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Bachelard e a Educação: um relato pessoal

Este livro apresenta cinco capítulos de autoria de pes-
quisadoras e pesquisadores com vários anos de expe-
riências dedicados às atividades na Universidade do 
Estado de Minas Gerais. Estes têm desenvolvido seus 
estudos nos campos da educação e humanidades. Na 
obra, são ressaltadas suas práticas pedagógicas liga-
das ao ensino, pesquisa e extensão. A ciência como 
ambiente norteador do ensino, a literatura como um 
norte para a disseminação de ações ambientais e práticas 
de divulgação de conteúdos de Química são alguns dos 
temas apresentados no livro.
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Apresentação
A Universidade do Estado de Minas Gerais começou suas ativi-
dades na cidade de Ubá, Zona da Mata mineira, em 2006, com 
o curso fora de sede de Design de Produto. Depois, vieram os 
cursos de licenciatura em Biologia e Química. Durante esses anos, 
a instituição cresceu e criou a tradição de desenvolver muitos 
projetos de pesquisa e extensão. Seus professores-pesquisadores 
sempre demonstraram preocupação com o tripé que compõe a 
universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

A ideia desta obra partiu da necessidade de se começar a organizar 
a divulgação de algumas das atividades de pesquisa e extensão 
realizadas por professores, ex-professores, alunos e egressos que 
fazem ou fizeram parte da história da instituição. A iniciativa traz 
textos que apresentam as experiências desses atores no processo 
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de construção, experimentação e divulgação de práticas pedagó-
gicas no ambiente escolar ou de reflexão sobre os contextos em 
que elas se situam. 

Sabemos da necessidade de estarmos sempre buscando alternativas 
que possam fomentar debates sobre educação e, como parte dessa 
engrenagem, procuramos instigar a busca por novos caminhos. 

Para que a leitora e o leitor possam conhecer um pouco da obra, 
apresentaremos uma breve síntese dos capítulos.

No primeiro capítulo, o professor doutor Marco Antonio Barroso 
apresenta sua experiência como pesquisador em uma proposta 
epistemológica desenvolvida por Gaston Bachelard à sua ideia de 
progresso da ciência e educação científica, fundamentando-se em 
uma leitura da obra desse filósofo francês. Segundo o professor, 
é possível levantar pistas que relacionam o ensino de ciências ao 
desenvolvimento científico-tecnológico. O pesquisador coordena 
o Grupo de Pesquisa em Educação e Humanidades e tem desen-
volvido vários projetos de pesquisa sobre epistemologia da ciência 
na unidade de Ubá, bem como minicursos e palestras. 

No segundo capítulo, a temática é o uso de práticas pedagógi-
cas no ensino de Química orgânica. Nele, as autoras descrevem 
uma pesquisa realizada com alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio da cidade de Ubá. A proposta é evidenciar o tema gerador 
“medicamentos” no processo de ensino-aprendizagem de Química 
orgânica, com utilização de fármacos presentes no cotidiano dos 
alunos através da aplicação de aulas expositivas e experimentais. 
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No terceiro capítulo, a professora Taís Correa, que no presente 
atua na UEMG, unidade Frutal, e a professora mestre Leililene 
Antunes, do Departamento de Ciências Humanas e Linguagens, 
apresentam um relato de suas experiências com o projeto de exten-
são desenvolvido na unidade de Ubá, chamado “Medicação não é 
brincadeira”. O objetivo foi elaborar um material didático, criar 
uma história infantil, definir as personagens, confeccionar fanto-
ches e narrá-la para crianças, com o intuito de informar sobre os 
riscos da ingestão inadequada de medicamentos. Foi necessário 
fazer um trabalho pedagógico que fomentasse a valorização e 
a realização de procedimentos imprescindíveis para a saúde. O 
professor foi ator importante no processo de apresentação dos 
problemas e na busca de informações e materiais de apoio, pois 
sistematizou e facilitou as estratégias das atividades escolares.

No quarto capítulo, a professora Priscila Paschoalino traz uma 
pesquisa realizada durante um trabalho de conclusão de curso 
orientado na unidade. O objetivo é analisar os materiais didáticos e 
demais livros utilizados pelos professores do 5o ano de três escolas 
do município de Visconde do Rio Branco/MG, a fim de levantar os 
textos literários disponíveis e que possam servir como mediadores 
para o trabalho com a Educação Ambiental crítica. 

No quinto capítulo, a professora Orcione Pereira, que já foi pro-
fessora da Faculdade de Educação da UEMG, em Belo Horizonte, 
e atualmente trabalha em Ubá, apresenta um estudo sobre a imple-
mentação do Programa Nacional de Educação Fiscal no município 
de Pará de Minas/MG. 
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Desejamos que esta obra contribua para ampliar as discussões sobre 
a importância da divulgação das práticas de ensino, pesquisa e 
extensão nas unidades do interior, bem como despertar para novos 
caminhos ou possibilidades de práticas pedagógicas. 

Um grande abraço e boa leitura. 

Os organizadores


