentos provenientes do ambiente escolar) 
(GIOVANI, 1998, apud ARRUDA, 157).  

 

                           As monitoras concordam que as aulas ministradas no LAI são 

diferenciadas, sentem-se em um ambiente escolar do futuro.  

 

As aulas no LAI nos permitem sentir como estudantes, não 
meramente acadêmicos, mas estudantes, seja de qual nível for, 
desde a educação básica até a superior, com fortes vestígios no 
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ensino básico. São diferentes e ricas as aulas ministradas nesse 
espaço. E nos permitem, ao mesmo tempo, sentir e refletir acerca da 
aprendizagem e do ambiente escolar no qual iremos ingressar como 
educadoras, professoras, pedagogas (Monitora 1). 
 
Uma das diferenças mais significativas são as carteiras, que 
proporcionam maior desenvoltura para realizar atividades. Outra são 
os computadores com acesso a internet, nesse mesmo espaço, que 
são muito importantes para possíveis pesquisas, realização de 
trabalhos. Também o acervo de livros que possui ao acesso para 
estudo (Monitora 2). 
 

O LAI tem, aos poucos, constituído seu acervo de materiais didáticos para 

facilitar a pesquisa dos alunos. 

 

FIGURA17: O LAI possui um acervo de livros didáticos, de diversas áreas do saber, que estão ao alcance de 
todos para auxiliar em trabalhos de pesquisa e, assim,  contribuir para a formação acadêmica. 

 
FONTE: A autora do estudo. 

 

Na opinião das monitoras, o ideal para o laboratório seria ter mais 

cursos, envolvendo diferentes temáticas: 

 

Talvez algo mais dinâmico em relação à educação básica. Seria 
interessante, a meu ver, um encontro mensal talvez com docentes, 
discentes e professoras e pedagogas que já estão, há tempos 
,inseridos no ambiente escolar. Seria interessante esse encontro 
como uma forma de trocar informações, experiências, reflexões e 
angustias em relação à educação/aprendizagem no ensino básico da 
cidade de Londrina (Monitora 1). 
Como ideal, oferecer cursos de extensão no laboratório em dias 
fixos. Por exemplo, todas as segundas e quartas à tarde e sábados 
de manhã. Sendo cada dia, uma temática diferente. Criando um 
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hábito entre os alunos esses cursos oferecidos pelo laboratório 
(Monitora 2). 
 

As duas monitoras citaram que, durante a participação delas no 

projeto, tiveram uma grande aprendizagem, criaram capacidade de reflexão sobre a 

educação e aprenderam muito através dos cursos e palestras que foram realizadas 

ali. 

 

Vem contribuindo para a formação em relação aos questionamentos, 
reflexões, melhorias, dentre outras questões que o espaço me 
permite. As contribuições do projeto para minha formação de início 
estão voltadas para os questionamentos acerca do 
ensino/aprendizagem. Suscitando em mim uma reflexão como futura 
pedagoga de que certas coisas por mais difíceis que pareçam e por 
mais trabalhosas que sejam são necessárias e precisam ser 
realizadas por pessoas que realmente estão comprometidas com a 
educação e têm como intuito a luta por uma educação de qualidade 
(Monitora 1). 
 
São muitas contribuições para minha formação, entre elas, ter 
acesso a materiais diversificados para o processo de ensino, 
conhecer alguns jogos pedagógicos. Possuir ao alcance vários livros 
didáticos das diversas áreas do saber. E também a participação em 
cursos e oficinas que acontecem no espaço, no qual venho 
adquirindo novos conhecimentos, além dos em sala de aula, 
ampliando minhas experiências para a prática pedagógica (Monitora 
2). 
 

Entre os que procuram o laboratório, a maioria é professor, seja para 

dar aulas, cursos ou orientações, mas a frequência de alunos vem crescendo a cada 

dia. 

 

Do tempo em que estou, a procura maior foi de professores. 
Dificilmente, os alunos têm procurado o espaço por contra própria 
(pelo menos nos dias em que monitoro o Laboratório). Normalmente, 
os professores procuram para fazer encontros, ministrar aula, 
projetos, reuniões, e coisas do tipo (Monitora 1).  
A procura dos professores para utilizar o laboratório é maior em 
relação à procura dos alunos. Os professores procuram para utilizar 
em aulas regulares, orientações com alunos, cursos de extensão. A 
frequência dos alunos é mediana, porém, crescente, sendo que a 
maioria é para uso dos computadores, outros utilizam como espaço 
de estudo, além dos que participam dos cursos e oficinas que 
acontecem no laboratório (Monitora 2). 

Houve um avanço notório no que diz respeito às atividades 

desenvolvidas no laboratório, desde o começo até agora, ou seja, houve mudanças  

para melhor em todos os sentidos, inclusive, na estrutura, tanto em relação aos 
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móveis quanto aos equipamentos eletrônicos, além disso, houve um aumento 

considerável na participação de discentes, docentes e  da comunidade externa da 

UEL. Nas palavras das monitoras: 

 

Posso dizer que mudou bastante. Digo isso em relação à própria 
estrutura que antes apresentava cadeiras diferentes e quebradas e 
tinha um aspecto meio “bagunçado” (memórias de quando eu tinha 
aula nesse espaço, no 1º ou 2º ano de graduação). Atualmente, o 
espaço está organizado e agradável, auxiliando, dessa forma, não só 
no ambiente agradável, mas também na percepção da seriedade e 
intuito que o espaço LAI vem trazendo depois de sua 
reforma/inauguração. Apresentando e instigando docentes, discentes 
e pedagogos a se reunirem e pensarem juntos acerca da 
aprendizagem e possíveis caminhos a serem percorridos 
futuramente (Monitora 1). 
 
No início, existia falta de armários para armazenar os materiais 
existentes. As poucas carteiras e cadeiras em situações precárias. 
Havia um número menor de computadores e nem todos com acesso 
a internet. Agora, o laboratório está visivelmente mais aconchegante, 
com novos armários divididos por áreas, abrigando todos os 
materiais. Os livros organizados e separados por áreas, nas 
prateleiras. Novas carteiras e cadeiras em situações melhores. 
Também foi instalada uma pia com balcão, torneira, no espaço, o 
que contribui muito para atividades realizadas com tintas, outros 
materiais, que necessitem a higienização das mãos. Além disso, 
recebeu mais computadores, sendo instalado em todos internet wi-fi. 
Conta com uma nova televisão em LCD e um rádio mais potente, 
melhorando, dessa forma, os recursos do laboratório. Partes das 
cortinas foram trocadas o que favoreceu a iluminação do espaço, 
também obteve um ar condicionado que contribui para uma 
temperatura agradável do ambiente. Enfim, o laboratório progrediu 
muito em relação a quando adentrei ao projeto, tudo vem 
contribuindo para formação de um ambiente mais propulsor para 
adquirir novos conhecimentos. Além de maior participação dos 
docentes, discentes e também a comunidade externa, como 
acontece quando são ofertados cursos (Monitora 2). 

 

Segundo a coordenadora, Professora Sandra, é desta forma mesmo 

que tem que acontecer, primeiro é preciso fazer para depois ter o direito de cobrar, é 

necessário modificar as coisas por meio do trabalho, porque se os braços tivessem 

sido cruzados perante as dificuldades que o laboratório enfrentou, ele não existiria 

hoje. Segundo ela: 

 

Essa é a ideia do laboratório: fazer propostas coletivas que tragam o 
movimento para a formação de docentes e para a formação 
continuada de professores na busca de alternativas para propostas 
pedagógicas, para processos de ensino-aprendizagem. 
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Por outro lado, coordenadora referiu algumas de suas aspirações 

para o LAI, para o futuro: 

 

Em longo prazo, eu desejo que ele seja mesmo é um local para 
formação de professores, mas para além de dar um curso para o 
professor, que seja um local que a universidade mostre tudo que ela 
faz e o professor que vai decidir se ele quer ou não levar isto pra 
escola. Não é uma coisa que a gente faz um curso compactado e o 
professor vem faz e leva pra escola, não é isso, o laboratório em 
longo prazo a idéia é que ele seja uma vitrine de tudo que o 
professor pode encontrar aqui pra levar pra escola. 

 

De acordo com as monitoras que fazem parte do LAI, o objetivo foi  

alcançado, ou seja, o projeto se tornou referência para os anos iniciais do ensino, 

pois nele acontece uma aprendizagem enriquecedora para alunos e professores que 

buscam a ampliação de seus conhecimentos sobre diferentes temas. 

Gostaríamos de ter ampliado essas considerações entrevistando os 

professores que fazem parte do trabalho docente neste Laboratório, porém fica a 

limitação do tempo como um empecilho para a concretização da nossa intenção 

inicial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

A necessidade de uma grande parceria entre a universidade e 

escolas dos níveis fundamental e médio, professores e aspirantes a professores foi 

evidenciada neste trabalho, por meio dos depoimentos. E é exatamente neste 

sentido que se deve colocar a importância do LAI-Laboratório dos Anos Iniciais.  

O laboratório é visto pelos discentes e participantes como um 

espaço que permite a aprendizagem, a pesquisa, o diálogo e a integração das 

diversas áreas do conhecimento. Todas as suas ações são planejadas no sentido de 

contribuir para o aprendizado dos graduandos, pois as oficinas desenvolvidas 

utilizam diversas metodologias e atividades que estimulam o processo de ensino e 

aprendizagem dos participantes e o acervo de livros, revistas e materiais 

pedagógicos  favorecem as pesquisas e os projetos de pesquisa e extensão. 

Formar professores satisfeitos com a profissão e capazes de 

ensinar, hoje em dia, é um desafio, e é a universidade que deve desenvolver esta 

tarefa. Nesse sentido, o laboratório propicia uma mediação entre professores e 

alunos, para ajudá-los em suas dúvidas e na busca por novas experiências, o que 

muito contribui para a formação de docentes.  

É evidente que o professor universitário tem um papel central na 

formação profissional dos discentes que serão os futuros docentes. As universidades 

públicas precisam oferecer um ensino de alto nível para que a educação dos alunos 

seja de qualidade, além disso, deve favorecer uma boa formação continuada por 

meio de atividades variadas, entre elas, cursos, palestras e atividades que propiciem  

a aproximação entre teoria e prática e a troca de experiências.  O LAI  apresenta-se 

como um laboratório de estudos que  assumiu essa tarefa. 

                         Ao buscar respostas para o problema formulado nesta pesquisa: 

“Qual a contribuição do LAI para a formação inicial e continuada de professores?”, 

pude constatar a relevância deste espaço como fonte de pesquisa e diálogo sobre 

os saberes e fazeres docentes. Nas palavras dos alunos e monitores que 

participaram e participam deste espaço, notei grande satisfação e exaltação da 

importância do laboratório para a formação inicial dos alunos do curso de Pedagogia 

e continuada dos docentes participantes dos projetos. 

Fruto de uma ideia nascida em 2002 e concretizada em 2010, o 

laboratório tem como objetivo principal a formação de alunos/professores. É uma 
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iniciativa que busca, a cada dia, alicerçar-se e tornar-se referência para a Formação 

de Professores dos Anos Iniciais. 

Estou no projeto desde 2010 e posso dizer que, durante este tempo, 

o laboratório mudou muito e para melhor, começando pela estrutura, pois, no início, 

não havia tantos computadores e apenas disponibilizava internet, os poucos 

armários existentes eram divididos entre os professores para que os materiais 

pudessem ser guardados e as carteiras e cadeiras estavam em péssimo estado. No 

momento atual, é evidente a transformação física do LAI: as carteiras foram 

reformadas, todos os computadores possuem internet sem fio, há uma nova 

televisão LCD, um rádio, um ar condicionado e uma pia. Da mesma forma, o número 

de projetos também aumentou, pois vários projetos vinculados ao laboratório foram 

aprovados e serão desenvolvidos no LAI. 

 Acredito que o LAI teve e continuará tendo uma grande importância 

em minha formação inicial, pois é um espaço a mais, além da sala de aula, 

destinado à reflexão tanto de alunos quanto de professores, que ali podem discutir 

sobre dificuldades, ideias e angustias em relação à educação. As aulas que são 

ministradas no laboratório são totalmente singulares por diversos motivos: pela 

organização da sala que favorece a interação entre os alunos e a professora; pela 

troca de experiências ali efetivada; e pelos equipamentos e materiais didáticos e 

pedagógicos, o que torna a aprendizagem mais rica. A procura pelo laboratório está 

aumentando por parte dos alunos, e este é um dos propósitos do LAI, ou seja, que 

os alunos descubram que podem ter um laboratório como aliado na construção de 

seus conhecimentos. 

Esta pesquisa foi, para mim, como futura pedagoga, uma 

oportunidade de construção de inúmeros conhecimentos, pois, como monitora e 

pesquisadora do LAI, tive acesso a diversos materiais, jogos pedagógicos e a muitas 

oficinas e cursos que ali aconteceram. Foi gratificante ver como a vontade e o 

empenho de alguns professores pôde transformar a formação dos alunos. Todos 

esses saberes suscitaram em mim uma reflexão crítica, capaz de compreender que 

todos devem lutar por uma educação de qualidade, por uma boa formação inicial, 

pois só desse modo se poderá qualificar a prática. Para que a aprendizagem 

aconteça para todos, de forma idêntica, é preciso investir maciçamente no futuro 

professor e o LAI tem buscado  realizar  esta tarefa da melhor forma. 
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